
1 
 

 

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Θεσσαλονίκη  22.5.2020 

Αριθμ. πρωτ.:        4340     
 

Π Ρ Α Ξ Η    Π Ρ Υ Τ Α Ν Η 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής για τη διεξαγωγή εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 59181/Ζ1/19.5.2020 Υ.Α. (Β΄ 1935). 

 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 εδ. ιγ΄ του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2020 (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 ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3603/16.3.2020 Πρυτανική Πράξη σχετικά με τη λήψη 
έκτακτων μέτρων για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για όσο 
διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα λόγω της πανδημίας COVID-19. 

4. Την απόφαση της Συγκλήτου (αρ. συνεδρ. 22/14.5.2020) «Λήψη απόφασης για 
τη διενέργεια των εξετάσεων στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020». 

5. Την υπ’ αριθμ. 59181/Ζ1/19.5.2020 (Β΄ 1935) Απόφαση του Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία 
των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια 
κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη 
διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-
2020». 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε: 
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Τη συγκρότηση Επιτροπής για τη διατύπωση εισήγησης σχετικά με τη διεξαγωγή 
εξετάσεων της περιόδου εαρινού εξαμήνου 2019-2020, με εξ αποστάσεως μεθόδους, 
αποτελούμενη από τους κ.κ.: 

 Χρήστο Νεγκάκη, Καθηγητή, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

 Αλέξανδρο Χατζηγεωργίου, Καθηγητή, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών 
Πληροφορίας 

 Εμμανουήλ Κοντάκη, Προϊστάμενο του Τμήματος Στατιστικής, 
Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής 

 

 

Θεσσαλονίκη, 22.5.2020 

 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ 
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