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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση τροποποίησης καταστατικού του Ταμείου
Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφα−
λιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρή−
σεων (Τ.Ε.Α. − Ε.Α.Π.ΑΕ. − Ν.Π.Ι.Δ.)......................................
1
Έγκριση υπ’ αριθ. 4880/3−9−2015 απόφασης Προέδρου
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας περί αποδοχής παραίτησης Ανα−
πληρωτή Προέδρου, ορισμού νέου Αναπληρωτή
Προέδρου − μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και κα−
θορισμού σειράς αναπλήρωσης Προέδρου Ιδρύ−
ματος. ......................................................................................................
2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ.51020/34253/382
(1)
Έγκριση τροποποίησης καταστατικού του Ταμείου
Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλι−
στών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
(Τ.Ε.Α. − Ε.Α.Π.ΑΕ. − Ν.Π.Ι.Δ.)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 7 του
Ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής
Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 160).
2. Τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΙΑ3, 2Α, περίπτω−
ση κε' του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του
Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 85).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθ−
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε−
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 29).
4. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας», (ΦΕΚ Α΄ 180).
5. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).

6. Την υπ’ αριθ. Φ.51020/4883/105/21.02.2013 (ΦΕΚ Β΄ 411)
υπουργική απόφαση «Έγκριση καταστατικού Ταμείου
Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλι−
στών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων −
Τ.Ε.Α. − Ε.Α.Π.Α.Ε. − Ν.Π.Ι.Δ.».
7. Την υπ’ αριθ. οικ.352/23.07.2015 Γνώμη της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση τροποποίησης του καταστατικού του Τα−
μείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφα−
λιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
(Τ.Ε.Α. − Ε.Α.Π.Α.Ε. − Ν.Π.Ι.Δ.), το οποίο τροποποιήθηκε με
το υπ’ αριθ. 2285/17.06.2015 συμβολαιογραφικό έγγραφο,
που συνέταξε και υπέγραψε η Συμβολαιογράφος Αθη−
νών Κλεοπάτρα − Μαρία Παπαρρηγοπούλου:
Αριθμός 2285
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓ−
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΑ−
ΕΑΠΑΕ)».
Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαεπτά (17) του μηνός Ιου−
νίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα Τε−
τάρτη στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Αιόλου
αριθμός 102, παρουσιάστηκαν σ’ εμένα τη Συμβολαιο−
γράφο Αθηνών και κάτοικο Βούλας ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ − ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ σύζυγο Ιωάννη Αμανατίδη (Α.Φ.Μ.
026510364, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών), οι μη εξαιρούμενοι από
το νόμο: ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ του Βασιλείου
και της Ηρούς, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα
το έτος 1962 και κατοικεί στο Χαλάνδρι, επί της Λεωφ.
Κηφισίας αριθμός 238, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου με αριθμό ΑΖ 525631,
που εκδόθηκε την 8−1−2008, με Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου 025210230, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσί−
ας Χαλανδρίου, η οποία ενεργεί στο παρόν ως πλη−
ρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, δυνάμει του
με αριθμό 2284/17−6−2015 πληρεξουσίου μου το οποίο
ισχύει και δεν έχει ανακληθεί κατά ρητή και υπεύθυνη
δήλωσή της, του
1) ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ του Παναγιώτη και της
Αναστασίας, πολιτικού μηχανικού, που γεννήθηκε στην
Αθήνα το έτος 1965 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Βησ−
σαρίωνος, αριθμός 9, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής
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Ταυτότητας του Τ.Α. Πατησίων με αριθμό ΑΕ 155663,
που εκδόθηκε την 5/4/2007, με Α.Φ.Μ. 033489930, Δ.Ο.Υ.
Γαλατσίου.
2) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΑΚΗΣ του Νικολάου και της
Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην
Αθήνα το έτος 1957 και κατοικεί στα Βριλήσσια, οδός
Δωδεκανήσου, αριθμός 32, κάτοχος Δελτίου Αστυ−
νομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησσίων με αριθμό
ΑΗ 105066 που εκδόθηκε την 26−8−2008, με Α.Φ.Μ.
027065016, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.
3) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ του Γεωργίου και της Ζωής,
ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το
έτος 1950 και κατοικεί στη Βούλα οδός Ικάρου, αριθμός
10, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α.
Βούλας με αριθμό ΑΗ 017711 που εκδόθηκε την 20−8−2008,
με Α.Φ.Μ. 016157095, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.
4) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ του Σταύρου και της Άν−
νας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα
το έτος 1960 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο οδός
Τσαμαδού αριθμός 13, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας του Τ.Α. Ομονοίας με αριθμό Χ. 696233 που
εκδόθηκε την 26−1− 2005, με Α.Φ.Μ. 025124990, Δ.Ο.Υ. Α΄
Αθηνών.
5) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ του Αρσέν και της Ευγενί−
ας, σύζυγος Ιωάννη ΚΥΔΩΝΗ, ιδιωτική υπάλληλος, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1950 και κατοικεί κατά,
δήλωσή της στην Αγ. Παρασκευή, οδός Ξάνθου, αριθμός
4, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α.
Αγ. Παρασκευής με αριθμό ΑΚ 783761, που εκδόθηκε την
11−10−2013, με Α.Φ.Μ. 068079640, Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής.
6) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ του Παναγιώτη και της
Ελένης, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το
έτος 1955 και κατοικεί στο Ίλιον οδός Πηλέως, αριθμός
3, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α.
Ιλίου με αριθμό ΑΚ 244271 που εκδόθηκε την 7−2−2012,
με Α.Φ.Μ. 020273620, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων.
7) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΗΣ του Δημοσθένη και της Πηνελό−
πης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το
έτος 1954 και κατοικεί στην Αθήνα οδός Τραυλαντώνη,
αριθμός 45, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 121178/25−2−2007
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Πατησίων,
με Α.Φ.Μ. 024366378, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου.
8) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ του Χρήστου και της
Αθανασίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Καλλιθέα
το έτος 1955 και κατοικεί στο Χαλάνδρι οδός Μιλτιάδου,
αριθμός 6, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
του Α.Τ. Καλλιθέας με αριθμό Χ. 134636 που εκδόθηκε
την 7−8−2002, με Α.Φ.Μ. 016354712, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,
9) ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΣ του Θεόκλητου και της
Δέσποινας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο
Σίδνεϋ Αυστραλίας το έτος 1967 και κατοικεί στην Πε−
τρούπολη οδός Μουσών, αριθμός 10, κάτοχος Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Πετρούπολης με αριθ−
μό ΑΖ 082347 που εκδόθηκε την 28−9−2007, με Α.Φ.Μ.
037265440, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου.
10) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ του Νικολάου και της Ελένης,
συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1951
και κατοικεί στο Χολαργό οδός Αετιδέων, αριθμός 31,
κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Χο−
λαργού με αριθμό ΑΙ 415689 που εκδόθηκε την 26−8−2013,
με Α.Φ.Μ. 021594474, Δ.Ο.Υ. Χολαργού,
οι οποίοι ενεργούν στο παρόν ως το σύνολο του Δι−
οικητικού Συμβουλίου και δη ο πρώτος τούτων με την

ιδιότητα του Προέδρου, ο δεύτερος με την ιδιότητα του
Αντιπροέδρου, ο τρίτος με την ιδιότητα του Διευθύνο−
ντος Συμβούλου και Διευθυντή του Ταμείου, ο τέταρ−
τος με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα, οι πέμπτη,
έκτος, έβδομος, όγδοος, ένατος και δέκατος ως Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επαγγελμα−
τικής Ασφάλισης με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛ−
ΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΑ−ΕΑ−
ΠΑΕ)», με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 997419018, Δη−
μόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Δ΄ Αθηνών, που εδρεύει
στην Αθήνα (Πατησίων αριθμός 48) και έχει συσταθεί
με το με αριθμό 2071/13−2−2013 συμβόλαιό μου το οποίο
δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 411/22−2−2013 Φύλλο της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ. Β΄) φωτοαντίγραφο
του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 2098/17−4−2013
συμβόλαιό μου.
Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε
σε σώμα την 15−5−2014, σύμφωνα με το προσαρτώμενο
στο με αριθμό 2226/6−11−2014 συμβόλαιό μου απόσπασμα
πρακτικών συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
(Αριθ. Συνεδρίασης: 1).
Στη συνέχεια, σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο πα−
ρόν απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Διοικητι−
κού Συμβουλίου (Αριθ. Συνεδρίασης: 34 της 15−1−2015) το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε: α) να τοποθετηθεί στη
θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. ο Εμμανουήλ Χατζάκης
και στη θέση του Γενικού Γραμματέα ο Πετσαλάκης
Ιωάννης και β) να τοποθετηθεί ο διευθυντής του Ταμεί−
ου Βασίλης Κολλάτος και στη θέση του Διευθύνοντος
Συμβούλου του Ταμείου ο οποίος συμμετέχει ως επιπλέ−
ον δέκατο (10°) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
παράλληλα θα ασκεί και χρέη Διευθυντή του Ταμείου.
