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Π A N E Π I Σ T H M I O  Θ E Σ Σ A Λ I A Σ  

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΕΝΣΑΞΗ 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 113/15-3-2022 (Θέκα 1.Ι) 

 
Σήκεξα, 15-3-2022, εκέξα Τξίηε θαη ώξα 12:00, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, 
ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 4573ΣΔ1/10-3-2022 πξόζθιεζε ηνπ Αληηπξύηαλε ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, θ. Ισάλλε Θενδσξάθε, ην Σπκβνύιην Έληαμεο ηνπ ΠΘ πνπ 
ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζ. πξση. 3671/19/Γπ/19-2-2019 απόθαζε ζπγθξόηεζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ 
Έληαμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, όπσο αλαζπγθξνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζ. 
18279/20/ΓΠ/23-9-2020 θαη 25197/21/ΓΠ/23-12-2021 απνθάζεηο ηνπ Πξύηαλε ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
 
1. Πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηώλ.  
2. Πηπρηαθέο εξγαζίεο.  
3. Αηηήζεηο θνηηεηώλ γηα επαλεγγξαθή/ δήισζε καζεκάησλ/αλαγλώξηζε καζεκάησλ. 
4. Πξόγξακκα ERASMUS: Μεηαθίλεζε, αλαγλώξηζε / αληηζηνίρηζε καζεκάησλ, πξαθηηθήο 

άζθεζεο. 
5. Πξαγκαηνπνηεζείζεο ώξεο αθαδεκατθώλ ππνηξόθσλ. 
6. Αλαζέζεηο/ηξνπνπνηήζεηο αλαζέζεσλ έξγνπ ζε κόληκν πξνζσπηθό (ΓΔΠ, ΔΓΙΠ, ΔΤΔΠ) γηα ην 

αθαδεκατθό έηνο 2021-2022. 
7. Αλαζέζεηο/ηξνπνπνηήζεηο αλαζέζεσλ δηδαθηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ έξγνπ ζε αθαδεκατθνύο 

ππνηξόθνπο γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2021-2022. 
8. Πξνγξάκκαηα.  
9. Οξθσκνζίεο απνθνίησλ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ. 
10. Γηάθνξα θνηηεηηθά ζέκαηα.  
11. Γηάθνξα εθπαηδεπηηθά/δηνηθεηηθά ζέκαηα.  
 
Δπί επηά (7) κειώλ παξεπξίζθνληαη έμη (6) θαη ζπγθεθξηκέλα νη:  
 

Παρόληες:  
1. Ισάλλεο Θενδσξάθεο, Καζεγεηήο πξώηεο βαζκίδαο ηνπ ΤΔΦΑΑ, Αληηπξύηαλεο 

Αθαδεκατθώλ Υπνζέζεσλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, πξόεδξνο ηεο ζπλεδξίαζεο (κέζσ 
ηειεδηάζθεςεο). 

2. Νηθόιανο Σηξηκπάθνο, Καζεγεηήο πξώηεο βαζκίδαο ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ ΠΘ 
(κέζσ ηειεδηάζθεςεο). 

3. Μηραήι Βξαρλάθεο, Καζεγεηήο πξώηεο βαζκίδαο ηνπ Τκήκαηνο Γαζνινγίαο, Δπηζηεκώλ 
Ξύινπ θαη Σρεδηαζκνπ (κέζσ ηειεδηάζθεςεο).  

4. Γεκήηξηνο Τζέιηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Τκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (κέζσ 
ηειεδηάζθεςεο). 

5. Διέλε Σηακάγθα, Καζεγήηξηα πξώηεο βαζκίδαο ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ ΠΘ 
(κέζσ ηειεδηάζθεςεο).  

6. Κσλζηαληίλνο Αλησλήο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ ΠΘ (κέζσ 
ηειεδηάζθεςεο).  
 
Απόληες 

1. Διέλε Βνγηαηδή, Καζεγήηξηα πξώηεο βαζκίδαο ηνπ Τκήκαηνο Γεσπνλίαο – Αγξνηερλνινγίαο.  
 
