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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2945 

 

Την  Τρίτη   25  Ιουλίου 2017, στις 11.00΄π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου 

στην αίθουσά της.   

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 11.30΄π.μ. 

Τα μέλη της Συγκλήτου που δεν μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο χώρο της 

συνεδρίασης, μπορούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Θ Ε Μ Α Τ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ  

 

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1. Θέματα που εξετάστηκαν από το Πρυτανικό Συμβούλιο,  

(συνημμένη κατάσταση). 

 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Β.1. Οικονομικός προϋπολογισμός  

2. Έγκριση 6ης τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων 

Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2017,  

(σχετικό έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του). 

 

Β.2 .  Οικονομικά αιτήματα  

3. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, 

σύμφωνα με το νόμο, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, 

(σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση).   

 

4. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2017, 

(συνημμένη κατάσταση). 

 

Β.3. Λοιπά  

5. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα 

Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 

(το έγγραφο με αριθμό 284/26-6-2017 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών με τα συνημμένα του). 

 

Β.4. Διαγωνισμοί  

6. Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου, για την  κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 

Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ),  για ένα (1) έτος, από 1-9-2017, 

 (τα έγγραφα με αριθμό: 
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α) 3623/2-11-2015 της Συγκλήτου (ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 19-2-2016), 

β) 335/3-7-2017 του Τμήματος Προμηθειών με τα  συνημμένα του). 

 

7. Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου,  που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του 

Τμήματος Πληροφορικής  για τέσσερα (4) έτη, από 1-9-2017, 

 (τα έγγραφα με αριθμό: 

α) 64487/15-7-2009  της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου, 

β) 357/14-7-2017 του Τμήματος Προμηθειών με τα  συνημμένα του). 

 

8. Κατακύρωση του τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 389/2017 για την τακτική 

συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης του ΑΠΘ, διάρκειας δύο (2) ετών συνολικού 

προϋπολογισμού 142.810,80€-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

(α) οι αποφάσεις της Συγκλήτου (συνεδριάσεις: με αριθμό 2929/19-7-2016/έγγραφο με αριθμό 25789/25-8-2016 με αριθμό 

2939/23-2-2017/έγγραφο με αριθμό 13805/28-2-2017), 

β) τα έγγραφα με αριθμό 20404/5-5-2017, 22247/22-5-2017 και 23352/13-6-2017 της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου, 

γ) το έγγραφο με αριθμό 355/14-7-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα από 29-6-2017, 10-7-2017 και 14-7-2017 

πρακτικά της 3
ης

 συνεδρίασης και των συνεχειών αυτής, της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

9. Κατακύρωση διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 392/2017  για την προμήθεια 

ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, 

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ για το ακαδημαϊκό 

έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 220.000,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,  

 (α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2940/23-3-2017, έγγραφο με αριθμό 17007/30-3-2017), 

β) το έγγραφο με αριθμό 22559/29-5-2017 της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου και 

γ) το έγγραφο με αριθμό 358/18-7-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 6-7-2017 πρακτικό και συνέχειας του 

στις 18-7-2017 της 3
ης

 συνεδρίασης και  της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 
10.  

10.1. Έγκριση πίστωσης ποσού 58.280,00€, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΚΑΕ 2014ΣΕ54600020), για την Αναβάθμιση δικτύου θέρμανσης του κτιρίου της 

Γεωπονοδασολογικής Σχολής στο campus του ΑΠΘ,  

10.2. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 120/2017 για την Αναβάθμιση δικτύου θέρμανσης 

του κτιρίου της Γεωπονοδασολογικής Σχολής στο campus του ΑΠΘ, συνολικού προϋπολογισμού 

58.280,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- και   

10.3. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 120/2017, 

 (το έγγραφο με αριθμό 363/20-7-2017 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του).  

