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  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

      Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   

Σ Τ Η Ν  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  Τ Η Σ  Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Υ   

3 0 0 5/17-10-2019   

 

Σας προσκαλούμε στην με αριθμό 3005 Συνεδρίαση της Συγκλήτου, που θα 

πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019, στις 15:00 μ.μ., στην αίθουσά της. Σε 

περίπτωση μη απαρτίας η Σύγκλητος θα συνεδριάσει την ίδια μέρα στις 15:30 μ.μ., στον 

ίδιο χώρο, με την ίδια ημερήσια διάταξη. 

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 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Θέματα που εξετάστηκαν από το Πρυτανικό Συμβούλιο. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

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

 

3. Έγκριση: α) πίστωσης ποσού €600.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), β) των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 472/2019 και γ) της 

προκήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 472/2019 για την: 

«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, laptop, οθονών, scanner, εκτυπωτών, 

πολυμηχανημάτων και προβολικών συστημάτων για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού €600.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.). 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 3339/2-10-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 472/2019) 

 

4. Έγκριση: α) πίστωσης ποσού €379.216,80 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), β) των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 442/2019 και γ) της 

προκήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 442/2019 για την: 

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Ενίσχυση Εργαστηριακών Υποδομών 

Κλινικής-Δικαστικής Τοξικολογίας και Ιστοπαθολογίας του Εργαστηρίου της 

Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €379.216,80 

(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.). 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 3343/2-10-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 442/2019) 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 422/2019 για την: «Προμήθεια και 

εγκατάσταση ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Φυσικής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού €740.400,03 -

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.– που αφορά στην κατακύρωση του Τμήματος 2: 

Φασματοσκόπιο Υπερύθρου Μετασχηματισμών Fourier (FTIR) συνδεόμενο με 

μικροσκόπιο Υπερύθρου. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 4630/11-10-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα 

πρακτικά της 6ης συνεδρίασης/7-10-2019 και 10-10-2019 – συνέχεια της 6ης συνεδρίασης - της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

6. Συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. 

(τα σχετικά έγγραφα του ΤΕΕ και των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) 

7. Πρόταση σχετικά με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Α.Π.Θ. 

(Ν.4521/2018)  [από αναβολή]. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 154755/18-7-2019 της ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. με συνημμένο τον Κώδικα Ηθικής 

και Δεοντολογίας της Έρευνας του Α.Π.Θ.) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 

8. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:  

8.1. του Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας, κ. Αιμίλιου Μαυρουδή, καθηγητή α΄ 

βαθμίδας.  

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 69/9-9-2019 του Τμήματος με τα συνημμένα του) 

8.2. της Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας, κ. Παγώνας Ρούσση, καθηγήτριας α΄ 

βαθμίδας.  

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 288/23-9-2019 του Τμήματος με τα συνημμένα του) 

8.3. της Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, κ. Ελένης 

Παπαδοπούλου, καθηγήτριας α΄ βαθμίδας (για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους) 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 122/30-9-2019 του Τμήματος με τα συνημμένα του) 

8.4. της Προέδρου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(ΤΕΠΑΕ), κ. Πετρούλας Τσοκαλίδου, καθηγήτριας α΄ βαθμίδας.  

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 199/1-10-2019 του Τμήματος με τα συνημμένα του) 

8.5 του Προέδρου του Τμήματος Φυσικής, κ. Αλκιβιάδη Μπάη, καθηγητή α΄ βαθμίδας (για 

το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους).  

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 572/10-10-2019 του Τμήματος με τα συνημμένα του) 
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9. Μερική απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, του 

Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, κ. Κωνσταντίνου Κατσιφαράκη, καθηγητή α΄ 

βαθμίδας.  

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 248/30-9-2019 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τα συνημμένα του) 

 

10. Άρση αναστολής καθηκόντων του κ. Ιωάννη Μυλόπουλου, καθηγητή α΄ βαθμίδας του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., λόγω λήξης της θητείας του ως Προέδρου στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.». 

(α) η με αριθμό πρωτ. Δ4δ/68131/17-9-2019 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και το 

ΦΕΚ με αριθμό 749/17-9-2019 τ.Υ.Ο.Δ.Δ., β) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 224/26-9-2019 του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών με συνημμένη την από 20-9-2019 αίτηση του κ. Ι. Μυλόπουλου σχετικά με την 

επανένταξή του στο ΑΠΘ) 

 

11. Άρση αναστολής καθηκόντων της κ. Ιφιγένειας Καμτσίδου, αναπληρώτριας 

καθηγήτριας της Νομικής Σχολής, λόγω παραίτησής της από τη θέση της Προέδρου του 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

(α) το ΦΕΚ με αριθμό 755/19-9-2019 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. και β) το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 2608/25-9-2019 

