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Έκτακτη Συνεδρίαση Συνέλευσης αριθμ. 26 

Προς: Τα μέλη της Συνέλευσης 

του Τμήματος Ιατρικής 

της Σχολής Επιστημών Υγείας 
 

 

Καλείστε τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 09:00 π.μ. στη συνεδρίαση της Συνέλευσης αριθμ. 26, 

η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αρίστιππος Μηνάς» του Τμήματος Ιατρικής με 

δυνατότητα τηλεδιάσκεψης. Για το λόγο αυτό θα αποσταλούν στις ιδρυματικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 

μελών της Συνέλευσης ηλεκτρονικές προσκλήσεις για σύνδεση μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων 

e:Presence. 

Για να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, σύμφωνα με το Ν. 2690/1999 (Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις), απαιτείται η παρουσία (φυσική ή μέσω τηλεδιάσκεψης) τουλάχιστον των 

μισών μελών της, ήτοι 22 μέλη. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 

11 Μαΐου 2021, την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα οπότε και απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός 

τρίτου των μελών της, δηλαδή 15 μέλη. Παρακαλούμε για την έγκαιρη συμμετοχή σας. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Θέμα 1ο:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΔΒΜ 143 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

-Επιλογή υποψηφίων (βάσει των αξιολογήσεων από τις αντίστοιχες τριμελής επιτροπές αξιολόγησης) 

αναφορικά με την κατανομή υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες ΕΔΒΜ 

143, στο πλαίσιο της πρότασης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Α.Π.Θ. κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων 

διαλέξεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση». 
 

Θέμα 2ο: ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

2.1 Διενέργεια Κατατακτηρίων Εξετάσεων (ακαδ. έτος 2020-2021). 

2.2 Σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών 5ου έτους στις κλινικές. 

2.3 Σχετικά με τον καθορισμό συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για την 

εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2022-2023. 
 

 

Ο Πρόεδρος 

του Τμήματος Ιατρικής 

 
(υπογραφή)* 

Κυριάκος Αναστασιάδης 

Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής 
*Ακριβές Αντίγραφο από το πρωτότυπο 
που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 
 
 
 

Θεσσαλονίκη,  
Αρ. Πρωτ.:  

 

Γραμματεία 

 
Πληροφορίες:  Ελισσάβετ Μαυρομιχάλη 
Τηλ.: 2310 99 9183 
E-mail:  elisavma@auth.gr 

Κτίριο: Νέων Αμφιθεάτρων Ιατρικής (έναντι ΑΧΕΠΑ) 
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