
 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΙ  ΗΠΕΙΡΟΥ 

Σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30΄ π.μ. τα μέλη του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου συνήλθαν στην 2η συνεδρίαση, μετά την αριθμ. Φ.3/880/16-2-2018 
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. Ζακοπούλου Βικτωρία – Αντιπρύτανης   
3. Καραμάνης Κωνσταντίνος- Αντιπρύτανης  
4. Τάγκας Περικλής – Αντιπρύτανης  
5. Δούκας Ηλίας –Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) 

 
        Απουσίαζε ο Αντιπρύτανης κ. Αγγέλης Κωνσταντίνος. 

 
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 1ο «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017»  
 
Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου Αναστάσιος Τσίνας, εισάγει προς συζήτηση το θέμα και θέτει υπόψη 
των μελών την υπ’ αριθμ. πρωτ. 127/14-2-2018 εισήγηση του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης  
του Ιδρύματος η οποία αφορά την έγκριση του  Απολογισμού του ΤΕΙ Ηπείρου του οικονομικού 
έτους 2017 (αναγιγνώσκεται η εισήγηση καθώς και οι συνοδευτικοί πίνακες) και αναλύεται ως 
εξής: 

 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Aριθμ. Συνεδρίασης:  2/20-2-2018 

 

Γιαννάκη Σταυρούλα 

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100  Άρτα 

26810 50031        26810 76405 

www.teiep.gr 

rgiannaki@teiep.gr 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 

 
Ταμειακό Υπόλοιπο Απολογισμού 2016:   Ένα  εκατομμύριο  τετρακόσιες  δέκα  οκτώ χιλιάδες 
εννιακόσια σαράντα εννέα  ευρώ και ογδόντα λεπτά. #1.418.949,80#. 
 
 
Πραγματοποιηθέντα  Έσοδα Οικονομικού Έτους 2017: Τέσσερα  εκατομμύρια τετρακόσιες   
πενήντα δύο  χιλιάδες εκατό ευρώ και δώδεκα λεπτά. 
#4.452.100,12# 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:  Πέντε  εκατομμύρια  οχτακόσιες εβδομήντα μία  χιλιάδες  σαράντα 
εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά. # 5.871.049,92#  
 
Πραγματοποιηθέντα Έξοδα Οικονομικού Έτους 2017: Τέσσερα  εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα 
τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά. 
#4.674.221,28# 
 
Ταμειακό Υπόλοιπο  Οικονομικού Έτους 2017: Ένα  εκατομμύριο  εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες  
οχτακόσια είκοσι οχτώ ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά. 
#1.196.828,64# 
 
Ταμειακό Υπόλοιπο μεταφερόμενο στο νέο Οικονομικό Έτος 2017: 
 Ένα  εκατομμύριο  εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες  οχτακόσια είκοσι οχτώ ευρώ και εξήντα τέσσερα 
λεπτά. 
#1.196.828,64# 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: :  Πέντε  εκατομμύρια  οχτακόσιες εβδομήντα μία  χιλιάδες  σαράντα 
εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά. # 5.871.049,92#.  
 
Ο Πρύτανης εισηγείται την έγκριση του Απολογισμού του ΤΕΙ Ηπείρου του Οικονομικού Έτους 
2017, όπως εμφανίζεται στις συνημμένες καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
του παρόντος πρακτικού. 
  
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. Την υπ’ αριθμ. 127/14-2-2018 εισήγηση του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης του 
Ιδρύματος. 

5. Την εισήγηση του Πρύτανη.   
 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 
Ομόφωνα: Εγκρίνει να εισηγηθεί στη Σύγκλητο του Ιδρύματος τον Απολογισμό του ΤΕΙ Ηπείρου, 
του οικονομικού έτους 2017, όπως εμφανίζεται στην εισήγηση του Τμήματος Οικονομικής 
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Διαχείρισης του Ιδρύματος και τις επισυναπτόμενες καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. 
 

 
  
  

O Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου 
 

                   Τα μέλη  

Αναστάσιος Τσίνας 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Γραμματέας 

 
 

Γιαννάκη Σταυρούλα 

                Ζακοπούλου Βικτωρία 
                Καραμάνης Κωνσταντίνος 
                Τάγκας Περικλής 
                Δούκας Ηλίας 
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