 
  
11. Κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 391/2017 για την «Ανάδειξη τουριστικού 

γραφείου για τη διενέργεια εκπαιδευτικών εκδρομών-ασκήσεων των φοιτητών του ΑΠΘ, για το χρονικό 

διάστημα από 1-1-2018 έως 31-12-2018 ή για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της 

Σύμβασης», συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2940/23-3-2017-έγγραφο με αριθμό 17006/30-3-2017) 
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β) τα έγγραφα με αριθμό 22560/29-5-2017 και 24527/21-6-2017 της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου και 

γ) το έγγραφο με αριθμό 365/20-7-2017 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 19-7-2017  πρακτικό της 3ης 

συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

Γ.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)  

12. Ορισμός νέων μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ., 

(τα έγγραφα με αριθμό: 

α) 66124/17/30-6-2017 του ΕΛΚΕ, 

β) 26163/6-7-2017 της Γραμματείας Συγκλήτου και 

γ) 1359/10-7-2017 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και 1900/12-7-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας ). 

 

13. Έγκριση συμμετοχής των κ.: 

13.1. Ανδρέα Συμεωνίδη επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών στον υπό ίδρυση τεχνοβλαστό με την επωνυμία «Cyclopt», 

13.2. Ζήση Σαμαρά  καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στον υπό 

ίδρυση τεχνοβλαστό με την επωνυμία «BIO2CHP», 

(τα έγγραφα με αριθμό  72824/2017/18-7-2017 και 74358/2017/18-7-2017 του ΕΛΚΕ). 

 

14. Ανανέωση και επικαιροποίηση παραχώρησης χρήσης του κτιρίου του Κέντρου Διεπιστημονικής 

Έρευνας και Καινοτομίας στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ. 

 
Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

15. Πρόταση σχετικά με την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, για την εκτέλεση  του έργου 

με τίτλο : «Ανακατασκευή τμήματος κεντρικού αποχετευτικού δικτύου και κεντρικού δικτύου 

τηλεθέρμανσης στο υπόγειο τούνελ της Ν.Ο.Π.Ε.», συνολικού προϋπολογισμού €93.904,48-

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, 

(α) το έγγραφο με αριθμό 1460/13-6-2017 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του, 

β) η με αριθμό 47/29-6-2017 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

γ) Η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2944/12-7-2017-έγγραφο με αριθμό 27049/13-7-2017). 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

16. Προτάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων σχετικά με: 

α)  Υποτροφίες από κληροδοτήματα.: χορήγηση υποτροφίας και παρατάσεις υποτροφιών, 

β) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα : ανάρτηση ανακοίνωσης/έγκρισης όρων μίσθωσης 

ακινήτου, εξόφλησης κοινοχρήστων, κήρυξη άγονων διαγωνισμών και επανάληψη διαδικασίας για 

επισκευαστικές εργασίες σε ακίνητα, επιλογής αναδόχου για αξιοποίηση ακινήτων με μακροχρόνια 

μίσθωση έναντι ανακατασκευής, δαπάνη τοποθέτησης πορτών ασφαλείας σε διαμερίσματα και επιλογή 
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αναδόχου (για τη σύνταξη τευχών προκήρυξης – δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση 

στατικών φθορών σε ακίνητα της οικοδομής στην οδό Κωστή Παλαμά 6 στη Θεσσαλονίκη» με συνοπτικό 

διαγωνισμό, το άνοιγμα των προσφορών που θα κατατεθούν από υποψηφίους αναδόχους για την 

εκτέλεση του έργου, την αξιολόγηση των προσφορών και την επίβλεψη του έργου κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσής του από τον ανάδοχο) και 

γ) Λοιπά: αποδοχή αιτήματος της δωρήτριας Σοφίας Δερμίση για αλλαγή του ονόματος Δωρεάς, αμοιβή 

δικηγόρου για υπόθεση κληροδοτήματος 

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

ΣΤ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

17.  

17.1. Συγκρότηση Επιτροπών Εισιτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 για εισαγωγή 

σπουδαστών στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής 

Καλών Τεχνών: 

- Επιτροπή παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή στις 

εισιτήριες εξετάσεις, 

- Επιτροπή εποπτείας διαγωνιζομένων, 

- Επιτροπή παραλαβής των έργων των διαγωνιζομένων και 

- Επιτροπή για τη βαθμολόγηση των έργων των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Τμήμα, 

17.2. το έγγραφο με αριθμό 91/14-7-2017 του Προέδρου της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων σχετικά 

με την συμπλήρωση της Επιτροπής Εποπτείας διαγωνιζομένων 

(α) οι Κ.Υ.Α. με αριθμό: 154857/Β1/22-9-2016 (ΦΕΚ 512/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./28-9-2016) και 103493/Β1/20-6-2017 (ΦΕΚ 312/τ. 

