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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 
Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2954 

 
Την  Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου  2018, στις 16:00΄, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της 

Συγκλήτου  στην αίθουσά της.     

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. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Α.1. Οικονομικά αιτήματα 
1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, 
(α) σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση και  

β) τα έγγραφα με αριθμό 14831 και 14832/6-2-2018 του Τμήματος Δημοσίων Επενδύσεων). 

 

2. Αιτήματα Τμημάτων του Α.Π.Θ. για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των 

φοιτητών τους,  
 (τα έγγραφα με αριθμό 13144/12-2-2018, 13771 και 15183/13-2-2018 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα τους).  

 

3. Μερική ανάκληση 25.000,00€ δέσμευσης πίστωσης ύψους 50.000,00€ οικονομικού έτους 2017 

για την πληρωμή προκηρύξεων δημοσιεύσεων ΑΠΘ σε εφημερίδες για το έτος 2017, 
(το έγγραφο με αριθμό 10969/18-12-2017 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού με τα συνημμένα του). 

 
Α.2. Διαγωνισμοί  
4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με 

αριθμό 125/2017 για την: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Κλιματιστικών Μονάδων για τις ανάγκες ΑΠΘ», 

συνολικού προϋπολογισμού 73.160,00€ -συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.-, σχετικά με απόρριψη 

του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας INNERTECH Α.Φ. ΝΑΤΣΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. για αντικατάσταση ειδών 

της σύμβασης με αριθμό 125/2018, λόγω μη συνδρομής του νέου προτεινόμενου εξοπλισμού με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης με αριθμό 125/2017,   
(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2951/29-11-2017-έγγραφο με αριθμό 8726/11-12-2017) και 

β) το έγγραφο με αριθμό 212/12-2-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικά της 3ης συνεδρίασης 25-1-2018 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για την: «Τακτική συντήρηση, έλεγχος-

περιοδική επιθεώρηση και επισκευή Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και 

Γενικών Πινάκων χαμηλής τάσης των κτιρίων του ΑΠΘ  διάρκειας τριών (3) ετών» συνολικού 

προϋπολογισμού 499.480,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- που αφορά στην  ηλεκτρονική 
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αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό, 
(το έγγραφο με αριθμό 218/20-2-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικά της 1ης συνεδρίασης/9-2-2018 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 
Β.  ΘΕΜΑΤ Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)  
6. Πρόταση της Ολομέλειας του ΕΛΚΕ ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 682/19-12-2017) για κατανομή 

πιστώσεων της  ΓΓΕΤ ως επιβράβευση συμμετοχής του ΑΠΘ σε ανταγωνιστικά ερευνητικά 

προγράμματα, 
(το έγγραφο με αριθμό 4764/2018/12-1-2018 του ΕΛΚΕ με τη συνημμένη πρόταση).   

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
7. Προσωρινή κατακύρωση του τακτικού διαγωνισμού 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-, 
(το έγγραφο με αριθμό 1358/21-2-2018 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 
 

Δ. ΘΕΜΑΤ Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

8. Προτάσεις για: 

8.1. εγκρίσεις αμοιβών δικηγόρων Θεσσαλονίκης για υποθέσεις κληροδοτημάτων του 

Πανεπιστημίου, 
(τα έγγραφα με αριθμό 593 και 594/2-2-2018 του Τμήματος Κληροδοτημάτων, με τα συνημμένα τους). 

8.2. έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2017 κληροδοτημάτων, κληροδοσιών και δωρεών του 

Α.Π.Θ., 
(το έγγραφο με αριθμό 638/16-2-2018 του Τμήματος Κληροδοτημάτων, με τα συνημμένα του). 

8.3.  την επιλογή δέκα (10) υποτρόφων από το κληροδότημα «Δημ. Τσιακμακόπουλο» ακαδημαϊκού 

έτους 2015-2016, μετά από αναπομπή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, 
(το έγγραφο με αριθμό 640/20-2-2018 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα). 

