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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Πληροφορίες: Α. Ιωαννίδου                                                                                              
Τηλ.: 2321049141, 49101                                                 Σέρρες 7.12.2017                                                                                                  

      Fax: 2321046556                                                               Α.Π.: 4531 
     E-mail: gram_proedrou@teicm.gr      
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τομέων ευθύνης - αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής Μακεδονίας - Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας». 

 
Ο Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Καθηγητής Δημήτριος Χασάπης, έχοντας 
υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173, τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

2) Τις διατάξεις των άρθρων 1 «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης – Νομική 
μορφή των Α.Ε.Ι.», 2 «Ορισμοί», 15 «Πρύτανης – Αντιπρυτάνεις» και των παρ. 2 
και 11 του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» 
του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 24 «Ασυμβίβαστα – Αναστολή καθηκόντων» του 
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 9, 10 και 24 του άρθρου 34 του 
Ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24) της παρ. 1 και 5 του άρθρου 28 του Ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 83) της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) της περ. 
β του άρθρου 88 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), με την οποία καταργούνται το 
δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24. 

4) Την Αρ. Πρωτ. 144363/Ζ1/1.9.2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη 
δημοσίευση του Ν.4485/2017 (Α΄ 114)». 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4270/2017 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
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6) Την αριθμ. 2/16570/0026/13.5.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός 
διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες 
Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες 
Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (ΑΔΑ: 6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ, ΦΕΚ 1381/τ.Β΄/17.5.2016). 

7) Την αριθμ. πρωτ. 2/51290/0026/2.6.2016 (ΑΔΑ: 9637Η-ΩΛΦ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα: Παροχή οδηγιών επί της αριθ. 
2/16570/0026/13.5.2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

8) Το υπ΄αριθμ. 80 Π.Δ. «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/5.8.2016/ τ.Α΄)  

9) Τις διατάξεις των άρθρων του αριθμ. 102/5.6.2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 136/τ.Α΄) 
«Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – Συγχώνευση 
– Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αριθμ. 127/2013 
Π.Δ. (ΦΕΚ 190/τ.Α΄)». 

10) Την αριθμ. 209650/Ζ1/30.11.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ, τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ./4.12.2017 ), με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας Χασάπη Δημητρίου του Δημητρίου, ως Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας, με θητεία τεσσάρων ετών, από 1.12.2017 έως 
30.11.2021, καθώς επίσης και η εκλογή των Καθηγητών πρώτης βαθμίδας Δαυίδ 
Κωνσταντίνου, Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Μυροφόρας Ευαγγελίας, Στρουθόπουλου 
Χαράλαμπου και Μωυσιάδη Αναστασίου ως Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος, με 
την ίδια θητεία. 

11) Την αριθμ. 518/50/7.12.2017 απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας 

12) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
τακτικού  προϋπολογισμού του Ιδρύματος 

 
α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

α) τον ορισμό των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στους τομείς ευθύνης   

β) τον καθορισμό των επιμέρους αρμοδιοτήτων τους (σε συνεργασία πάντοτε με τον 

Πρύτανη του Ιδρύματος) 

ως ακολούθως: 

 Τη ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Παντελή με Α.Δ.Τ ΑΕ 

376783, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και 

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρμογών ως Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 

του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1) Είναι υπεύθυνη για θέματα εκπαιδευτικής διαδικασίας και δράσης, 
σπουδαστικών εκδηλώσεων κάθε μορφής καθώς και για θέματα προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών σπουδών. 
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2) Είναι υπεύθυνη για την κατανομή των υπαρχόντων χώρων για την  κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών των Σχολών και των Παραρτημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

3) Είναι υπεύθυνη για τις άδειες και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε 
είδους εκπαιδευτικού και εργαστηριακού προσωπικού. Εγκρίνει τις 
μετακινήσεις εκτός έδρας του εκπαιδευτικού και εργαστηριακού προσωπικού 
για εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

4) Είναι υπεύθυνη για θέματα σχέσεων και ανταλλαγών με άλλα Ιδρύματα της 
χώρας ή της αλλοδαπής. 

5) Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
6) Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης. 
7) Προΐσταται της Επιτροπής Δεοντολογίας. 
8) Είναι Πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) 
9) Εγκρίνει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών των σπουδαστών των 

Τμημάτων του Ιδρύματος μέχρι τρεις (3) ημέρες στο εσωτερικό της χώρας, μετά 
από πρόταση των οικείων Τμημάτων. 

