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τος Πανεπιστημίος Θεσσαλίαρ 

 
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 122/8-7-2022 (Θέκα 7ο) 

 
Σήκεξα, 8-7-2022, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε κέζσ 
ηειεδηάζθεςεο, ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 9745ΣΔ1/6-7-2022 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 2022-2023. 
7. Τειεηέο απνθνίηεζεο.  
8. Γηάθνξα θνηηεηηθά ζέκαηα.  
9. Γηάθνξα εθπαηδεπηηθά/δηνηθεηηθά ζέκαηα.  
 
Δπί επηά (7) κειώλ παξεπξίζθνληαη πέληε (5) 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. Διέλε Σηακάγθα, Καζεγήηξηα πξώηεο βαζκίδαο ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ ΠΘ 
(κέζσ ηειεδηάζθεςεο).  

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

1. Διέλε Βνγηαηδή, Καζεγήηξηα πξώηεο βαζκίδαο ηνπ Τκήκαηνο Γεσπνλίαο – Αγξνηερλνινγίαο. 
2. Γεκήηξηνο Τζέιηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Τκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. 
 
Φξέε Γξακκαηέα αζθεί ε θ. Γξακκαηή Πνπξλάξα, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ αλαπι. 
πξντζηακέλε ηεο γξακκαηείαο ηνπ Σπκβνπιίνπ Έληαμεο (Λάξηζα) ζπλεπηθνπξνύκελε ζην έξγν 
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. 
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……………………………………………………………………………………………………………… 
Θέκα 7ο 
Σειεηές αποθοίηεζες 
 

Τν Σπκβνύιην Έληαμεο ηνπ ΠΘ αθνύ έιαβε ππόςε :  
1. Τελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο ηειεηέο απνθνίηεζεο πηπρηνύρσλ από ηε 

δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνύ Covid -19. 
2. Τε δηαινγηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο   

αποθαζίδεη οκόθωλα 
 
Ι. Ορίδεη ηολ κέγηζηο αρηζκό ηωλ παρηζηακέλωλ - πέραλ ηωλ αποθοίηωλ - 
ζσλοδώλ/επηζθεπηώλ αλά απόθοηηο, γηα ηηο ηειεηέο απνθνίηεζεο πηπρηνύρσλ ησλ ΠΣ, πνπ 
ζα δηεμαρζνύλ ηνπ Ινύιην 2022, ζε δύο (2) άηοκα. 
 
ΙΙ. Η είζνδνο ηνπ δηδαθηηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ, θνηηεηώλ θαη επηζθεπηώλ, ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί  θαηόπηλ επίδεημεο είηε πηζηνπνηεηηθνύ εκβνιηαζκνύ, είηε πηζηνπνηεηηθνύ 
λόζεζεο είηε βεβαίσζεο εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ κε ηε κέζνδν PCR γηα θνξσλντό COVID-19 
(rapid test). Καη’ εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε είζνδνο αλειίθσλ ειηθίαο ηεζζάξσλ (4) έσο θαη 
δεθαεπηά (17) εηώλ θαηόπηλ δηεμαγσγήο θαη δήισζεο αξλεηηθνύ απηνδηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ.  
Η ρξήζε ηεο πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο (θαηά πξνηίκεζε ρεηξνπξγηθήο) είλαη ππνρξεσηηθή γηα όινπο 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη παξεπξηζθόκελνπο ζηελ ηειεηή ηόζν θαηά ηελ είζνδν, όζν θαη θαζ’ όιε 
ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζηνλ ρώξν δηεμαγσγήο ηεο ηειεηήο.  
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο δελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή όξζησλ ζηνπο ρώξνπο δηεμαγσγήο ησλ 
ηειεηώλ.  
 
ΙΙ. Οη Πξντζηάκελνη ησλ Γξακκαηεηώλ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ λα ελεκεξώζνπλ άκεζα γηα 
ηα αλσηέξσ ηνπο θνηηεηέο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο νξθσκνζίεο ηνπ Ινπιίνπ 2022.  
……………………………………………………………………………………………………………… 
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 
8-7-2022 

 
 
 

Η Γξακκαηέαο ηεο ζπλεδξίαζεο 
Γξακκαηή Πνπξλάξα 
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