
 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΙ  ΗΠΕΙΡΟΥ 

Σήμερα 29 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ π.μ. τα μέλη του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου συνήλθαν στην 1η συνεδρίαση, μετά την αριθμ. Φ.3/400/25-1-2018 
πρόσκληση του Πρύτανη, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Διοικητήριο, στην Άρτα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4485/2017.  

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες: 
 

1. Τσίνας Αναστάσιος – Πρύτανης  
2. Αγγέλης Κωνσταντίνος - Αντιπρύτανης  
3. Ζακοπούλου Βικτωρία – Αντιπρύτανης   
4. Καραμάνης Κωνσταντίνος- Αντιπρύτανης  
5. Τάγκας Περικλής – Αντιπρύτανης  
6. Δούκας Ηλίας –Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) 
 

Ο εκπρόσωπος των φοιτητών, θα εκλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 και 12 του 
άρθρου 84 του Ν. 4485/2017. 
 

 
Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου ορίστηκε η διοικητική υπάλληλος Σταυρούλα Γιαννάκη 
του κλάδου ΔΕ/Διοικητικού-Λογιστικού. 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρύτανης εισήγαγε προς συζήτηση τα θέματα  που 
αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης. 

 

Θέμα 3ο «Τοποθετήσεις – μετακινήσεις μελών ΔΠ του Ιδρύματος»  

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου Αναστάσιος Τσίνας, εισάγει προς συζήτηση το θέμα και θέτει υπόψη 

των μελών: 

α) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4889/Ζ2/12-1-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο μετατάσσεται ο Μολώνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, 

μόνιμος υπάλληλος, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων, από το Αιγινήτειο 

Νοσοκομείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την ίδια σχέση εργασίας 

και με μεταφορά της θέσης που κατέχει, σε θέση κατηγορίας ΥΕ, κλάδου Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων 

στο ΤΕΙ Ηπείρου, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Ο Πρύτανης προτείνει να 
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τοποθετηθεί στο τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και Σταδιοδρομίας και θα ασκεί τα καθήκοντα του 

Φύλακα/Νυχτοφύλακα στη Φοιτητική Εστία. 

β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.7/438/26-1-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αν. Προϊσταμένου του 

τμήματος Πληροφορικής και Δικτύων κ. Γ. Ρίζου στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Ο κος Ιωάννης 

Κυριακίδης είναι μόνιμος υπάλληλος στο ΤΕΙ Ηπείρου και έχει τοποθετηθεί ως Πληροφορικός στο 

τμήμα Πληροφορικής και Δικτύων και ειδικότερα στο Κέντρο Δικτύων ως διαχειριστής αυτού από 

την 1-9-2016 με έδρα στους Κωστακιούς Άρτας. Μετά από συνάντηση με τον Πρύτανη κ. Αν. Τσίνα 

του Ιδρύματος και τον Αντιπρύτανη κ. Κ. Αγγέλη καταλήξαμε στο να μεταφερθεί ο κος Ιωάννης 

Κυριακίδης στο Γραφείο Δικτύων στα Ιωάννινα για δύο ημέρες την εβδομάδα (συγκεκριμένα 

Δευτέρα και Πέμπτη) και να εξυπηρετεί τα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα όποτε αυτό κρίνεται 

αναγκαίο. Παραμένει στην κρίση του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη και του Αν. Προϊσταμένου του 

τμήματος Πληροφορικής και Δικτύων η δυνατότητα αλλαγής των δύο αυτών συγκεκριμένων 

ημερών σε περιπτώσεις υπηρεσιακών αναγκών». Ο Πρύτανης προτείνει να γίνει αποδεκτή η 

εισήγηση του Αν. Προϊσταμένου του τμήματος Πληροφορικής και Δικτύων κ. Γ. Ρίζου. 

γ) Την υπ’ αριθμ. 17/29-6-2017 Απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου σύμφωνα με την οποία 

η διοικητικός υπάλληλος του Ιδρύματος κ. Δήμητρα Παπανίκου είχε μετακινηθεί από τη 

Γραμματεία του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, στο τμήμα Βιβλιοθήκης και Κέντρο 

Πληροφόρησης. Ο Πρύτανης προτείνει η κ. Παπανίκου να αναλάβει με παράλληλα καθήκοντα, τη 

γραμματειακή υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του τμήματος Λαϊκής και 

Παραδοσιακής Μουσικής, αρμοδιότητα την οποία είχε και κατά το παρελθόν. 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΤΕΙ Ηπείρου μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
μέχρι σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ.195/τ.Α΄/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ.114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».   

4. Τον Οργανισμό των Διοικητικών Υπηρεσιών (Ο.Δ.Υ.) του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 2588/22-8-2016). 
5. Την υπ’ αριθμ. 17/29-6-2017 Απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα: 

«Τοποθετήσεις Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου». 
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4889/Ζ2/12-01-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων με θέμα «Ανακοίνωση μετάταξης υπαλλήλου». 
7. Την εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών δομών και τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος.  
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.7/438/26-1-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αν. Προϊσταμένου του 

τμήματος Πληροφορικής και Δικτύων 
9. Την εισήγηση του Πρύτανη.   

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Ομόφωνα: Εγκρίνει τις μετακινήσεις - τοποθετήσεις των κάτωθι διοικητικών υπαλλήλων του ΤΕΙ 

Ηπείρου, σύμφωνα με την εισήγηση του Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου, ως εξής: 
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α) Μολώνης Κωνσταντίνος, της κατηγορίας ΥΕ του κλάδου Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων:  

Τοποθετείται στο τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και Σταδιοδρομίας και θα ασκεί τα καθήκοντα του 

Φύλακα/Νυχτοφύλακα στη Φοιτητική Εστία. 

β) Γίνεται αποδεκτή η εισήγηση του Αν. Προϊσταμένου του τμήματος Πληροφορικής και Δικτύων κ. 

Γ. Ρίζου, όσον αφορά την άσκηση καθηκόντων του διοικητικού υπαλλήλου του Ιδρύματος κ. 

Ιωάννη Κυριακίδη. 

γ) Παπανίκου Δήμητρα, της κατηγορίας ΥΕ του κλάδου Κλητήρων: εκτός από την (κύρια ανάθεση) 

που έχει στο τμήμα Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης, τοποθετείται με παράλληλα 

καθήκοντα στο τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, για τη γραμματειακή υποστήριξη της 

πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος. 

Οι μετακινήσεις - τοποθετήσεις των ανωτέρω αρχίζουν από την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018. 

  

  

  

  
  

O Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου 
 

                   Τα μέλη  

Αναστάσιος Τσίνας 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Γραμματέας 

 
 

Γιαννάκη Σταυρούλα 

                Αγγέλης Κωνσταντίνος 
                Ζακοπούλου Βικτωρία 
                Καραμάνης Κωνσταντίνος 
                Τάγκας Περικλής 
                Δούκας Ηλίας 
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