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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Συνέλευσης του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων της Σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας».  
 

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων της Σχολής ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ .& ∆. 
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας έχοντας υπόψη, 
 

1. τις διατάξεις: 
• των άρθρων 1 «∆ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νοµική µορφή των Α.Ε.Ι.», 2 

«Ορισµοί», της παρ. 1 του άρθρου 11 «Αυτοδυναµία Τµηµάτων και Σχολών»,  της παρ. 
1 του άρθρου 21 «Συνέλευση Τµήµατος», του άρθρου 23 «Πρόεδρος Τµήµατος» και του 
άρθρου 24 «Όργανα µη αυτοδύναµων τµηµάτων» του Ν. 4485/2017 (Α΄114) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις»,  

• των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 (112 Α΄), «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254) «Ρυθµίσεις 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις», 

• του ν. 2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα (Α΄45), και ιδίως των άρθρων 13 «Συγκρότηση», 14 
«Σύνθεση - Συνεδριάσεις - Λειτουργία» και 15 «Αποφάσεις» (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ), 

2. το Π.∆. 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 Α΄123), όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄190), 
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3. το αρ. πρωτ. 6344/15-11-2017 έγγραφο του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας σχετικά µε 
την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
και των Ακαδηµαϊκών Μονάδων του, 
4. το γεγονός ότι δεν υπηρετεί στο Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων µέλος Ε.Ε.Π. και  
Ε.∆Ι.Π.,  
5. την αρ. πρωτ. 1214/20-11-2017 προκήρυξη εκλογών του Προέδρου του Τµήµατος για 
την ανάδειξη εκπροσώπου των µελών Ε.Τ.Ε.Π. µε τον αναπληρωτή του,  στην προσωρινή 
Συνέλευση του Τµήµατος και την εκλογή της Τσιρογιάννη Γεωργίας µε αναπληρώτρια την 
Αλεξανδράκη Μαρία (αρ. πρωτ. 1347/13-12-2017 πρακτικό εκλογής της εφορευτικής 
επιτροπής),  
6. το γεγονός ότι το µέλος ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Γεωργόπουλος Θεοφάνης, Λέκτορας, 
είναι αποσπασµένος στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, Ευάγγελου Αποστόλου (αρ. 2299/29370 -8.3.2016 ΚΥΑ, ΦΕΚ 147/18.3.2016 τ. 
Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων ∆ιοίκησης κλπ), 
7. το γεγονός ότι το µέλος ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Μαλισσιόβα Ελένη, Επίκουρη 
Καθηγήτρια, βρίσκεται σε άδεια ανατροφής τέκνου από 1.10.2017 έως 30.6.2018 (αρ. 
1199/13.3.2017 απόφαση Προέδρου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας), 
8. τον διορισµό του Μακρή ∆ηµητρίου σε µόνιµη τακτική θέση ∆.Ε.Π. της βαθµίδας 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων (Γ΄ 466/26-4-2018) και την 
ανάληψη υπηρεσίας στις 03-05-2018, 
9. το αρ. πρωτ. 2952/22-05-2018 έγγραφο του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας µε θέµα 
«∆ιαδικασία εκλογών για το αξίωµα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του 
Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων της Σ.ΤΕ.Γ.&ΤΕ.Τ.&∆. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και 
συγκρότηση της Συνέλευσης του Τµήµατος», 
10. την αρ. πρωτ. 6696/29-11-2018 (Α∆Α: 7ΧΝΘ46914Κ-ΨΥΚ) Απόφαση της 
Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. «Ορισµός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του µη 
αυτοδύναµου Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων της Σ.ΤΕ.Γ.&ΤΕ.Τ.&∆. του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας και συγκρότηση της προσωρινής Συνέλευσης», 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 
Τη συγκρότηση της Συνέλευσης του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων της Σχολής ΤΕ.Γ. 
& ΤΕ.Τ .& ∆. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, από την 25-05-2018, ως εξής: 
 
Α. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ (παρ. 10 του προοιµίου): 

Μανούρας Αθανάσιος, Καθηγητής πρώτης βαθµίδας, ως Πρόεδρος,  µε αναπληρωτή τον 

Λαλά Σταύρο, Καθηγητή πρώτης βαθµίδας.  

 
Β. ΜΕΛΗ 
 

Β1. Μέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος: 
Καθηγητές πρώτης βαθµίδας 
Λαλάς Σταύρος 
 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
Γκορτζή Όλγα 
Μακρής ∆ηµήτριος 
 

Επίκουροι Καθηγητές 
Γιαβάσης Ιωάννης 
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Λέκτορες  
Γιοβανούδης Ιωάννης 
 
Β2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ  
i) Ένα εκπρόσωπο προπτυχιακών φοιτητών µε τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται 
από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος, µε ετήσια θητεία (δεν έχει εκλεγεί).  
ii) Έναν εκπρόσωπο µεταπτυχιακών φοιτητών µε τον αναπληρωτή του, που 
εκλέγονται από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος, µε ετήσια θητεία (δεν έχει 
εκλεγεί).  
 
Β3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. 
Τσιρογιάννη Γεωργία, µε αναπληρώτρια την Αλεξανδράκη Μαρία. 
 
Η Συνέλευση του Τµήµατος συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα, έστω και αν οι 
εκπρόσωποι των φοιτητών δεν έχουν εκλεγεί.  
 
Χρέη Γραµµατέα της Συνέλευσης ασκεί ∆ιοικητικός Υπάλληλος που ορίζεται µε τον 
αναπληρωτή του µε την πρόσκληση.  
 
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και στον 
Ιστότοπο του Ιδρύµατος. 
 

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος 
 
* 

Μανούρας Αθανάσιος 
Καθηγητής 

 
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο σχέδιο που τηρείται  στο αρχείο της Γραµµατείας. 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
- Οριζόµενους στην απόφαση  
(µε ηλεκτρονική αποστολή)  
- Γραµµατεία Πρύτανη & Αντιπρυτάνεων  
- ∆/νση ∆ιοικητικού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας  
- ∆/νση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Σχολή ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & ∆.  
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