Υ.Ο.Δ.Δ./27-6-2017) σχετικά με την «Αποζημίωση  μελών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας των Εισιτηρίων Εξετάσεων του 

Τμήματος» και 

β) Τα έγγραφα με αριθμό: 91, 92, 93, 94 και 95/14-7-2017 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων με τα συνημμένα τους). 

 

18. Ορισμός  μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»,  

(το έγγραφο με αριθμό Α2β/Γ.Π.οικ.: 48089/21-6-2017 του Υπουργείου Υγείας). 

 

19. Ορισμός ομάδας εργασίας για την καταγραφή αρχειακού υλικού, από τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων της Συγκλήτου, που αφορά τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Β&ΚΠ).  

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2940/23-3-2017, έγγραφο με αριθμό 16462/6-4-2017 και  

β) το έγγραφο με αριθμό 419/22-4-2017 της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης με το συνημμένο του ). 

 

20.  

20.1. Ανάκληση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2943/22-6-2017-έγγραφο με 

αριθμό 26438/7-7-2017) σχετικά με  ορισμό του κ. Αστέριο Δεληγιάννη καθηγητή πρώτης βαθμίδας ως 

αντικαταστάτη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, λόγω μη αποδοχής 

του ορισμού του, 

20.2. Ορισμός νέου αντικαταστάτη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 4473/30-5-2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/30-5-2017), 
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(α) το από 2-6-2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού με συνημμένη κατάσταση, 

β) η απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-2017, έγγραφο με αριθμό 26438/7-7-2017). 

γ) το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 26952/11-7-2017 του κ. Αστέριου Δεληγιάννη καθηγητή πρώτης βαθμίδας ). 

 

21. Ορισμός  αντικαταστατών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, οι οποίοι 

αποχωρούν αυτοδίκαια  στις 31-8-2017 από την υπηρεσία, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, 

(τα έγγραφα με αριθμό 2109/11-7-2017 και 2126/17-7-2017 του Τμήματος). 

 

22. Ορισμός αντικαταστάτη Διευθυντή Τομέα του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  

(α) άρθρο 2 του ν. 2530/1997 και άρθρο 10 του ν. 4009/2011, όπως αυτοί ισχύουν, 

β) Η εγκύκλιος με αριθμό Φ. 122.1/759/109090/Β2/18-2-2012 του Υπουργείου Παιδείας και 

γ) τα έγγραφα με αριθμό εισερχ. πρωτ. 27241/17-7-2017 και 27739/18-7-2017 του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

και τα συνημμένα). 

 

23. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών,   

(το έγγραφο με αριθμό 1352/5-7-2017 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

24. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα 

με το άρθρο 3 του Π.Δ. 1051/1977 (ΦΕΚ 350/τ.Α΄/14-11-1977), 

(το έγγραφο με αριθμό 1351/5-7-2017 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα τους). 

 

25.  Διάθεση μόνιμου υπαλλήλου του ΑΠΘ, στις Φοιτητικές Εστίες, 

(η  με αριθμό 26561/7-7-2017 Πράξη του Πρύτανη του ΑΠΘ) 

 

26. Απολογισμός της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του ΑΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 

2016-2017 με τον συνημμένο απολογισμό, 

(το έγγραφο με αριθμό 196/11-7-2017 της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας) 

 

Ζ.  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

27. Πρόταση του Τμήματος Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΑΠΘ για το 2017-2018, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 27072/13-7-2017 του Τμήματος Σπουδών). 

 

28. Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε 

κέντρα ξένων γλωσσών, 

(το έγγραφο με αριθμό 20955/8-5-2017 της Αναπληρώτριας Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων με το συνημμένο 

του). 

    

29.   Πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 638/30-6-2017 της Νομικής Σχολής με το συνημμένο του). 
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30. Αναμόρφωση πτυχών του υφιστάμενου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του 

Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών,  

(α) Το έγγραφο με αριθμό 763/28-4-2017 του Τμήματος  Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και  

β) Η με αριθμό 23363/12-7-2017 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ). 

