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

     
                                            Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2979 

 

Την  Τρίτη 22  Ιανουαρίου  2019, στις 16:00΄, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της 

Συγκλήτου  στην αίθουσά της.     

Τα μέλη της Συγκλήτου που δε 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.  ΟΙΚONOMIKA  

Α.1. Οικονομικά Αιτήματα 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, 
            (σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση). 

 

2. Αίτημα του Τμήματος Κτηνιατρικής για τροποποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων 

των φοιτητών τους, 
(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 16100/18-1-2019 του Τμήματος Προμηθειών). 

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

των φοιτητών τους,  
  (τα έγγραφα με αριθμό 16108 και 16109/18-1-2019  του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα τους).  

 

   Α.2. Διαγωνισμοί  
4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 404/2017 για την: «Καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και 

εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.», διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 

€7.193.049,54 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά στην αποσφράγιση και τον 

έλεγχο των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συνεχίζουν στο διαγωνισμό, 
(το έγγραφο με αριθμό 15929/17-1-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 6ης 

Συνεδρίασης/4-1-2019, 10-1-2019 και 16-1-2019 – 1η και 2η συνέχεια της 6ης συνεδρίασης - της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας με αριθμό 152/2018 για την: «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες 
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του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €45.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – 

που αφορά στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της 

τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας στο διαγωνισμό 

εταιρείας,  
(το έγγραφο με αριθμό 15956/18-1-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

Συνεδρίασης/8-1-2019 και 17-1-2019 – συνέχεια της 1ης συνεδρίασης - της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 
6. Κατακύρωση  του τακτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 424/2018 για την: 

«Προμήθεια συστημάτων και μεθοδολογιών βιβλιομετρικής ανάλυσης, αποτίμησης και 

προβολής των Ερευνητικών δεδομένων για τις ανάγκες του Συνδέσμου Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)», συνολικού προϋπολογισμού €100.000,00 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, 
(το έγγραφο με αριθμό 15554/14-1-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3ης 

Συνεδρίασης/10-1-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

7. Έγκριση αποτελεσμάτων της διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς 

φορείς για την προκήρυξη  διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 

423/2018) για: «Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων 

Κινηματογράφου, Ιατρικής και Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 

€259.599,97 -συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. -, 
            (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 15221/8-1-2019 του Τμήματος Προμηθειών). 

 

8. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 139/2018 για την: 

«Απομάκρυνση αερίων σε δοχεία πίεσης που βρίσκονται στα Εργαστήρια Οργανικής και 

Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 

€55.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, 
(το έγγραφο με αριθμό 15578/14-1-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης     

Συνεδρίασης/11-1-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

9. Κατακύρωση του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 

147/2018 για την: «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (τόνερ), φαξ και φωτοτυπικών 

μηχανημάτων για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €40.000,00 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, 
(το έγγραφο με αριθμό 15579/14-1-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 

2ηςΣυνεδρίασης/19-12-2018 και 10-1-2019 – συνέχεια της 2ης συνεδρίασης - της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

10. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας με αριθμό 146/2018 για την: «Προμήθεια και εκτύπωση μεμβρανών πτυχίων, 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Α.Π.Θ.», 
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συνολικού προϋπολογισμού €40.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά 

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

οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, 
(το έγγραφο  με αριθμό 15928/17-1-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

Συνεδρίασης/8-1-2019 και 17-1-2019 – συνέχεια της 1ης συνεδρίασης - της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

11. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 148/2018 για την: 

«Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του 

Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €74.400,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, 
(το έγγραφο με αριθμό 15954/18-1-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης     

Συνεδρίασης/10-1-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

12. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 419/2018 για την: «Προμήθεια Μονάδας Συνθετικού Καυσαερίου για 

τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.», 

συνολικού προϋπολογισμού €539.400,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά 

στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής 

προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, 
(το έγγραφο  με αριθμό 15951/18-1-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα το πρακτικό της 1ης 

Συνεδρίασης/4-12-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

13. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 411/2018 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την 

ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού €5.331.800,00 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά στα τμήματα με α/α: 1, 4, 5, 
10, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 31, 33, 42, 49, 52, 54, 55, 57, 58, 65, 66, 67, 69 και 70, 
(το έγγραφο με αριθμό 15974/18-1-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 5ης 

Συνεδρίασης/1-10-2018 και 11-12-2018 – συνέχεια της 5ης συνεδρίασης - της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

14. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 418/2018 για «Συμπληρωματικές Προμήθειες Αναβάθμισης 

Ψηφιακών Υποδομών Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €519.700,00 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των εταιρειών που 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό, 
(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 16211/18-1-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

Συνεδρίασης/21-12-2018 και 17-1-2019 – συνέχεια της 1ης συνεδρίασης – και 2ης Συνεδρίασης/18-1-2019 της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 
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  Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

15.   Μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου του Μανδαλιδείου Κληροδοτήματος, 
 (το  σχετικό έγγραφο  του Τμήματος Κληροδοτημάτων με το συνημμένο του). 