της κ. Ιφιγένειας Καμτσίδου) 

 

12. Μετακίνηση της κ. Μαρίας Λιάτση, καθηγήτριας α΄ βαθμίδας, από το Τμήμα Φιλολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο Τμήμα Φιλολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., με μεταφορά της πίστωσης της θέσης της. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 68/9-9-2019 του Τμήματος Φιλολογίας με τα συνημμένα του) 

 

 

 

ΜΗΤΡΩΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

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

4485/2017, των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των Τμημάτων: 

13.1. Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και 

Πολιτικών Επιστημών 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 26/12-9-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών με τα συνημμένα του) 

13.2. Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
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(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 116/24-9-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του) 

13.3. Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 366/25-9-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα 

του) 

13.4. Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 367/25-9-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα 

του) 

13.5. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 101/30-9-2019 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα 

του) 

13.6. Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 102/30-9-2019 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα 

του) 

13.7. Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής 

 (το έγγραφο με αριθμό πρωτ.  82/7-10-2019 της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής με τα συνημμένα 

του) 

13.8. Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 69/7-10-2019 της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής με τα συνημμένα του) 

13.9. Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 70/7-10-2019 της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής με τα συνημμένα του) 

 

 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

14. Ορισμός εκπροσώπου του Α.Π.Θ. για τη διαχείριση και εισαγωγή σχετικών στοιχείων 

στο Μητρώο Δημοσίων Ιστοτόπων και Εφαρμογών (ΜΗ.ΔΗ.ΙΣ.ΕΦ.) του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 71/23-9-2019 του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τα συνημμένα 

του) 

 

15. Ορισμός εκπροσώπων του Α.Π.Θ. στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Ομίλου 

Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΙΚΑΣ Α.Μ.Κ.Ε., με διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΚΑΣ». 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 3109/1-10-2019 του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας 

ΕΛΙΚΑΣ Α.Μ.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΚΑΣ» με τα συνημμένα του) 
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

16. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (συνεδρίαση με 

αριθμό 1/11-9-2019), για απονομή του τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτριας στη διατελέσασα 

καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Κλεονίκη Αξαρλή. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 73/18-9-2019 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με τα συνημμένα του) 

 

17. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (συνεδρίαση με 

αριθμό 1/11-9-2019), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα 

καθηγητή του Τμήματος, κ. Νικόλαο Καλογήρου. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 74/18-9-2019 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με τα συνημμένα του) 

 

18. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (συνεδρίαση με αριθμό 

2/24-9-2019), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στο διατελέσαντα 

καθηγητή του Τμήματος, κ. Μιχαήλ Γεωργιάδη. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 328/7-10-2019 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τα συνημμένα του) 

 

19. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας (συνεδρίαση με αριθμό 846/10-10-

2019), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στο διατελέσαντα καθηγητή του 

Τμήματος, κ. Κωνσταντίνο Μπιλιαδέρη. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 321/15-10-2019 του Τμήματος Γεωπονίας με τα συνημμένα του) 

 

20.  Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας (συνεδρίαση με αριθμό 685/18-2-

2019), για απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στο Δρ. Χρυσόστομο 

Χατζηλιάλογλου. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 193/20-9-2019 του Τμήματος Χημείας με τα συνημμένα του) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

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

της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 443/13-9-2019 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης 

Προσωπικού με το συνημμένο του) 
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22. Κατανομή μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., Π.Ε. κατηγορίας, στο Τμήμα Φυσικής 

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 2078/24-9-2019 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης 

Προσωπικού με το συνημμένο του) 

 

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

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 4014/9-10-2019 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης 

Προσωπικού με τα συνημμένα του) 

 

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

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες, του Α.Π.Θ. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 4392/11-10-2019 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης 

Προσωπικού με το συνημμένο του) 

 

25. Αναγνώριση προϋπηρεσίας μέλους Ε.Ε.Π. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1968/24-9-2019 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης 

Προσωπικού με τα συνημμένα του) 

 

26. Αιτήσεις μελών ΕΕΠ του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας 

άσκησης ιδιωτικού έργου: 

26.1. Η από 8-7-2019 αίτηση της κ. Μακρίνας  Ζαφείρη 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 34/1-10-2019 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το συνημμένο 

του) 

26.2. Η από 9-7-2019 αίτηση της κ. Βασιλείας Καζαμία 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 35/1-10-2019 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το συνημμένο 

του) 

26.3. Η από 9-7-2019 αίτηση της κ.  Άννας-Μαρίας Χατζηθεοδώρου 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 36/1-10-2019 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το συνημμένο 

του) 

26.4. Η από 10-7-2019 αίτηση της κ. Ελένης Γκίνου 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 37/1-10-2019 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το συνημμένο 

του) 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

27. Σχετικά με απόφαση της Συγκλήτου (2976/12-12-2018) για την ειδική προσθήκη στο 

λογότυπο αλληλογραφίας του ΑΠΘ.  