 

31. Επικαιροποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συν. με αριθμό 2927/30-6-2016) σχετικά με την 

εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του 

Τμήματος  Ιστορίας και Αρχαιολογίας,  

(α) το έγγραφο με αριθμό 22193/19-5-2017 της ΜΟΔΙΠ και   

β) τα έγγραφα με αριθμό 2234/28-6-2016 και 3003/13-7-2017 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τα συνημμένα τους). 

 

32. Επικαιροποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συν. με αριθμό 2912/9-7-2015) σχετικά με την 

εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του 

Τμήματος  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τις Σέρρες), 

(α) το έγγραφο με αριθμό 22188/19-5-2017 της ΜΟΔΙΠ και   

β) τα σχετικά έγγραφα  του ΤΕΦΑΑ (με έδρα τις Σέρρες) με τα συνημμένα τους). 

 

33. Επικαιροποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συν. με αριθμό 2929/19-7-2015) σχετικά με την 

εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του 

Τμήματος Θεάτρου, 

(α) το έγγραφο με αριθμό 22184/19-5-2017 της ΜΟΔΙΠ και 

γ) τα σχετικά έγγραφα του Τμήματος Θεάτρου). 

 

34. Επικαιροποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συν. με αριθμό 2913/23-7-2015) σχετικά με την 

εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του 

Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη),  

(α) το από 31-10-2016 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

β) το έγγραφο με αριθμό 22186/19-5-2017 της ΜΟΔΙΠ και 

γ) τα έγγραφα με αριθμό 2062/17-7-2015 και 1821/10-7-2017 του ΤΕΦΑΑ με έδρα τη Θεσσαλονίκη ). 

 
35. Επικαιροποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συν. με αριθμό 2931/10-10-2016) σχετικά με την 

εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του 

Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας,   

(α) το έγγραφο με αριθμό 22194/19-5-2017 της ΜΟΔΙΠ και 

β) τα έγγραφα με αριθμό τα έγγραφα με αριθμό 45/14-9-2016, 1220/8-7-2016, 1156/21-6-2016, 957/28-4-2016, 871/29-3-2016, 

451/19-11-2015, 123/1-10-2015 και 1405/18-7-2017 του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας και τα συνημμένα 

τους). 

 
 
36. Εισήγηση της Επιτροπής Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων-Κλινικών στο ΑΠΘ για την: 

36.1.  Ίδρυση, μετονομασία και έγκριση εσωτερικών κανονισμών εργαστηρίων σε Τμήματα του 

Πανεπιστημίου και 

36.2. Έγκριση και τροποποίηση εσωτερικών κανονισμών κλινικών του Τμήματος Ιατρικής, 
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(α) Εισήγηση της Επιτροπής,  

β) συνημμένη κατάσταση με τις προτάσεις Τμημάτων). 

 

 

37. Εγκρίσεις αναθέσεων διδασκαλίας μαθημάτων σε καθηγητές και λέκτορες του Πανεπιστημίου, 

(σχετικά έγγραφα Τμημάτων/συνημμένη κατάσταση). 

 

Η.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

38. Μετακίνηση του κ. Κωνσταντίνου Τσιούμη, καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστημών 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ στο Τμήμα Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, με μεταφορά της σχετικής πίστωσης, 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου  του ΑΠΘ (συνεδρίαση 2939/23-2-2017, έγγραφο με αριθμό 15249/6-3-2017 

β) το έγγραφο με αριθμό 774/29-6-2017  της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής με τα συνημμένα του, 

γ) το έγγραφο με αριθμό 994/27-3-2017 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και 

δ) το έγγραφο με αριθμό 1069/16-6-2017 του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής). 

 

39. Πρόταση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (μη αυτοδύναμο)  για την 

προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό 

αντικείμενο: «Χωροταξικός Σχεδιασμός»,  

(  τo έγγραφo με αριθμό 1482/29-6-2017 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης  με τα συνημμένα του). 

 

40. Πρόταση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης  (μη αυτοδύναμο) για συγκρότηση 

εκλεκτορικού σώματος για την μονιμοποίηση επίκουρου καθηγητή με θητεία  στο γνωστικό αντικείμενο: 

«Αστικός χώρος: Αναδιάρθρωση και Μεταναστευτικές Ροές»,  

(  τo έγγραφo με αριθμό 1483/29-6-2017 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης  με τα συνημμένα του). 