Το καταστατικό του εν λόγω Ταμείου δεν τροποποιή−
θηκε κατ’ άλλον τρόπο μέχρι σήμερα, το δε ταμείο δεν
έχει λυθεί και δεν τελεί υπό εκκαθάριση ούτε έχει κη−
ρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή αναγκαστικής δι−
αχειρίσεως κατά ρητή δήλωση των εδώ εμφανισθέντων.
Οι άνω εμφανισθέντες, όπως παρίστανται και εκπρο−
σωπούνται και υπό τις εκτεθείσες ιδιότητές τους και
σύμφωνα με το καταστατικό αυτού (ειδικότερα τα άρ−
θρα 17 και 38 αυτού), ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος,
με το οποίο δήλωσαν ότι, δυνάμει της από 11−5−2015
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του παραπάνω
Ταμείου, απόσπασμα πρακτικών του οποίου προσαρ−
τάται στο παρόν, σε συνδυασμό με την απόφαση του
Γενικού Συμβουλίου αυτού (Αρ. Συνεδρίας 4) που πάρ−
θηκε στις 19−5−2015, απόσπασμα πρακτικών του οποίου
προσαρτάται στο παρόν, καθώς και με την από 15−5−
2015 σε επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτώμενη στο
παρόν Βεβαίωση του Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου
αναφορικά στην τήρηση της απαιτούμενης από το κα−
ταστατικό διαδικασίας για την έγκριση τροποποίησης
του καταστατικού αποφασίστηκε η τροποποίηση του
καταστατικού του παραπάνω ταμείου με προσθήκη άρ−
θρου 43 στο αρχικό καταστατικό το κείμενο του οποίου
έχει ως εξής:
Άρθρο 43
Μεταβατική διάταξη προσωρινού καθορισμού
εργοδοτικών εισφορών
«Από την 1/1/2015 οι εργοδοτικές εισφορές των ιδι−
ωτικών εταιρειών ασφάλισης και των οργανισμών δη−
μοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή κοινωφελούς χαρακτήρα,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25319

οι οποίοι ασκούν δυνάμει ειδικών νόμων ή διατάξεων
νόμων ή καταστατικών διατάξεων ιδιωτική επιχείρηση
ασφάλισης ή αντασφάλισης ή απλώς ιδιωτική ασφάλιση,
υπολογίζονται επί τη βάσει του τού άρθρου 8.1.1 του
καταστατικού του Ταμείου (ΦΕΚ 411, τ. Β΄), όπως αυτό
ίσχυε πριν από την κατάργησή του, με το άρθρο πρώτο,
Παράγραφος ΙΑ, Υποπαράγραφος ΙΑ.3, 2.Α περ. κε΄ του
νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85, τ. Α΄), εφαρμοζομένων επί
αυτών μειωτικού συντελεστή 40% και καταβάλλονται
από τους παραπάνω εργοδότες. Η ανωτέρω εργοδο−
τική εισφορά δεν μπορεί να είναι κατώτερη αυτής των
εργαζομένων.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου λήγει το αργότερο
την 31/12/2015, εκτός αν ενωρίτερα υπάρξει διαφορετική
ρύθμιση για τον υπολογισμό των ως άνω εργοδοτικών
εισφορών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή
με νομοθετική ρύθμιση που θα εκδοθεί είτε αυτοτελώς
είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση
η παρούσα ρύθμιση θεσπίζεται για λόγους συγκυρια−
κούς και δεν προδικάζει μεταγενέστερες αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου».
Κατόπιν αυτού οι παραπάνω εμφανισθέντες όπως
παρίστανται και εκπροσωπούνται δια της παρούσης
πράξεώς μου ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ το παραπάνω καταστα−
τικό προσθέτοντας άρθρο και συγκεκριμένα το Άρθρο
43, ως εξής:

Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για
να την ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίωσαν
ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν, κα−
θώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.