 
   16. Πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων  για την εκμίσθωση διαμερίσματος    

ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα Χρήστου Βράκα, 
 (το έγγραφο με αριθμό 507/17-1-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με το συνημμένο του). 

 

17. Πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων  για την ανανέωση μίσθωσης  

ισογείου  καταστήματος  ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα Αναστάσιου Αναστασιάδη, 
 (το έγγραφο με αριθμό 506/17-1-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με το συνημμένο του). 

 

18. Πρόταση του Τμήματος  Κληροδοτημάτων  για έγκριση αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση 

δωρεάς Χανανία Αζαριά, 
 (το έγγραφο με αριθμό 508/17-1-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με το συνημμένο του). 

 
 Γ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

19.   Σχετικά  με τον Οργανισμό του ΑΠΘ. 
(η σχετική εισήγηση ). 
 

20.  Σχετικά με την διαδικασία παραλαβής των υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης κτιρίων, 

εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, 
(α) η απόφαση της Συγκλήτου για Ορισμό Επιτροπής (συνεδρίαση με αριθμό 2961/26&27-6-2018- έγγραφο με 

28585/3-7-2018) και  

 β)την με αριθμό  πρωτ.16045/18-1-2018 Εισήγηση της Επιτροπής με τα συνημμένα της). 

 
21.  Σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την παροχή των υπηρεσιών 

καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των κτιρίων του ΑΠΘ έτους 2019,  

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 16204/18-1-2019 του Τμήματος Προμηθειών) 

 

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

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

 

23. Υπόδειξη ενός (1) Προϊσταμένου Διεύθυνσης από το ΑΠΘ, για συμμετοχή του σε δημόσια 

κλήρωση για συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης -του άρθρου 21 του 

Ν.4369/2016- της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
(το έγγραφο με αριθμό 163/3-1-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το συνημμένο του). 
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Δ.  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
24. Διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με τον αριθμό εισακτέων ακαδημαϊκού   

έτους 2019-2020, 
(α) τα έγγραφα με αριθμό: Φ.251/220549/A5/21-12-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

και 14163/27-12-2018 της Γραμματείας Συγκλήτου και  

β) Προτάσεις Τμημάτων). 

 
25. Πρόταση για την  εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού (με έδρα τις Σέρρες)  της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού του ΑΠΘ, 
(α) το έγγραφο με αριθμό 691/5-12-2018 του ΤΕΦΑΑ (με έδρα τις Σέρρες) με τα συνημμένα του, και  

β) η με αριθμό 11130/10-12-2018 (ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 8-1-2019) εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ). 

 

26. Πρόταση για την  εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσ/νικη)  της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού του ΑΠΘ, 
  (α) το έγγραφο με αριθμό 508/12-12-2018 του ΤΕΦΑΑ (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) με τα συνημμένα του, και  

         β) η με αριθμό 12582/8-1-2019 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ). 

 

Ε.  ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 
27. Πρόταση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού  Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο : «Ειδίκευση στη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» για 

παράταση έως το τέλος Ιουνίου του 2019,  του χρόνου ολοκλήρωσης σπουδών 

μεταπτυχιακής φοιτήτριας η οποία έχει συμπληρώσει την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, 

σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών,  

        (το έγγραφο με αριθμό 9/19-12-2019  του ΔΠΜΣ). 

 

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ 
28. Κατανομή μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα  Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής, για 

την μετακίνηση της καθηγήτριας Παναγιώτας Σαρίσχουλη, 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση με αριθμό 2958/12&13-4-2018- έγγραφο με αριθμό 18563/14-5-2018  

          β) το έγγραφο με αριθμό 14633/14-1-2019 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού) 

 

29. 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.  44/20-11-2018 και 52/21-12-2018 με τα συνημμένα            

τους). 
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Ζ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
30. 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). 