 

41. Πρόταση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης  (μη αυτοδύναμο) για συγκρότηση 

εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Πολεοδομικός και Αστικός Σχεδιασμός»,  

(  τo έγγραφo με αριθμό 1472/28-6-2017 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης  με τα συνημμένα του). 

 

42. Σχετικά με ανάκληση ή μη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του Ν.2889/2001 

όπως ισχύει, πράξεως τοποθέτησης σε Πανεπιστημιακή Κλινική ενταγμένη σε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. 

Πανεπιστημιακού Ιατρού του Ιδρύματος, από αναβολή,  

(α) το έγγραφο με αριθμό εμπ. πρωτ. 278/30-5-2017 της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με τα συνημμένα του και 

β) το έγγραφο με αριθμό εμπ. πρωτ.418/19-7-2017 της Γραμματείας Συγκλήτου) . 

 

43. Διατύπωση  γνώμης της Συγκλήτου του ΑΠΘ  για  την έκδοση απόφασης από τον Υπουργό 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με αποχή από την άσκηση  καθηκόντων  μελών ΔΕΠ του 

Ιδρύματος,  

(τα έγγραφα του Γραφείου Πρυτανείας με αριθμό εμπ. πρωτ.  309/11-7-2017 και 392/18-7-2017  με τα συνημμένα τους).   
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44. Επικαιροποίηση  του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Δημοσιογραφίας 

και ΜΜΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4452/14-2-2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/15-2-

2017), όπως προστέθηκε στην παρ. 7 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, 

(το έγγραφο με αριθμό 512/13-7-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 

45. Επικαιροποίηση  του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γεωπονίας, 

σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4452/14-2-2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/15-2-2017), 

όπως προστέθηκε στην παρ. 7 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, 

(το έγγραφο με αριθμό 894/13-7-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με τα 

συνημμένα του). 

 

Θ .  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

46. Κατανομή από μία (1) κενή οργανική θέση Ε.Τ.Ε.Π. στα Τμήματα: Ψυχολογίας και Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών, για την ένταξη υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος σε  θέσεις Ε.Τ.Ε.Π., 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 26214/5-7-2017 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού με τα συνημμένα του). 

 

47. Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Ε.Π, Π.Ε. κατηγορίας, για την μετάταξη  μέλους Ε.Ε.Π. 

από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Τμήμα Μουσικών 

Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, , 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 26719/14-7-2017 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού με τα συνημμένα του). 

 

Ι .  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

48. Προτάσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για: 

α) Σύναψη συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του: 

- Universita Degli Studi di Napoli Federico II, της Ιταλίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2291/29-6-2017 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- Dagestan State University, της Ρωσίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2290/29-6-2017 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

β) Ανανέωση συμφωνιών-μνημονίων επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του: 

- The Institute of Sharia Sciences of the Sultanate of Oman, του Ομάν, 

(το έγγραφο με αριθμό 2288/29-6-2017 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- Politecnico di Milano, της Ιταλίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2292/29-6-2017 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-Southern Illinois University Carbondale, των ΗΠΑ, 

(το έγγραφο με αριθμό 2289/29-6-2017 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

 

Κ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

49. Σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικου κατά της με αριθμό 4159/19-5-2017 οριστικής απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία μικροδιαφορών) με την οποία έγινε εν όλω αποδεκτή αγωγή 
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προμηθευτή, κατά του ΑΠΘ, και με την οποία  υποχρεώνεται το Πανεπιστήμιο σε καταβολή του ποσού 

των 3.438,96 € νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την εξόφληση,  

(το έγγραφο με αριθμό 315/19-7-2017 του Δικαστικού Γραφείου του ΑΠΘ με συνημμένα τη με αριθμό 4159/19-5-2017 οριστική 

απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης). 

 

50. Προτάσεις σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, για το σχολικό έτος 2017-2018, 

(το έγγραφο με αριθμό 24969/22-6-2017 της Διεύθυνσης Διοικητικού με  συνημμένους πίνακες). 

 

51. Συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο υπό σύσταση διεθνές μη 

κερδοσκοπικό σωματείο «Οργανισμός του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος». 