10) Είναι υπεύθυνη και υπογράφει τις συμβάσεις των Επιστημονικών και 
Εργαστηριακών Συνεργατών, Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), 
Ακαδημαϊκών Υποτρόφων και λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος. 

11) Είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και διεκπεραίωση όλων των θεμάτων 
Φοιτητικής Μέριμνας. 

12) Ασκεί τον έλεγχο Νομιμότητας, που αφορά στις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή 
μονιμοποίησης μελών Ε.Π., όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του 
Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 9 του Ν.3794/2009, 
όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει ο Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. 

13) Εισηγείται στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. 

 

 Το ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Θωμά, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 721929, Καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρμογών ως Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του 

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1) Εισηγείται τον προϋπολογισμό και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής 
του. 

2) Έχει την ευθύνη του προγραμματισμού, της επίβλεψης, της βελτίωσης, της 
συντήρησης και της ασφάλειας των κάθε φύσης τεχνικών έργων, των 
κτηριακών εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής και του 
εξοπλισμού του Ιδρύματος, των ακαδημαϊκών του μονάδων και των 
εργαστηρίων καθώς και την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας που ασχολούνται με τα θέματα 
αυτά. 
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3) Εισηγείται για θέματα χρηματοδοτήσεων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, 
επιμορφωτικών, πολιτιστικών κ.λ.π. προγραμμάτων, οργανώσεων, 
διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων ή εκδηλώσεων. 

4) Υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα, τακτικά και προπληρωμής ως και τις 
αποφάσεις έκδοσής τους, ανεξάρτητα από το ποσό, τις διακηρύξεις προς τον 
τύπο των κάθε φύσεως δημοπρασιών, συμβάσεις προμήθειας και υλικών 
εξοπλισμού του Τ.Ε.Ι., τους τίτλους είσπραξης χρημάτων, όπως και κάθε 
άλλο έγγραφο που σχετίζεται με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού. 

5) Είναι  Πρόεδρος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης 
(Κ.Ε.ΔΙΒ.Μ.), έχοντας όλες τις αρμοδιότητες της παρ. 6 του άρθρου 48 του 
Ν.4485/2017 (Α΄ 114). 

6) Εισηγείται στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. 

 

 Το ΣΤΡΟΥΘΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 370931, Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρμογών ως Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων του Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος θα προΐσταται και του Διοικητικού Προσωπικού 

του Ιδρύματος, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1) Προΐσταται του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος. 
2) Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία και συνεργασία όλων των 

διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και μεριμνά για την απλούστευση 
των διαδικασιών και την υιοθέτηση και επιτυχή ενσωμάτωση των νέων 
τεχνολογιών. 

3) Συντονίζει και εισηγείται αναδιαρθρώσεις των διοικητικών υπηρεσιών του 
Ιδρύματος. 

4) Εισηγείται για την επωφελέστερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού του Ιδρύματος. 

5) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του 
Ιδρύματος και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού του. 

6) Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό των συμφωνιών προγραμματικού 
σχεδιασμού. 

7) Είναι υπεύθυνος για τις άδειες και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του 
διοικητικού προσωπικού. Εγκρίνει τις μετακινήσεις εκτός έδρας του 
διοικητικού προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

8) Εισηγείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο θέματα αρμοδιότητας του Κέντρου 
Υποστήριξης Τεχνολογιών και Πληροφορικής (Κ.Υ.Τ.Ε.Π.) σε συνεργασία με 
τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και την Επιστημονική Επιτροπή του Κ.Υ.Τ.Ε.Π. 

9) Εισηγείται στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. 

 

ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ



 5 

 Το ΔΑΥΪΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 216976, Καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρμογών ως Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1) Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας όλες τις αρμοδιότητες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4485/2017 (Α΄ 114) 

2) Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Βασικής Έρευνας (Ε.Β.Ε.). 
3) Εισηγείται στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. 
 

 
Σε περίπτωση που ο Πρύτανης απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα 

καθήκοντά του, αναπληρώνεται από την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Μυροφόρα –

Ευαγγελία και εφόσον αυτή απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά από τον Αντιπρύτανη 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας Μωυσιάδη 

Αναστάσιο και εφόσον αυτός απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά από τον Αντιπρύτανη 

Διοικητικών Υποθέσεων, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, Στρουθόπουλο Χαράλαμπο και 

εφόσον αυτός απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια 

Βίου Μάθησης, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας Δαυϊδ Κωνσταντίνο. 

 
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 
 

Ο Πρύτανης 
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

                                                                      
 

Δημήτριος Δ. Χασάπης  
Καθηγητής 
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