οι ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Κλεοπάτρα − Μαρία Παπαρρηγοπούλου
Για το Ταμείο
Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ε. ΧΑΤΖΑΚΗΣ
Β. ΚΟΛΛΑΤΟΣ
Ι. ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ
Μ. ΑΝΤΩΝΑΚΗ − ΚΥΔΩΝΗ
Ε. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ
Ι. ΒΑΣΣΗΣ
Β. ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ
Σ. ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 43
Μεταβατική διάταξη προσωρινού καθορισμού
εργοδοτικών εισφορών

F
Αριθμ. ΤΕΙ/Θ 5020
(2)
Έγκριση υπ’ αριθ. 4880/3−9−2015 απόφασης Προέδρου
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας περί αποδοχής παραίτησης Αναπλη−
ρωτή Προέδρου, ορισμού νέου Αναπληρωτή Προέ−
δρου − μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και καθορισμού
σειράς αναπλήρωσης Προέδρου Ιδρύματος.

«Από την 1/1/2015 οι εργοδοτικές εισφορές των ιδι−
ωτικών εταιρειών ασφάλισης και των οργανισμών δη−
μοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή κοινωφελούς χαρακτήρα,
οι οποίοι ασκούν δυνάμει ειδικών νόμων ή διατάξεων
νόμων ή καταστατικών διατάξεων ιδιωτική επιχείρηση
ασφάλισης ή αντασφάλισης ή απλώς ιδιωτική ασφάλιση,
υπολογίζονται επί τη βάσει του τού άρθρου 8.1.1 του
καταστατικού του Ταμείου (ΦΕΚ 411, τ. Β΄), όπως αυτό
ίσχυε πριν από την κατάργησή του, με το άρθρο πρώτο,
Παράγραφος ΙΑ, Υποπαράγραφος ΙΑ.3, 2.Α περ. κε΄ του
Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85, τ. Α΄), εφαρμοζομένων επί αυτών
μειωτικού συντελεστή 40% και καταβάλλονται από τους
παραπάνω εργοδότες. Η ανωτέρω εργοδοτική εισφορά
δεν μπορεί να είναι κατώτερη αυτής των εργαζομένων.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου λήγει το αργότερο
την 31/12/2015, εκτός αν ενωρίτερα υπάρξει διαφορετική
ρύθμιση για τον υπολογισμό των ως άνω εργοδοτικών
εισφορών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή
με νομοθετική ρύθμιση που θα εκδοθεί είτε αυτοτελώς
είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση
η παρούσα ρύθμιση θεσπίζεται για λόγους συγκυρια−
κούς και δεν προδικάζει μεταγενέστερες αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου».
Κατά τα λοιπά το παραπάνω καταστατικό παραμένει
ως έχει. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε
η πράξη αυτή σε πέντε (5) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος
μεγαροσήμου 0,50 € για το πρωτότυπο και 1,00 € για τα
αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για
δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθη−
καν 115,62 € εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική
αμοιβή 85,90 € και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.A.N. και Τ.Σ.)
8,10 €. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (94,00 €
μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 21,62 €.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Συνεδρίαση 33/09.09.2015, 3ο θέμα)
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία
των Τ.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει,
2. τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε με τις δια−
τάξεις των Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159Α΄), 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄)
και 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) και ισχύει και ειδικότερα τις
διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 8 «Όργανα
των Τ.Ε.Ι. και των μονάδων τους» και των εδαφίων α και
β της παραγράφου 2 του άρθρου 57 «Διαχείριση Πόρων
Α.Ε.Ι.» του Ν. 4009/2011,
3. τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 5
«Οργανισμός» και της παραγράφου 22α του άρθρου 80
«Λοιπές μεταβατικές διατάξεις» του Ν. 4009/2011 σε συν−
δυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 11
«Όργανα του Τ.Ε.Ι.» του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α΄) «Δομή
και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
5 «Αντιπρόεδροι Τ.Ε.Ι.» του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄)
«Θέματα ΤΕΙ, ΑΕΙ, εκπαιδευτικών κ.λπ. − Αναστολή εκτε−
λέσεων κατά Ολυμπιακής»,
4. τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 «Σχο−
λές» και του άρθρου 12 «Όργανα της Σχολής Δια Βίου
Μάθησης» του Ν. 4009/2011 και της υπ’ αριθ. 679/1996
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(ΦΕΚ 826 Β΄) κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομίας
και Εθν. Παιδείας, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του
Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄),
5. τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε−
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄)
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,
