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ΠΡΟΣ : Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας,  

              Τμήμα Προπτυχιακών  Σπουδών 

               

ΘΕΜΑ: Επί της ανάθεση διδασκαλίας προπτυχιακών  μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

 

ΣΧΕΤ.:Το υπ’ αριθμ. 208/1368/30.09.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, Τμήματος       

Προπτυχιακών Σπουδών. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 1/02.10.2020 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη  

το ως άνω σχετικό για τα παρακάτω έντεκα (11) αιτήματα από Τμήματα του Ιδρύματος αναθέσεων διδασκαλίας 

μαθημάτων σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, αποφάσισε ομόφωνα:  

1. Το υπ’ αριθ. 548/18477/11.6.2020 έγγραφο του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και 

το σχετικό υπ’ αριθ. 611/24291/24.7.2020 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών εγκρίνει την 

ανάθεση σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

2. Το υπ’ αριθ. 552/18488/11.6.2020 έγγραφο του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και 

το σχετικό υπ’ αριθ. 1065/29076/9.9.2020 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων εγκρίνει την 

ανάθεση σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

3. Το υπ’ αριθ. 419/18619/11.6.2020 έγγραφο του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Πληροφορικής και το σχετικό υπ’ αριθ. 1066/29246/10.9.2020 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων εγκρίνει την ανάθεση σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

4. Το υπ’ αριθ. 418/18618/11.6.2020 έγγραφο του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Πληροφορικής και το σχετικό υπ’ αριθ. 609/24287/24.7.2020 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών εγκρίνει την ανάθεση για το μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για μηχανικούς και 

επιστήμονες» και δεν εγκρίνει την ανάθεση για τα μαθήματα «Βασικές αρχές Αστικού δικαίου» και 

«Εμπορικό δίκαιο» σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

5. Το υπ’ αριθ. 741/17283/1.6.2020 έγγραφο του Τμήματος Γεωπονίας και το σχετικό υπ’ αριθ.  

1556/29162/7.9.2020 έγγραφο του Τμήματος Μαθηματικών,   δεν εγκρίνει την ανάθεση για τα μαθήματα 

«Μαθηματικά» και «Στατιστική» σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

6. Το υπ’ αριθ. 878/17034/29.5.2020 έγγραφο του Τμήματος Μαθηματικών και το σχετικό υπ’ αριθ. 

611/24291/24.7.2020 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών εγκρίνει την ανάθεση σύμφωνα με τα 

ανωτέρω.  

7. Το υπ’ αριθ. 349/20402/24.6.2020 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και το σχετικό υπ’ αριθ.  

611/24291/24.7.2020 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών εγκρίνει την ανάθεση σύμφωνα με τα 

ανωτέρω.  
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8. Το υπ’ αριθ. 498/20093/24.6.2020 έγγραφο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και το σχετικό υπ’ αριθ. 

611/24291/24.7.2020 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών εγκρίνει την ανάθεση σύμφωνα με τα 

ανωτέρω.  

9. Το υπ’ αριθ. 550/20314/25.6.2020 έγγραφο του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών και το σχετικό υπ’ αριθ. 

611/24291/24.7.2020 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών εγκρίνει την ανάθεση σύμφωνα με τα 

ανωτέρω.  

10. Το υπ’ αριθ. 364/17335/2.6.2020 έγγραφο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το σχετικό υπ’ αριθ.  

611/24291/24.7.2020 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών εγκρίνει την ανάθεση σύμφωνα με τα 

ανωτέρω.  

11. Το υπ’ αριθ. 954/24533/27.7.2020 έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και το σχετικό υπ’ αριθ. 1064/29068/9.9.2020 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

εγκρίνει την ανάθεση σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

12. Το υπ’ αριθ. 2443/29683/14.9.2020 έγγραφο του Τμήματος Νοσηλευτικής και το σχετικό υπ’ αριθ. 

810/30577/22.9.2020 έγγραφο του Τμήματος Βιολογίας εγκρίνει την ανάθεση σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

       
 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

                                            

 

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας 
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