 

Φξέε Γξακκαηέα αζθεί ε θ. Γξακκαηή Πνπξλάξα, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ αλαπι. 
πξντζηακέλε ηεο γξακκαηείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ Έληαμεο (Λάξηζα) ζπλεπηθνπξνύκελε ζην έξγν 
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ηεο από ηελ θ. Φ. Μπέιερα, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ αλαπι. πξντζηακέλε ηεο 
γξακκαηείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ Έληαμεο (Λακία).   
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία, ν Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ Έληαμεο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 
ζπλεδξίαζεο. 
 
 
Θέκα 1ο 
Πραθηηθή άζθεζε  
 

Ι. Σοποζέηεζε θοηηεηώλ ζε ζέζεης πραθηηθής άζθεζες, ηροποποηήζεης, αθσρώζεης, 
δηαθοπή θαη περάηωζες πραθηηθής άζθεζες. 
Τν Σπκβνύιην Έληαμεο ηνπ ΠΘ αθνύ έιαβε ππόςε: 
1. Τα ππ. αξηζκ. 4860ΣΔ1/14-3-2022, 4863ΣΔ1/14-3-2022, 4830ΣΔ1/14-3-2022, 4804ΣΔ1/14-3-

2022,  4949ΣΔ1/14-3-2022, 4823ΣΔ1/14-03-2022, 4824ΣΔ1/14-03-2022, 4820ΣΔ1/14-03-
202, 4913ΣΔ1/14-03-2022 θαη 4973ΣΔ1/15-03-2022 έγγξαθα ησλ αξκόδησλ εηζεγεηώλ γηα ηα 
Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ 1) Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ΤΔ (Λάξηζα),  2) Ιαηξηθώλ 
Δξγαζηεξίσλ, 3) Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ ΤΔ, 4) Λνγηζηηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο, 5) 
Ννζειεπηηθήο (Λάξηζα), 6) Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΤΔ, 7) Φπζηθνζεξαπείαο, 8) 
Ννζειεπηηθήο (Λακία) θαη 9) Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΤΔ (Λακία), θαζώο θαη ηα ζπλεκκέλα 
ζε απηά πξαθηηθά ησλ αξκόδησλ επηηξνπώλ πξαθηηθήο άζθεζεο. 

2. Τε δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ δηελεξγήζεθε επί ησλ αλαθεξόκελσλ ζηηο σο άλσ εηζεγήζεηο.  
αποθαζίδεη οκόθωλα 