 
Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤ Α 
9. Ορισμός επιτροπών για  την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών-έργων με τη διενέργεια 

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  
(συνημμένη κατάσταση).  

 

10. Σχετικά με αιτήσεις παραίτησης  μελών από Επιτροπές Διαγωνιστικών Διαδικασιών, 
(α) τα έγγραφα με αριθμό 3385/15-10-2015 και 15752/22-2-2017 της Γραμματείας Συγκλήτου και 

β) οι από 18-10-2017, 20-2-2018 και 21-2-2018 αιτήσεις παραίτησης). 
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11. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2017-2018 της, καθηγήτριας Μαρίας-Ελένης Κοσμίδου, Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος 

Ψυχολογίας και Διευθύντριας του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία», 
(το έγγραφο με αριθμό 1039/31-1-2018 του Τμήματος Ψυχολογίας με το συνημμένο του). 

 

12. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2017-2018 του  Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, αναπληρωτή καθηγητή Αριστοτέλη 

Στυλιανού, 
(το έγγραφο με αριθμό 380/5-2-2018 του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 

13. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2017-2018 της Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών, καθηγήτριας Χ.-Μ.-Α. Χαραλάμπους, 
(το έγγραφο με αριθμό 785/29-1-2018 του Τμήματος  με το συνημμένο του). 

 

14. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2017-2018 της Προέδρου του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθηγήτριας Ζωγραφίας 

Ζωγραφίδου, 
(το έγγραφο με αριθμό 658/5-2-2018 του Τμήματος  με τα συνημμένα του). 

 

15.  

15.1. Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης 

(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)  του ΑΠΘ και  

15.2. Έγκριση Κανονισμού του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
(α) το έγγραφο με αριθμό 838/5-2-2018 του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 

β) το έγγραφο με αριθμό εισ. πρωτ. 15696/20-2-2018 της κ. Άννας Κόλτσιου-Νικήτα και 

γ) το σχετικό έγγραφο της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων και Προέδρου του Συμβουλίου του 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με συνημμένο Κανονισμό). 

 

16. Συγκρότηση Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ, 
(α) το έγγραφο με αριθμό 14218/29-1-2018 της Γραμματείας Συγκλήτου και β) προτάσεις των Τμημάτων). 

 

17. Συμπλήρωση της Επιτροπής Πολιτισμού και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου, 
(α) η απόφαση της Συγκλήτου -συνεδρίαση  με αριθμό 2943/22-6-2017/ έγγραφο με αριθμό 26002/3-7-2017) και 

β) το έγγραφο με αριθμό εισ. πρωτ. 14130/29-1-2018 της Επιτροπής Πολιτισμού και Επικοινωνίας). 

 
ΣΤ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
18. Εισήγηση για την απονομή των τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου 

Καθηγητή, 
( τα έγγραφα με αριθμό  εισερχ. πρωτ.  10494 και 10495/13-12-2017 της Ομάδας Εργασίας με τα συνημμένα τους). 

 

19. Αναμόρφωση πτυχών του υφιστάμενου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος 

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης,  
(α) το έγγραφο με αριθμό 1375/13-6-2017 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με τα συνημμένα του  και 

β) η με αριθμό 24258/15-2-2018 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ).   
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20. Πρόταση για τροποποίηση  του οργανισμού λειτουργίας του «Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων 

Γλωσσών (Κ.Δ.Ξ.Γ.)», 
(το έγγραφο με αριθμό 220/18-1-2018 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με τα συνημμένα του). 

 

Ζ.  ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 
21. Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, 
(Το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 15864/22-2-2018 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με συνημμένο τον Κανονισμό 

Διδακτορικών Σπουδών). 

 

22. Καθορισμός του τύπου του χορηγούμενου τίτλου σπουδών του  Διιδρυματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Κύπρος), με τίτλο: 

«Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (Msc Criminal Law and Addictions)», 
(Το έγγραφο με αριθμό 254/31-1-2018 της Νομικής Σχολής).  

