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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

(Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

(Συνεδρίαση 26η/04-10-2018, θ.3ο) 
Λαμβάνοντας υπόψη  

1. Το άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.» του 

Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 

την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’114) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 

άρθρου 8 του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (ΦΕΚ Α’38) 

και 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 

Α’123), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α’190), 

καθώς και τις παρ. 4 & 9 του άρθρου 13 του Κεφ. Γ΄ του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38). 

2. Τις διατάξεις της περ. λστ΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 

Α΄254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». 

4. Το γεγονός ότι από τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τους αναδόχους των 
εστιατορίων και των κυλικείων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας προβλέπεται η σύσταση ειδικών 
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επιτροπών, από μέλη του Ιδρύματος που είναι εξειδικευμένα, ώστε να μπορούν να 
πραγματοποιούν τους ελέγχους ως προς την ποιότητα και ποσότητα των 
παρεχομένων τροφίμων, καθώς και της εν γένει λειτουργίας του εστιατορίου και του 
κυλικείου. 

5. Την αρ. πρωτ. 1546/14-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΝ46914Κ-Μ1Σ) Απόφαση του Προέδρου 
του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε υλοποίηση της αρ. 18/27-2-2014 (θέμα 9ο) Απόφασης της 
Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας με την οποία συγκροτήθηκαν ειδικές επιτροπές για 
τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και της λειτουργίας των 
εστιατορίων και των κυλικείων (Λάρισας και Καρδίτσας), όπως τροποποιήθηκε με 
την αρ. πρωτ. 3680/18-6-2014 (ΑΔΑ: ΩΞΧΣ46914Κ-4Κ9) Απόφαση (υπ’ αριθ.24/11-
6-2014 θέμα 4ο πρακτικό συνεδρίασης της Συνέλευσης). 

6. Το γεγονός ότι ο κ. Αμοιράδης Χρήστος θα βρίσκεται σε ειδική επιστημονική άδεια 
για το χρονικό διάστημα από 1/10/2018 έως 30/9/2020 και είναι αδύνατον να 
ασκήσει τα καθήκοντα του ως μέλος της ειδικής επιτροπής «ελέγχου εστιατορίου του 
ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα». 

7. Την αρ. 201651/Ζ1/21-11-2017 Διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετ. με την εκλογή του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.  

8. Την υπ΄ αρ. 7582/29-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΔΕ546914Κ-ΓΒΥ) απόφαση του Πρύτανη του 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με θέμα «Τομέας ευθύνης και επιμέρους αρμοδιότητες των 
Αντιπρυτάνεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας» 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4867Β΄/29-12-2017.  

9. Την υπ’ αρ. αριθ. πρωτ.4788/03-09-2018 (ΑΔΑ: 6Ζ0Ε46914Κ-4ΩΩ) απόφαση 

συγκρότησης της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 

Α πο φα σίζ ο υμ ε   

την αντικατάσταση του κ. Αμοιράδη Χρήστου στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Εστιατορίου 

του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα) από τον κ. Βελισσαρίου Ευστάθιο. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. ΙΙ «Επιτροπή Ελέγχου Εστιατορίου του ΤΕΙ 

Θεσσαλίας στη Λάρισας» της υπ΄ αριθ.1546/14-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΝ46914Κ-Μ1Σ) Απόφασης 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 3680/18-6-2014 (ΑΔΑ: ΩΞΧΣ46914Κ-4Κ9) Απόφαση της 

Συνέλευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας. 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του 

Ιδρύματος. 

 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ & 
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
- Αναφερόμενους στην απόφαση  

- Ανάδοχο Εστιατορίου Λάρισας 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
- Γραμματεία Πρύτανη & Αντιπρυτάνεων Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας  

- Δ/νση Διοικητικού  

- Δ/νση Οικονομικού  

- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  
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