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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Πληροφορίες: Χ.Χριστοφορίδου   
Τηλ.: 2321049210, Fax.: 2321046556   
E-mail: saoe@teiser.gr   

Περίληψη της αριθμ.15/10/8-11-2018 απόφασης  

του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

με θέμα : «Διαδικασία και πορεία έγκρισης Κανονισμών ΠΜΣ και λήψη 

σχετικών αποφάσεων» 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (αριθμ.222/22-1-2018 

πράξη τροποποίησης συγκρότησης με ΑΔΑ : 6678469143-Ν0Ζ), κατά τη συνεδρίαση της 

Πέμπτης 8 Νοεμβρίου 2018, 

α π ο φ ά σ ι σ ε   ο μ ό φ ω ν α   

(αριθμ. απόφ. 15/10/8-11-2018) 

στα πλαίσια της ευθύνης της τήρησης του νόμου σε ότι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία 

των ΠΜΣ (παρ.5 άρθ.30 του Ν.4485/17) : 

α. να εισηγηθεί προς τη Σύγκλητο ότι στους Κανονισμούς των Π.Μ.Σ. μπορεί να περιληφθεί 

διάταξη αναφερόμενη στη δυνατότητα προαιρετικής πρακτικής άσκησης μόνο μέσω 

Erasmus+ (με τους κανόνες, τη χρηματοδότηση και την εποπτεία του αντίστοιχου φορέα), 

λόγω έλλειψης σχετικού νομικού πλαισίου 

β. να εισηγηθεί προς τη Σύγκλητο την σύσταση Επιτροπής, αποτελούμενης από τον 

Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, που θα 

διερευνήσει μέχρι το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 και θα εισηγηθεί στη Σύγκλητο το 

κανονιστικό πλαίσιο της πρακτικής άσκησης 

γ. να εισηγηθεί προς τη Σύγκλητο να μην περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς των ΠΜΣ 

διάταξη που να αφορά επικουρικό έργο από μη διδάκτορες μέλη ΔΕΠ, επειδή αυτό 

φαίνεται να αντιβαίνει στην παρ.1 του άρθ.36 του Ν.4485/17.  

Ταυτόχρονα να επιτραπεί μέσω μιας προσωρινής κανονιστικής ρύθμισης της Συγκλήτου 

για την τρέχουσα μόνο περίοδο να δίνεται αυτή η δυνατότητα σε αυστηρά περιορισμένο 

αριθμό μελών ΔΕΠ (μη κατόχων διδακτορικού), με την προϋπόθεση ότι το επικουρικό 

έργο τους δεν είναι αυτοδύναμο, λόγω του ότι ο προγραμματισμός πολλών ΠΜΣ έχει 

ήδη γίνει και είναι εξαιρετικά δύσκολο να τροποποιηθεί (Σε αυτό το μέρος της απόφασης 
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μειοψηφεί ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων κ.Στρουθόπουλος Χαράλαμπος, ο 

οποίος πιστεύει ότι η απασχόληση μελών ΔΕΠ χωρίς διδακτορικό αφορά σε τεχνικό έργο 

και όχι σε επικουρικό έργο). 

δ. τη διαπίστωση ότι ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά ΠΜΣ καθορίζεται με την απόφαση 

της Συγκλήτου περί ίδρυσης του ΠΜΣ, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του 

Τμήματος, η οποία δημοσιεύεται σε ΦΕΚ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί από άλλο 

όργανο πέραν της Συγκλήτου, η απόφαση της οποίας σε περίπτωση τροποποίησης του 

ανώτατου αριθμού εισακτέων θα δημοσιεύεται και πάλι σε ΦΕΚ.   

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στη Σύγκλητο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 

Ο Πρόεδρος του Πρυτανικού Συμβουλίου 
 
 

Χασάπης Δ. Δημήτριος 
Πρύτανης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 


