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ΠΡΑΞΗ 

Ο Πρύτανης του Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας, 
Εχοντας υπόψη: 

τις διατάξεις του άρθρου 11 «Αυτοδυναµ ία Τµηµάτων και Σχολών» και του άρθρου 24 
«Οργανα µη αυτοδύναµων Τµηµάτων» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α") «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις», 
τη διευκρινιστική  εγκύκλιο αριθµ. 144363/Ζ1/1-09-2017 (Α∆Α:Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) του 
Υπουργού  Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευµάτων, µε Θέµα: Ζητήµατα οργάνων 
διοίκησης των Α.Ε.Ι., µετά  τη δηµοσίευση του ν. 4485/2017 (Α" 114), 
τις διατάξεις του άρθρου 2 «Θέµατα διοίκησης των Α.Ε.Ι.» του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78 
Α"), µε τις οποίες η θητεία των µονοµελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), που έληξε την 31η Αυγούστου 2017, 
παρατείνεται έως την 30ή  Νοεµβρίου 2017, 
το Π.∆. αριθµ. 100/2013 (ΦΕΚ 135/τ. Α'/5-6-2013), για τη συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. 
Λαµίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε το Π.∆. αριθµ. 127/2013 (ΦΕΚ 190/τ. Α"/16-9-2013), 
την απόφαση αριθµ. 66/29-06-2016 στο ΦΕΚ 378/τ. ΥΟ∆∆/15-07-2016 για διορισµό  
µετά  από  διαδικασία εκλογής του κ. Πέτρου Λάµψα ως Πρόεδρου του ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας, σύµφωνα µε την Πράξη αριθµ. 5/28-06-2016 (Θέµα 1°) του Συµβουλίου 
Ιδρύµατος, 
την αριθµ. 136019/Ζ1/24-08-2016 (Α∆Α:652Η4653ΠΣ-∆5Ν) ∆ιαπιστωτική  πράξη της 
Αναπληρώτριας Υπουργού  Παιδείας "Ερευνας και Θρησκευµάτων, για το διορισµό  του 
Προέδρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, 
τις διατάξεις του άρθρου 2 «Ορισµοί» και του άρθρου 84 «Τελικές και µεταβατικές 
διατάξεις Κεφαλαίων Α" έως Ε '» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α") «Οργάνωση και 
λειτουργ ία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

την απόφαση αριθµ. 7164/06-12-2017 (Α∆Α:Ω8ΩΡΟ=ΑΟ-ΗΑΤ) του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας, για τη συγκρότηση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 
την Πράξη αριθµ. 6984/29-11-2017 (Α∆Α:6-67Ο-Α0-ΑΕ5) του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας, για τη συγκρότηση — συµπλήρωση προσωρινών Συνελεύσεων των 



µη αυτοδύναµων Τµηµάτων των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και ορισµός 
Προέδρου και Αναπληρωτή  Προέδρου, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Συγκλήτου του 
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στις συνεδριάσεις αριθµ. 124/14-11-2017 (Θέµα 4°) και 
125/22-11-2017 (Θέµα 1°), καθώς και 

10. την απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στη συνεδρίαση αρίθµ. 
126112-12-2017 (Θέµα 4°), για την ανασυγκρότηση - συµπλήρωση προσωρινών 
Συνελεύσεων των µη αυτοδύναµων Τµηµάτων των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας και ορισµός Αναπληρωτή  Προέδρου, 

Αποφασ ί ζει 

Ως εξής 
Α. Την ανασυγκρότηση - συµπλήρωση της προσωρινής Συνέλευσης του Τµήµατος 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας, µε έδρα τη Χαλκίδα, 
καθώς και τον ορισµό  Αναπληρωτή  Προέδρου, µε θητεία µέχρι και 31-08-2018, που 
αποτελείται από  τα παρακάτω µέλη: 