Δγθξίλεη  
-ηελ ηοποζέηεζε θοηηεηώλ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ηνπ πξώελ ΤΔΙ Θεζζαιίαο θαη ΤΔΙ 
Σηεξεάο Διιάδαο ζε ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο, ζύκθσλα κε όζα εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη ζηηο 
ππ΄ αξηζ. 4860ΣΔ1/14-3-2022, 4863ΣΔ1/14-3-2022,  4830ΣΔ1/14-3-2022, 4949ΣΔ1/14-3-2022, 
4824ΣΔ1/14-03-2022, 4820ΣΔ1/14-03-2022, 4913ΣΔ1/14-03-2022  θαη 4973ΣΔ1/15-03-2022 
εηζεγήζεηο ησλ αξκόδησλ εηζεγεηώλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 1) Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ 
ΤΔ (Λάξηζα),  2) Ιαηξηθώλ Δξγαζηεξίσλ, 3) Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ ΤΔ, 4) Ννζειεπηηθήο 
(Λάξηζα), 5) Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΤΔ, 6) Φπζηθνζεξαπείαο, 7) Ννζειεπηηθήο (Λακία) θαη 8) 
Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΤΔ (Λακία), θαζώο θαη ζηα ζπλεκκέλα ζε απηέο πξαθηηθά ησλ 
αξκόδησλ επηηξνπώλ πξαθηηθήο άζθεζεο, πνπ επηζπλάπηνληαη ζην παξόλ πξαθηηθό θαη 
απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα απηνύ. 
- ηελ παράηαζε πραθηηθής άζθεζες ηεο θνηηήηξηαο Κνπκπνύξα Σνθίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδώλ Λνγηζηηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο, θαηά 12 εκέξεο, ζύκθσλα κε όζα εηδηθόηεξα 
αλαθέξνληαη ζηελ ππ΄ αξηζ. 4804ΣΔ1/14-3-2022 εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή γηα ην σο άλσ 
πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ζην ζπλεκκέλν ζε απηή πξαθηηθό ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο πξαθηηθήο 
άζθεζεο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ πξαθηηθό θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηνύ. 
- ηελ περάηωζε πραθηηθής άζθεζες ησλ θνηηεηώλ Παλ. Γξαθόπνπινπ θαη Άλλαο Τζηηζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΤΔ, ζύκθσλα κε όζα εηδηθόηεξα 
αλαθέξνληαη ζηελ ππ΄ αξηζ. 4823ΣΔ1/14-03-2022 εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή γηα ην σο άλσ 
πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ζην ζπλεκκέλν ζε απηή πξαθηηθό ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο πξαθηηθήο 
άζθεζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ πξαθηηθό θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηνύ. 
- ηελ αιιαγή θορέα γηα ηελ πραγκαηοποίεζε Πραθηηθής Άζθεζες ηεο θνηηήηξηαο Σπήιηνπ 
Μαξίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Φπζηθνζεξαπείαο, ζύκθσλα κε όζα εηδηθόηεξα 
αλαθέξνληαη ζηελ ππ΄ αξηζ. 4820ΣΔ1/14-03-2022 εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή γηα ην σο άλσ 
πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ζην ζπλεκκέλν ζε απηή πξαθηηθό ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο πξαθηηθήο 
άζθεζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ πξαθηηθό θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα απηνύ. 
- ηελ αιιαγή περηόδοσ πραγκαηοποίεζες Πραθηηθής Άζθεζες ησλ θνηηεηώλ: α) ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΤΔ (Λακία) Βαζίιεηνπ Παπιίδε θαη β) ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Φπζηθνζεξαπείαο, Κσλζηαληίλνπ Φώηηνπ, ζύκθσλα κε όζα εηδηθόηεξα 
αλαθέξνληαη ζηηο  ππ΄ αξηζ. 4973ΣΔ1/15-03-2022 θαη 4820ΣΔ1/14-03-2022  εηζεγήζεηο ησλ 
αξκόδησλ εηζεγεηώλ γηα ηα σο άλσ πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ζηα ζπλεκκέλα ζε απηέο 
πξαθηηθά ησλ αξκόδησλ επηηξνπώλ πξαθηηθήο άζθεζεο, πνπ επηζπλάπηνληαη ζην παξόλ 
πξαθηηθό θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα απηνύ. 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Δπεηδή δελ ππάξρεη άιιν ζέκα ιήγεη ε ζπλεδξίαζε θαη ην παξόλ ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 
 

Ο Πρόεδρος ηες ζσλεδρίαζες 
 
 
 
 

 Ιωάλλες Θεοδωράθες 
Καζεγεηής πρώηες βαζκίδας 

                  H Γρακκαηέας 
                  ηες ζσλεδρίαζες 

 
 
 

                  Γρακκαηή Ποσρλάρα 

 
 
 
 

Αθξηβέο απόζπαζκα 
16-3-2022 

 
 
 

Η Γξακκαηέαο ηεο ζπλεδξίαζεο 
Γξακκαηή Πνπξλάξα 

 
 
 
 
 
 

Α/Α σλεκκέλα έγγραθα ηοσ σπ’ αρηζκ. 113/15-3-2022 πραθηηθού 
 

Θέκα 

5 Υπ’ αξηζ. 4860ΣΔ1/2022, 4863ΣΔ1/2022, 4830ΣΔ1/2022, 
4804ΣΔ1/022,  4949ΣΔ1/2022, 4823ΣΔ1/2022, 4824ΣΔ1/2022, 

4820ΣΔ1/202, 4913ΣΔ1/2022 θαη 4973ΣΔ1/2022 

1.Ι 
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