 
Η.  ΘΕΜΑΤ Α ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ 
23. Παράταση χρηματοδότησης της επώνυμης έδρας «Εβραϊκών Σπουδών» για την συνέχιση της 

διδασκαλίας των μαθημάτων της έδρας κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, με 

διδάσκοντα τον κ. Γεώργιο Αντωνίου, 
(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015 έγγραφο με αριθμό 31299/14-9-2015) και 

β) το έγγραφο με αριθμό 647/7-2-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

24. Μετακίνηση της κ. Παναγιώτας Σαρίσχουλη, καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας, από το Τμήμα 

Ελληνικής Φιλολογίας της  Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών  του ΔΠΘ στο Τμήμα 

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

(α)  το έγγραφο με αριθμό 555/25-10-2017  του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ με το συνημμένα του και 

β) το έγγραφο με αριθμό εισερ. πρωτ. 15572/16-2-2018 του ΔΠΘ με τα συνημμένα του). 

 

Θ.ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

25. Κατανομή: 

25.1. δύο (2) κενών οργανικών  θέσεων ΕΤΕΠ, ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής 

Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και 

25.2. μίας (1) κενής οργανικής  θέσης ΕΤΕΠ, ΠΕ κατηγορίας, στην  Πολυτεχνική Σχολή, 

για την ένταξη υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος σε θέσεις ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, 
(τα έγγραφα με αριθμό 10315/1-2-2018   και 15248/15-2-2018  του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού με τα συνημμένα τους). 

 
Ι.  ΔΩΡΕΕΣ 
26. Δωρεά 432 DVD για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του Τμήματος Κινηματογράφου από την 

βιβλιοθηκονόμο κ. Θεοδώρα Πλακωτάρη, 
(το έγγραφο με αριθμό 508/23-1-2018 του Τμήματος Κινηματογράφου με τα συνημμένα του). 
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27.  
27.1. Παραχώρηση κτίσματος στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας για τις ανάγκες της 

Πανεπιστημιακής Ανασκαφής Φιλίππων και 
27.2. Νομιμοποίηση του παραπάνω κτίσματος από το ΑΠΘ σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4178/2013, 
(α) το έγγραφο με αριθμό 23515/16-6-2016 του Πρύτανη του ΑΠΘ και 

β) το έγγραφο με αριθμό 1484/5-2-2018 του Τμήματος Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τα συνημμένα του). 
 

Κ.  ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ, ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
28. Εισήγηση του Τμήματος Ιατρικής (Συνέλευση με αριθμό 25/19-12-2017), για απονομή του 

τίτλου της/του Ομότιμης/μου Καθηγήτριας/τή: 
- στη διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Άννα Γκοτζαμάνη - Ψαρράκου, 

- στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Δημήτριο Σωτηριάδη,  

- στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Γεώργιο Ευστρατιάδη και 

- στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Μιχαήλ Δανιηλίδη 
(τα έγγραφα με αριθμό 3423/23-1-2018, 3748, 3749 και 3750/2-2-2018 του Τμήματος Ιατρικής  με τα συνημμένα τους). 

 

29. Εισήγηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Συνέλευση με αριθμό 373/9-11-2017), για 

απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον κ. Κωνσταντίνο Κωτσάκη, 
(το έγγραφο με αριθμό 1594/13-2-2018 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τα συνημμένα του). 

 
ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 
30. Εισήγηση του Τμήματος Ιατρικής (Συνέλευση με αριθμό 29/23-1-2018) για απονομή του τίτλου 

του επίτιμου διδάκτορα στον κ. Γεώργιο Βέλμαχο, Καθηγητή Χειρουργικής του Harvard Medical School, 
(το έγγραφο με αριθμό 3638/29-1-2018 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του). 

 

31. Εισήγηση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Συνέλευση με αριθμό 402/18-12-

2017) για απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στην κ. Νίκη Αϊντενάιερ – Αναστασιάδη, 

συγγραφέα, εκδότρια και μεταφράστρια,  
(το έγγραφο με αριθμό 654/6-2-2018 του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα του). 

