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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

Το ΑΠΘ ζητά την 
προστασία της Πολιτείας 

                    από τα φαινόμενα 
                     βίας και ανομίας 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2978 

Την  Παρασκευή 28  Δεκεμβρίου  2018,  στις 10:00΄ π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση 

στο αμφιθέατρο (ισόγειο κτιρίου) του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) 

του ΑΠΘ.     

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  

A. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Α.1. Οικονομικά Αιτήματα 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

σύμφωνα με το νόμο, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, 

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

 

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2018, 

(συνημμένη κατάσταση). 

 
3. Αίτημα του Τμήματος Κτηνιατρικής για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων 

των φοιτητών τους, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 13197/18-12-2018 (ανακοινοποίηση στο ορθό με αριθμό εσερχ. 14003/21-12-2018) 

του Τμήματος Προμηθειών). 

 

Α.2. Διαγωνισμοί  

4. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, με αριθμό 149/2018 για την: 

«Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του ΑΠΘ », 

συνολικού προϋπολογισμού €20.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -,   

(το έγγραφο με αριθμό 13680/20-12-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης/18-12-

2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας με αριθμό 150/2018 για τη: «Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών συγκροτημάτων, 

πυροσβεστικών δικτύων και συστημάτων πυρανίχνευσης του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 

€73.160,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των 
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δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχουσών 

εταιρειών στο διαγωνισμό, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 13681/20-12-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης 18-12-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας με αριθμό 151/2018 για τη: «Συντήρηση, έλεγχο, επισκευή και τεχνική υποστήριξη των 

κεντρικών  ψυκτικών μονάδων, των πύργων ψύξης και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του 

ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €74.400,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά 

στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών των συμμετεχουσών εταιρειών στο διαγωνισμό, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 13682/20-12-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης 18-12-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

Α.3. Λοιπά  

7. Προϋπολογισμός Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών -Τ.Δ.Δ.Π.Δ.-

οικονομικού έτους 2019, 

(το έγγραφο με αριθμό 1706/13-12-2018 του Τ.Δ.Δ.Π.Δ. με τα συνημμένα του). 

 

Β.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

8. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων και της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

για: 

α)  Υποτροφίες από δωρεές, κληροδοτήματα: έγκριση των εν ενεργεία υποτρόφων για το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 

β) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα : έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση 

φθορών σε ακίνητο,  

γ) Λοιπά: έγκριση αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις κληροδοτημάτων. 

(συνημμένη κατάσταση). 

 

Γ .  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

9.  Σχετικά με τον Οργανισμό του ΑΠΘ. 

 

10. Ορισμός επιτροπών για την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών-έργων με τη διενέργεια 

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση).   

 

11. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας του Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας, κ. 

Χαράλαμπου Φείδα, καθηγητή πρώτης βαθμίδας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2018-2019, 

(το έγγραφο με αριθμό 575/19-12-2018 του Τμήματος Γεωλογίας με τα συνημμένα του) 
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12. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον  Αναπληρωτή Προέδρο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια 

Βίου Μάθησης, 

(α)η απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 2974/22&23-11-2018- έγγραφο με αριθμό 9256/26-11-2018 και 

β) το έγγραφο με αριθμό 1399/21-12-2018 του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  με τα συνημμένα του) 

 

13. Πρόταση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 3 

του Κανονισμού, για τον ορισμό Διευθυντή του Κέντρου,  

(το έγγραφο με αριθμό  εισερχ. πρωτ. 13878/21-12-2018 του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ. Μ.  με τα συνημμένα του) 

 

14. Προτάσεις σχετικά με Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης,  

(το έγγραφο με αριθμό 1400/21-12-2018 του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με τα συνημμένα του). 

 

Δ .   ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

15. Σχετικά με την συμμετοχή του ΑΠΘ στο δίκτυο ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για την ίδρυση 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. 

 

16. Πρόταση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών σχετικά με την 

απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 

46  παρ. 1 και 2 του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το 

άρθρο 42 παρ.8 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018), 

( το έγγραφο με αριθμό  449/20-12-2018 του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με τα συνημμένα του). 

 

Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

17. Επικύρωση αποφάσεων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων-επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών, 

(α) σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους και 

β) συνημμένη κατάσταση). 

 

ΣΤ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

18. Κατανομή μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα  Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, για την μετακίνηση της καθηγήτριας Αναστασίας Δημητρίου 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση με αριθμό 2974/22&23-11-2018- έγγραφο με αριθμό 3378/30-11-2018 και 

β) το έγγραφο με αριθμό 13987/21-12-2018 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού) 

 

19. Επικαιροποίηση σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.  2 περ. ιγ  του άρθρου 13 του Ν. 

4485/2017, του  μητρώου  εσωτερικών και εξωτερικών μελών  των Τμημάτων: 

- Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών, 

(το έγγραφο με αριθμό 199/5-12-2018 της Κοσμητείας της Σχολής  Καλών Τεχνών με τα συνημμένα του). 

-Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 445/5-12-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής  Σχολής  με τα συνημμένα του). 

-Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 
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(το έγγραφο με αριθμό 510/19-12-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής  Σχολής  με τα συνημμένα του). 

-Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της  Φιλοσοφικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 446/5-12-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφίας Σχολής  με τα συνημμένα του). 

-Ιστορίας και Αρχαιολογίας της  Φιλοσοφικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 509/19-12-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφίας Σχολής  με τα συνημμένα του). 

-Ψυχολογίας της  Φιλοσοφικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 508/12-12-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφίας Σχολής  με τα συνημμένα του). 

-Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 

(το έγγραφο με αριθμό 421/18-12-2018 της Κοσμητείας της Σχολής  με τα συνημμένα του). 

-Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 537/18-12-2018 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής  με τα συνημμένα του). 

- Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 538/18-12-2018 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής  με τα συνημμένα του). 

-Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 539/18-12-2018 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής  με τα συνημμένα του). 

-Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 540/18-12-2018 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής  με τα συνημμένα του). 

-Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών, 

(το έγγραφο με αριθμό 140/20-12-2018 της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών  με τα 

συνημμένα του). 

 

Ζ .  ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  

20. Παράταση του ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας που αφορά στη συνεπίβλεψη διδακτορικών 

διατριβών με το Πανεπιστήμιο της Γάνδης (Ghent University), 

(α) ΦΕΚ 977/τ.Β΄/28-12-2012 

β)το έγγραφο  με αριθμό 641/17-12-2018 του Τμήματος Βιολογίας με τα συνημμένα του). 

 

21. Τροποποίηση της Πρυτανικής Πράξης με αριθμό 6780/26-6-2017 (ΦΕΚ 2169/26-7-2017, 

διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 413/13-2-2018 ) που αφορά το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες (European Literary Cultures-CLE)», 

(το έγγραφο  με αριθμό 641/17-12-2018 του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα του). 

 

Η.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

22. Προτάσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για σύναψη συμφωνιών-μνημονίων 

επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του: 

-National Aviation University, της Ουκρανίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 25/6-12-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του) 

-Hanoi University, της Βιετνάμ, 

(το έγγραφο με αριθμό 26/6-12-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του) 

 

Θ. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ,  

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
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ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

23. Εισήγηση του Ιατρικής (Συνέλευση με αριθμό 11/28-11-2018), για απονομή του τίτλου του 

Επίτιμου Διδάκτορα στον κ. Μίμη Κοέν, καθηγητή Πλαστικής Χειρουργικής του University of Illinois 

Chicago, 

(το έγγραφο με αριθμό 2582/4-12-2018 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του). 

 

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

24. Απονομή τίτλου ομότιμου καθηγητή, σύμφωνα με τις προτάσεις των Τμημάτων: 

- Ιατρικής (Συνέλευση με αριθμό 11/27-11-2018), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου 

Καθηγητή: 

- στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Kωνσταντίνο Καλλαρά 

- στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Κωνσταντίνο Φωκά και 

- στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Γεώργιο Γαρύφαλλο  

 (τα έγγραφα με αριθμό 2584, 2585 και 2586/4-12-2018 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα τους). 

 

- Κινηματογράφου (συνεδρίαση με αριθμό 40/16-10-2018), για απονομή του τίτλου της 

Ομότιμης Καθηγήτριας στην κ. Ιουλία Σταυρίδου, από αναβολή, 

(το έγγραφο με αριθμό 124/18-10-2018 του Τμήματος Κινηματογράφου, με τα συνημμένα του). 

 

- Γεωπονίας (Συνέλευση με αριθμό 816/13-12-2018), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου 

Καθηγητή: 

- στη διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Ειρήνη Τζίμητρα-Καλογιάννη 

- στη διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Όλγα Ιακωβίδου και 

(τα έγγραφα με αριθμό 784 και 785/17-12-2018 του Τμήματος Γεωπονίας με τα συνημμένα τους). 

 

Ι .  ΔΩΡΕΕΣ  

25. Δωρεές προς ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου, 

(συνημμένη κατάσταση). 