6. το Π.δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας − Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων −
Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτημάτων και
Τμημάτων − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας»
(ΦΕΚ 123 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με το Π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190 Α΄),
7. την υπ’ αριθ. 164040/Ε5/28.12.2012 υπουργική από−
φαση «Συγκρότηση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας
σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει» (ΦΕΚ 590//31.12.2012) τ.Υ.Ο.Δ.Δ., όπως διορθώθηκε
με την υπ’ αριθ. 20658/Ε5/13.02.2013 διόρθωση σφάλμα−
τος (ΦΕΚ 75/22.02.2013), τ.Υ.Ο.Δ.Δ.,
8. την υπ’ αριθ. 13/15.04.2013 (θέμα 2ο) πράξη Συμ−
βουλίου (ΦΕΚ 195/02.05.2013) τ.Υ.Ο.Δ.Δ., για το διορισμό
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας όπως μετονομάστηκε
σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. την υπ’ αριθ. 71888/Ε5/28.05.2013 (ΑΔΑ ΒΕΧ49−8ΦΜ)
Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία
διαπιστώνεται ο διορισμός του Παναγιώτη Γούλα του
Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως Προέδρου
του Τ.Ε.Ι. Λάρισας όπως μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Θεσ−
σαλίας,
10. την υπ’ αριθ. 3319/29−05−2013 απόφαση του Προέ−
δρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παναγιώτη Γούλα σχετικά με
τον ορισμό αναπληρωτών προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας,
τον ορισμό της σειράς αναπλήρωσης, καθώς και την
εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτούς, η οποία εγκρίθηκε
από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1535/21.06.2013 τ.Β΄,
11. την υπ’ αριθ. 4880/03−09−2015 απόφαση του Προέ−
δρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Παναγιώτη Γούλα περί απο−
δοχής παραίτησης Αναπληρωτή Προέδρου, ορισμού
νέου Αναπληρωτή Προέδρου − μεταβίβασης αρμοδιο−
τήτων και καθορισμού σειράς αναπλήρωσης Προέδρου
Ιδρύματος,
12. το γεγονός ότι με την απόφαση του Προέδρου του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του
ΤΕΙ Θεσσαλίας,

13. το υπ’ αριθ. 33/09−09−2015 πρακτικό του Συμβουλίου
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, 3ο θέμα «Έγκριση υπ’ αριθ. 4880/
3−9−2015 απόφασης Προέδρου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας περί
αποδοχής παραίτησης Αναπληρωτή Προέδρου, ορισμού
νέου Αναπληρωτή Προέδρου − μεταβίβασης αρμοδιο−
τήτων και καθορισμού σειράς αναπλήρωσης Προέδρου
Ιδρύματος»,
ΕΓΚΡΙΝΕΙ:
την υπ’ αριθ. 4880/03−09−2015 απόφαση του Προέδρου
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Παναγιώτη Γούλα σύμφωνα με την
οποία:
Α. Κάνει δεκτή την από 2/9/2015 (υπ’ αριθμ πρωτ. Τ.Ε.Ι./
Θ 4843/2−9−2015) παραίτηση του Μιχαήλ Βλαχογιάννη,
Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας από τη θέση του Ανα−
πληρωτή Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Β. Ορίζει για την υποβοήθηση του έργου του Προέ−
δρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Αναπληρωτή Πρόεδρο τον
Μιχαήλ Βραχνάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας
Γ. Ορίζει τη σειρά αναπλήρωσης του Προέδρου, όταν
απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιοδήποτε λόγο,
ως εξής:
− Χρυσάφης Χαρτώνας, Καθηγητής, πρώτος Αναπλη−
ρωτής Προέδρου.
− Ευστάθιος Βελισσαρίου, Καθηγητής, δεύτερος Ανα−
πληρωτής Προέδρου.
− Μιχαήλ Βραχνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, τρίτος
Αναπληρωτής Προέδρου.
Δ. Εκχωρεί τις παρακάτω αρμοδιότητες στον νέο
Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Μιχαήλ
Βραχνάκη:
1. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό και ει−
σήγηση όλων των θεμάτων των σχετιζόμενων με τα
ερευνητικά προγράμματα περιλαμβανομένων και όλων
των σχετιζομένων με αυτά εκδηλώσεων.
2. Την εποπτεία, παρακολούθηση και συντονισμό της
λειτουργίας όλων των προγραμμάτων (Μεταπτυχιακά,
Συνεργασιών, ΕΣΠΑ κ.λπ.) των οποίων η υλοποίηση δι−
ενεργείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών
καθώς και την εισήγηση επί αυτών στο Συμβούλιο του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
3. Να είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, για την εποπτεία των διοικητικών
υπηρεσιών του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, όπως έχουν διαμορφωθεί με το
Π.δ. 362/2002.
4. Την εισήγηση των θεμάτων που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητές του στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 9 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΦΙΛΟΥ
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