 

32. Εισήγηση του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Συνέλευση με 

αριθμό 8/18-1-2018) για απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον κ. Ευγένιο Τριβιζά, 

διακεκριμένου συγγραφέα στο χώρο της Παιδικής Λογοτεχνίας,  
(το έγγραφο με αριθμό 1064/7-2-2018 του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με τα συνημμένα 

του). 

 

Λ. ΛΟΙΠΑ 

33. Πρόταση για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς σύμφωνα με το άρθρο 126Β του 

Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, 
(το έγγραφο με αριθμό 350/7-2-2018 του Δικαστικού Γραφείου με τα συνημμένα του). 
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34. Σχετικά με την πρόταση ίδρυσης Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.) μεταξύ των 

Τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Ιατρικής του Α.Π.Θ. με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο  Έρευνας και 

Καινοτομίας στην Νανοτεχνολογία - Νανοϊατρική και Οργανικά Ηλεκτρονικά (ΕΚΝΟΗ), 
(α) τα έγγραφα με αριθμό 786/8-11-2017 του Τμήματος Φυσικής, 475/24-10-2017 του Τμήματος Χημείας και 1064/17-10-2017 

του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα τους, 

β) το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 8310/23-1-2017 του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας LFTN με τα συνημμένα του).   

 

35. Εγκρίσεις για απευθείας αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών τακτικού προϋπολογισμού και 

προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2018, 
(σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση). 

 

36. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις. 

 
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

 
1. Το έγγραφο με αριθμό Φ.122.1/22/25116/Ζ2/13-2-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων σχετικά με την κατανομή πιστώσεων για την επιπλέον πρόσληψη πέντε (5) 

διδασκόντων (Π.Δ. 407/80) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο Α.Π.Θ., το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

  

2. Το έγγραφο με αριθμό 1019/1-2-2018 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σχετικά 

με την πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για τους απόφοιτους του Τμήματος. 

 
3. Το έγγραφο με αριθμό 1778/22-12-2017 του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 

Πανεπιστημιακών Δασών σχετικά με την διεκδίκηση τμήματος του Πανεπιστημιακού Δάσους 

Περτουλίου από την Ι.Μ. Αγ. Βησσαρίωνα Πύλης Τρικάλων. 

 
4. Το έγγραφο με αριθμό 1413/29-1-2018 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας σχετικά με την 

άγονη θέση για διδασκαλία μαθήματος στο πλαίσιο του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 

Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού (κωδικός πρόσκλησης ΕΔΒΜ45). 

 
5. Τα έγγραφα με αριθμό 7043, 7357, 2483 και 9413/19-12-2017 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.. 

 
6. Το έγγραφο με αριθμό 15221/12-2-2018 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για 

τη διαδικασία έγκρισης οικονομικών αιτημάτων για τις προκηρύξεις διαγωνισμών. 

 
7. Τα από 14-11-2017, 26-1-2018 1-2-2018, 12-2-2018, 15-2-2018 και 21-2-2018 υπηρεσιακά 

σημειώματα του Γραφείου Πρύτανη σχετικά με άδεια απουσίας του Πρύτανη κ. Περικλή Μήτκα, 

καθηγητή. 
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 

1. Τα έγγραφο με αριθμό 4127/20-2-2018 του Τμήματος Ιατρικής σχετικά με την παρουσία μη 

μελών στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. 

2. Η από 1-12-2017 αίτηση της κ. Μαρίνας Κοκκινίδου, μέλους ΕΕΠ  του Σχολείου Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στο 

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 

(το έγγραφο με αριθμό 494/26-1-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 
 
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,   22 Φεβρουαρίου  2018. 

 
               O Πρύτανης α.α. 

          
                                        (υπογραφή)* 

 
                                                                   Θεόδωρος Λ. Λαόπουλος 

                                                                   Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού 
                                                             Καθηγητής Τμήματος Φυσικής                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 
 

 