κ. Ταλιαδούρος Σπυρίδων του Αθανασίου, µέλος ∆.Ε.Π. Βαθµίδας Καθηγητή  του 
Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας, 
τακτικό  µέλος, ως Πρόεδρος. 
κ. Αρσένος Παναγιώτης του Ιωάννη, µέλος ∆.Ε.Π. Βαθµίδας Καθηγητή  του Τµήµατος 
∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού  της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας, 
Αναπληρωτής Προέδρου, τακτικό  µέλος. 
κ. Παπαδόγγονας Θεόδωρος του Αναστασίου, µέλος ∆.Ε.Π. Βαθµίδας Καθηγητή  του 
Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας, 
τακτικό  µέλος. 
κ. Σφακιανάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, µέλος ∆.Ε.Π. Βαθµίδας Αναπληρωτή  

Καθηγητή  του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής της Σχολής ∆ιοίκησης 
και Οικονοµίας, τακτικό  µέλος. 
κα =αρχά  Ελένη του Γεωργ ίου, µέλος ∆.Ε.Π. Βαθµίδας Καθηγητή  Εφαρµογών του 
Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας, τακτικό  
µέλος. 
Εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, σε ποσοστό  15°/ο του συνόλου των 
µελών ∆.Ε.Π. της προσωρινής Συνέλευσης του Τµήµατος, µε τη διαδικασία 
εκλογών. 
Εκπρόσωπος της κατηγορίας των µελών Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τµήµα, µε τη 
διαδικασία εκλογών. 

Β. Την ανασυγκρότηση - συµπλήρωση της προσωρινής Συνέλευσης του Τµήµατος 
∆ιοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων της 
Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας, µε έδρα την Αµφισσα, καθώς και τον ορισµό  
Αναπληρωτή  Προέδρου, µε Θητεία µέχρι 31-08-2018, που αποτελείται από  τα παρακάτω 
µέλη: 

κα Μενεγάκη Αγγελική  του Νικολάου, µέλος ∆.Ε.Π. Βαθµίδας Αναπληρωτή  
Καθηγητή  του Τµήµατος ∆ιοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και 
Τουριστικών Μονάδων, τακτικό  µέλος, ως Πρόεδρος. 
κ. Μασούρος Χρήστος του Γεωργ ίου, µέλος ∆.Ε.Π. Βαθµίδας Αναπληρωτή  
Καθηγητή  του Τµήµατος ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού  της Σχολής ∆ιοίκησης 
και Οικονοµίας, Αναπληρωτής Προέδρου, τακτικό  µέλος. 
κα Καρπετά  Αικατερίνη του Ελευθερίου, µέλος ∆.Ε.Π. Βαθµίδας Καθηγητή  
Εφαρµογών του Τµήµατος ∆ιοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών 
και Τουριστικών Μονάδων, τακτικό  µέλος. 



Ο Πρύτανης 
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 

Πέτρος Λάµψας 
Καθηγητής 

κ. Ντούρµας Σπύρος του Νικολάου, µέλος ∆.Ε.Π. Βαθµίδας Καθηγητή  Εφαρµογών 
του Τµήµατος ∆ιοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και 
Τουριστικών Μονάδων, τακτικό  µέλος και 
κα Φτούλη Αννα του Σταµατίου, µέλος ∆.Ε.Π. Βαθµίδας Καθηγητή  Εφαρµογών του 
Τµήµατος ∆ιοίκησης, Οικονοµίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών 
Μονάδων, τακτικό  µέλος. 
Εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, σε ποσοστό  15% του συνόλου των 
µελών ∆.Ε.Π. της προσωρινής Συνέλευσης του Τµήµατος, µε τη διαδικασία 
εκλογών. 

Εσωτερική  ∆ιανοµή:  
Γραφείο πρύτανη 
Αντιπρυτάνεις 

∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  
Τµήµα Μισθοδοσίας και Αποζ. 
Τµήµα Συλλογικών & Ατοµικών 
Οργάνων & Επιτροπών 
Τµήµα Προσωπικού  
Τµήµατα - Σχολές 

7. Υπηρεσίες & Γραφεία 
κ.κ. Βασιλειάδη Λάµπρο και Τσιτσdκη Χρήστο, 
µέλη ∆.Ε.Π. 
Συλλόγους µελών ∆.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π., 
φοιτητών 

9. Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Τ.Ε.I. 
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