 

52. Σχετικά με την ίδρυση παραρτήματος Συλλόγου Αποφοίτων Α.Π.Θ. στις ΗΠΑ. 

 
53. Πρόταση ίδρυσης «Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

(το από 19-7-2017  έγγραφο της κ. Σ. Κωστοπούλου αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών). 

  

54. Σχετικά με την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, 

(το έγγραφο με αριθμό ALX-61620/29-6-2017 της Αττικό Μετρό Α.Ε.). 

 
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

Α. ΕΠΙΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (συν. με αριθμό 

45/13-7-2017)  που αφορά  στην αναγόρευση σε επίτιμη διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 

της κ. Chantal Mouffe, καθηγήτριας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο 

Πανεπιστήμιο του Westminster του Λονδίνου, 

(το έγγραφο με αριθμό 518/13-7-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 

2. Απόφαση της Κοσμητείας της  Φιλοσοφικής Σχολής (συν. με αριθμό 234/7-7-2017)  που αφορά  

στην αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του κ. Άγγελου Χανιώτη, 

καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο  Ινστιτούτο Προχωρημένων Σπουδών του 

Πανεπιστημίου του Πρίνστον των ΗΠΑ, 

(το έγγραφο με αριθμό 134910-7-2017 της Κοσμητείας της  Φιλοσοφικής Σχολής) 

 

B. ΟΜΟΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

3. Απόφαση  της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (συν. με αριθμό 250/16-6-2017), που 

αφορά στην απονομή του τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτριας στην διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος 

Βιολογίας κ. Μαυραγάνη – Τσιπίδου Πηνελόπη, 

(το έγγραφο με αριθμό 1862/27-6-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών). 
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4. Απόφαση  της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (συν. με αριθμό 252/13-7-2017), που 

αφορά στην απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος 

Φυσικής κ. Χαράλαμπο Βάρβογλη, 

(το έγγραφο με αριθμό 1937/17-7-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών). 

 
 
Γ .  ΛΟΙΠΕΣ  
5. Το έγγραφο με αριθμό 23812/20-6-2017 του Τμήματος Διοίκησης σχετικά με το διορισμό μελών 

στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του ΑΠΘ. 

 

6. Τα έγγραφα με αριθμό  1025α/ 22-2-2017 και 1527/21-6-2017 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής 

Σχολής σχετικά με την ένταξη σε καθεστώς μερικής απασχόλησης καθηγητών των Τμημάτων Χημικών 

Μηχανικών και  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

 
7. Το έγγραφο με αριθμό  1229/3-2-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών σχετικά με 

την ένταξη σε καθεστώς μερικής απασχόλησης καθηγητή του Τμήματος Φυσικής. 

 
8. Τα έγγραφα με αριθμό 22566, 23111, 23328, 23440  23784, 23785, 25547, 25549/28-6-2017, 

24873/30-6-2017 και 24715/3-7-2017 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού σχετικά με την επαναφορά 

φακέλων που αφορούν στην ένταξη υπηρετούντων υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π.. 

 
 

9. Το έγγραφο με αριθμό 1897/11-7-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας σχετικά με 

την εκλογή διευθυντή στο εργαστήριο με τίτλο: «Ανάπτυξης-Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοιατρικής 

Έρευνας»  της Σχολής Επιστημών Υγείας. 

 

10. Το έγγραφο με αριθμό 25472/7-7-2017 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού με τα συνημμένα 

του σχετικά με την απόσπαση της κ. Ξανθίππης Δημητρούλια, αναπλ. καθηγήτριας του Τμήματος 

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 

 
11. Το  έγγραφο με αριθμό 26812/11-7-2017 του Πρύτανη του ΑΠΘ προς το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής 

Επάρκειας. 

 
12. Το έγγραφο με αριθμό 560/20-7-2017 για τη συμπλήρωση της Επιτροπής Πανεπιστημιακής 

Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης. 

 
13. Τo από 5-7-2017 υπηρεσιακό σημείωνα του Γραφείου Πρύτανη σχετικά με άδεια απουσίας του 

Πρύτανη κ. Περικλή Μήτκα, καθηγητή. 
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Συνεδρίαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 195 

 
Την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, μετά το πέρας της συνεδρίασης της Συγκλήτου, θα πραγματοποιηθεί 

συνεδρίαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης στην αίθουσά της.   