 

IΑ.  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

26. Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου για τον «Ευρωπαϊκό Νομικό 

Πολιτισμό», 

(α) οι αποφάσεις της Συγκλήτου: ι) Συνεδρίαση με αριθμό 2965/29 και 30-8-2018 /έγγραφο με αριθμό 28724 π.έ./18-9-2018 

και ιι) Συνεδρίαση με αριθμό 2974/22 και 23-11-2018/ έγγραφο με αριθμό 5103/27-11-2018 και 

β) το έγγραφο με αριθμό 14028/21-12-2018 της κ. Ε. Συμεωνίδου- Καστανίδου με συνημμένο τον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας του Κέντρου 

 

27. Σχετικά με την συγκρότηση του πρώτου ιδρυτικού Διοικητικού Συμβουλίου του 

«Διεπιστημονικού Κέντρου Αγροδιατροφής (ΚΕΑΓΡΟ)» του ΑΠΘ, 

(α)η απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 2965/29&30-8-2018- έγγραφο με αριθμό 30964 π.ε΄/18-11-2018 και 

β) το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 12899/17-12-2018 της κ. Ο. Μενκίσογλου-Σπυρούδη). 
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28. Σχετικά με την παραχώρηση  εξοχικής κατοικίας (Μετόχι-Επανωμής) στο ΑΠΘ . 

(το από 30-9-2018 σχετικό έγγραφο) 

  

29. Σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά δικαστικών αποφάσεων του  Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης για αγωγές μελών ΔΕΠ που κρίθηκαν βάσιμες σύμφωνα με 

την ΟλΣτΕ 4741/2014, και αναφέρονται σε αξιώσεις που εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 12 του 

Ν. 4575/2018, 

(το έγγραφο με αριθμό 421/20-12-2018 του Δικαστικού Γραφείου του ΑΠΘ με τα συνημμένα  του). 

 

30. 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). 

 

31. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις. 

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

1. Τα έγγραφα με αριθμό πρωτ. Φ.121.1/1/Ζ2/210882/6-12-2018 του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την έγκριση προκηρύξεων (12) κενών θέσεων καθηγητών 

Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 . 

 
2. Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. Φ.121.1/Ζ2/210942/6-12-2018 του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την έγκριση προκηρύξεων (12) κενών θέσεων καθηγητών  

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 

3. Το έγγραφο με αριθμό 722/6-12-2018 του Τμήματος Πληροφορικής σχετικά με τον αριθμό 

εισακτέων ειδικών κατηγοριών και μετεγγραφόμενων του ακαδ. έτους 2018-2019.  

 
 

4. Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 805/14-12-2018 του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης σχετικά με τις δυσχέρειες εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος από τον υπέρογκο 

αριθμό των μετεγγραφών. 

 
5. Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 12649/13-12-2018 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού για την 

ένταξη ΕΤΕΠ στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Επιστημών Υγείας. 

 
6. Το από 13-12-2018 υπηρεσιακό σημείωμα  του Γραφείου Πρύτανη σχετικά με άδεια απουσίας 

του Πρύτανη κ. Περικλή Μήτκα, καθηγητή. 
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 

1. Η από 14-11-2018 αίτηση της κ. Μακρίνας Ζαφείρη, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας στις πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας (ΠΑΔ) στην 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Παράρτημα Θεσσαλονίκης, 

(το έγγραφο με αριθμό 7/12-12-2018 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το συνημμένο του). 

 

2. Η από 10-10-2018 αίτηση της κ. Μακρίνας Ζαφείρη, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Παράρτημα Θεσσαλονίκης, 

(το έγγραφο με αριθμό 6/12-12-2018 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το συνημμένο του). 

 

3. Η από 10-10-2018 αίτηση της κ. Μακρίνας Ζαφείρη, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας  και επίβλεψης διπλωματικών εργασιών στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), 

(το έγγραφο με αριθμό 5/12-12-2018 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το συνημμένο του). 

 

4. Η από 20-11-2018 αίτηση της κ. Βασιλείας Καζαμία, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης 

«Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(ΕΑΠ), 

(το έγγραφο με αριθμό 8/12-12-2018 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το συνημμένο του). 

 

5. Η από 9-10-2018 αίτηση της κ. Ελένης Γκίνου, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων 

Γλωσσών, για χορήγηση άδειας  απουσίας για εκπαιδευτικούς λόγους, 

(το έγγραφο με αριθμό 4/7-12-2018 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το συνημμένο του). 

 

6. Η από 15-10-2018 αίτηση της κ. Βασιλείας Καζαμία, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας  προκειμένου να απασχοληθεί εθελοντικά και περιστασιακά 

ως διαμεσολαβήτρια αστικών και εμπορικών υποθέσεων,  

(το έγγραφο με αριθμό 9/12-12-2018 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το συνημμένο του). 

 

7. Η από 20-11-2018 αίτηση της κ. Άννας-Μαρίας Χατζηθεοδώρου, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου 

Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

ειδίκευσης «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας» του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (ΕΑΠ),  

(το έγγραφο με αριθμό 10/12-12-2018 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το συνημμένο του). 
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8. Η από 26-11-2018 αίτηση της κ. Ελένης Γκίνου, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης 

«Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,  

(το έγγραφο με αριθμό 13/13-12-2018 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το συνημμένο 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,  21  Δεκεμβρίου  2018 
 

         O Πρύτανης  
                                                                                
 

      

            Περικλής Α. Μήτκας 

           Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

               και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 

  

               

 

 