 

Η.ΘΕΜΑΤ Α ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

31. Κατανομή μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., Π.Ε. κατηγορίας στο Τμήμα Γεωπονίας  

της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, 
(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 14146/3-1-2019  του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού με   

το συνημμένο του). 

 

Θ. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ,  
     ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 
ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

32. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας (συνεδρίαση με αριθμό 456/20-12-

2018), για απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον κ. Stephen Harisson, καθηγητή 

Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, 
(το έγγραφο με αριθμό 861/4-1-2019 του Τμήματος Φιλολογίας με τα συνημμένα του). 

 

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
33. Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων 

των Τμημάτων: 

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

Καθηγητή  στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Γεώργιο Γαρύφαλλο, από αναβολή  
  (το έγγραφο με αριθμό 2586/4-12-2018 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του). 

 

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

Ομότιμης Καθηγήτριας στην διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Ιουλία Σταυρίδου, 

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

 

-Φιλολογίας (συνεδρίαση με αριθμό 456/19-12-2018), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου 

Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Παναγιώτη Σωτηρούδη, 
  (το έγγραφο με αριθμό 863/15-1-2019 του Τμήματος Φιλολογίας με τα συνημμένα του). 
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-Κτηνιατρικής (συνεδρίαση με αριθμό 592/20-11-2018), για απονομή του τίτλου της Ομότιμης   

Καθηγήτριας στην διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Ελένη Καλδρυμίδου-

Κουτουλιάνου, 
(το έγγραφο με αριθμό 849/15-1-2019(ανακοινοποιημένο στο ορθό με αριθμό πρωτ. 857/16-1-2019 του Τμήματος   

Κτηνιατρικής με τα συνημμένα   του). 

 
Ι.  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

34. Σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 514/2018 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών με την οποία έγινε  αποδεκτή  αγωγή  κατά του ΑΠΘ για αμοιβές  

δικηγόρου-χειρισμό υποθέσεων του ΑΠΘ-, και με την  οποία  υποχρεώνεται το 

Πανεπιστήμιο σε καταβολή του ποσού των 11.545 € νομιμότοκα από την επομένη της 

επίδοσης της αγωγής μέχρι την εξόφληση,  
(το από 31-12-2018 υπηρεσιακό σημείωμα του Δικαστικού Γραφείου του ΑΠΘ με συνημμένη  τη  με αριθμό   

514/2018 απόφαση  του Ειρηνοδικείου Αθηνών). 

 

35.  Σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 17.618/2018 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών) με την 

οποία έγινε αποδεκτή αγωγή κατά του ΑΠΘ πρώην υπαλλήλου του Ιδρύματος και με την 

οποία υποχρεώνεται το Πανεπιστήμιο να απασχολεί τον ενάγοντα στη θέση με την 

ειδικότητα και τις αποδοχές που αντιστοιχούν από το  νόμο με την υπηρεσιακή του ένταξη 

και εξέλιξη και των λοιπών τυπικών του προσόντων,  
      (το έγγραφο με αριθμό 430/17-1-2019 από το Δικαστικό Γραφείο του ΑΠΘ με συνημμένη την με  17.618/2018   

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης). 

 

ΙΑ. ΔΩΡΕΕΣ 
36. Πρόταση του Τμήματος Φιλολογίας για αποδοχή δωρεών βιβλίων  για τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος, 
(το έγγραφο με αριθμό 833/16-1-2019 του Τμήματος Φιλολογίας με τα συνημμένα του). 

 

37. 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). 

 

38. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις. 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 
 

1. Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 459/7-1-2019 του Τμήματος Μουσικών Σπουδών που αφορά 

στην  αναντιστοιχία Τμημάτων Μουσικών Σπουδών της χώρας. 
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2.Τα  έγγραφα με αριθμό 15375/11-1-2019 και 15538/15-1-2019 του Τμήματος Διοίκησης 

σχετικά με την απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια για 

το σχολικό έτος 2018-2019.  

 
3.Το από 7-1-2019 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Πρύτανη σχετικά με άδεια απουσίας 

του  Πρύτανη κ. Περικλή Μήτκα, καθηγητή.  

 

  Θεσσαλονίκη, 18 Ιανουαρίου  2019 
Ο Πρύτανης  

 
 

   Περικλής Α. Μήτκας 
  Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

                                                       και Μηχανικών  Υπολογιστών 