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα.  

1.  

1.1. Πρόταση για την ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: 

«Συγκριτική Γραμματολογία και Λογοτεχνική Μετάφραση: Κριτικές και δημιουργικές προσεγγίσεις λόγου»  

μεταξύ των Τμημάτων «Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» (επισπεύδον Τμήμα) και «Φιλολογίας» του 

ΑΠΘ, 

1.2. Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας- Εσωτερικού Κανονισμού 

(α) το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα του και 

β) η εισήγηση με αριθμό 24577/5-7-2017 της ΜΟΔΙΠ). 

 

2.  

2.1. Πρόταση για την ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: 

«Νευροανοσολογία»  μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής του ΑΠΘ (επισπεύδον Τμήμα)  και  Ιατρικής του 

ΔΠΘ, 

2.2. Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας- Εσωτερικού Κανονισμού 

(α) τα έγγραφα με αριθμό 5296/29-3-2017 και 8104/14-7-2017 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα τους και 

β) η εισήγηση με αριθμό 27353/18-7-2017 της ΜΟΔΙΠ). 

 

3. Πρόταση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τις Σέρρες)   για 

τροποποίηση της Π.Π. με αριθμό 20851/14-5-2015 (ΦΕΚ 984/τ.Β΄/28-5-2015), όπως τροποποιήθηκε με 

την Π.Π. με αριθμό 20715/16-9-2016 (ΦΕΚ 3133/τ.Β΄/29-9-2016),που αφορά στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κινησιολογία», 

(α) τα έγγραφα με αριθμό 687/20-2-2017 και 1153/12-7-2017 του ΤΕΦΑΑ (με έδρα τις Σέρρες) με τα συνημμένα τους και 

β) η εισήγηση με αριθμό 26961/17-7-2017 της ΜΟΔΙΠ). 

 

4.  

4.1. Πρόταση για τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 206757/Ζ1/18-12-2014 (ΦΕΚ 

3515/τ.Β΄/29-12-2014) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για τροποποίηση του Προγράμματος  

Μεταπτυχιακών Σπουδών  με τίτλο: «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον 

Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό», 

4.2. Έγκριση τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού,  

(α) τα έγγραφα με αριθμό 2115/13-7-2017 και 2129/18-7-2017 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με τα συνημμένα τους και 

β) η εισήγηση με αριθμό 27074/13-7-2017 της ΜΟΔΙΠ). 

 

5. Πρόταση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (συνεδρίαση με αριθμό 8/13-6-2017) για 

τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα», 

(α) το έγγραφο με αριθμό εισερχ.πρωτ.24684/20-6-2017 του ΔΠΜΣ και 

β) η εισήγηση με αριθμό 24684/12-7-2017 της ΜΟΔΙΠ). 
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6. Πρόταση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (συνεδρίαση με αριθμό 84/8-12-2016) για 

τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Ιατρική Πληροφορική», 

(α) τα  έγγραφα με αριθμό 84/4-4-2017 και 111/17-7-2017 του ΔΠΜΣ και 

β) η εισήγηση με αριθμό 27505/19-7-2017 της ΜΟΔΙΠ). 

 

7. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  του 

Τμήματος Οδοντιατρικής, 

(το έγγραφο με αριθμό 2701/12-7-2017 του Τμήματος Οδοντιατρικής με το συνημμένο του)  

 
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

1. Το έγγραφο με αριθμό 7/27-6-2017 του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο: «Βιολογία της Άσκησης & Ειδική Φυσική Αγωγή» σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του 

Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

 

Σημείωση : 

Παρακαλούνται τα μέλη της Συγκλήτου που δεν θα παρευρεθούν στη συνεδρίαση να ειδοποιήσουν έγκαιρα τους αναπληρωματικούς 

τους, διαβιβάζοντάς τους την πρόσκληση με ό,τι σχετικό τους έχει αποσταλεί, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά. 

 
 

Θεσσαλονίκη,   20 Ιουλίου  2017 
 

    O Πρύτανης 

                               
                                   (υπογραφή)*                

 
        Περικλής Α. Μήτκας 

 Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 