(η με αριθμό πρωτ. 15706/15-01-2019 απόφαση της Συγκλήτου) 

 

28. Ορισμός ιδρυματικά υπευθύνου για το έργο με τίτλο: “European Digital Student Service 

Infrastructure (EDSSI)”, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2019 ΕU Student eCard Core Service 

Platform call (CEF-TC-2019-4). 

 

29. Αντικατάσταση Γραμματέα και του αναπληρωτή του στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική 

Επιτροπή του Α.Π.Θ. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 3786/4-10-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών) 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

30. Σχετικά με επερχόμενη νομοθετική πρωτοβουλία. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 4599/10-10-2019 της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

31. Εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου προς τη Σύγκλητο σχετικά με την επιστροφή 

του σχεδίου Οργανισμού του ΑΠΘ από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για να 

προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις. 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

32. Έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης για υποβολή έγκλησης για λογαριασμό του Α.Π.Θ. 

και της Ε.Α.Δ.Π. κατ' άρθρο 464 Π.Κ. κατά του Γ. Κ. του Α. και κάθε άλλου υπευθύνου, 

σχετικά με τη μη είσπραξη οφειλομένων κοινοχρήστων κυλικείων κατά το χρονικό 

διάστημα 2005 έως 2013. 
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33.  Σχετικά με την Ίδρυση Διατμηματικού Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

(Ε.Π.Ι.) μεταξύ των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Ιατρικής του Α.Π.Θ. με την επωνυμία 

«Ερευνητικό Κέντρο Νανοτεχνολογίας, Νανοϊατρικής και Οργανικών Ηλεκτρονικών» 

(ΕΚΝΟΗ-ΕΠΙ) [από αναβολή]. 

(α) τα έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 8310/23-11-2017 και 31917/24-8-2018 με τα συνημμένα τους 

β) η από 3-7-2018 έκθεση της Επιτροπής Γνωμοδότησης για τη δημιουργία ΕΠΙ 

γ) η με αριθμό εισερχ. πρωτ. 30378/18-7-2018 εισήγηση του Επταμελούς Οργάνου Διοίκησης του ΕΛΚΕ-ΑΠΘ, 

σχετικά με την πρόταση ίδρυσης  ΕΚΝΟΗ – ΕΠΙ) 

 

34. Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

(Α.Π.Θ.) και της ΑΜΚΕ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ». 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

35. Αίτηση της Κοσμήτορος της Νομικής Σχολής κ. Ελ. Συμεωνίδου–Καστανίδου για 

πρόσβαση στα πρακτικά της Συγκλήτου του Ιδρύματος, του Καθηγητή α’ βαθμίδας του 

Τμήματος Νομικής και Προέδρου της Επιτροπής Λευκώματος κ. Αχ. Κουτσουράδη, για τη 

συγκέντρωση ιστορικού υλικού των προπολεμικών και πρώτων μεταπολεμικών χρόνων, 

για το υπό έκδοση Λεύκωμα για τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση της Νομικής 

Σχολής του ΑΠΘ. 

(η με αριθμό πρωτ. 27/16-9-2019 αίτηση της Κοσμήτορος της Νομικής Σχολής) 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

- Το έγγραφο με αριθμό 102/20-9-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. με συνημμένο απόσπασμα πρακτικών (συνεδρίαση με αριθμό 262/18-9-2019) 

σχετικά με τις αλλαγές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που θίγει η Υπουργός 

Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Κεραμέως στην επιστολή της προς τα μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας. 

 

- Ψήφισμα της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας σχετικά με τα προβλήματα που θα 

ανακύψουν στο Τμήμα από τις νέες αντιστοιχίες των Τμημάτων των ΑΕΙ και τις 

μετεγγραφές των φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. 
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-  Ο Απολογισμός της Επιτροπής Πολιτισμού και Επικοινωνίας. 

 

-  Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1983/5-7-2019 του Τμήματος Κτηνιατρικής σχετικά με την 

Έγκριση του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής στα αγγλικά. 

 

- Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 15/6-9-2019 της προϊσταμένης της Διεύθυνσης της 

Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης σχετικά με το λογισμικό 

TurnItIn και διαδικασίες ανίχνευσης (crawling) λογοκλοπής. 

 

- Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 16/6-9-2019 της προϊσταμένης της Διεύθυνσης της 

Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης σχετικά με ανάρτηση 

διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο ΙΚΕΕ- ΑΠΘ. 

 

- H διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη με αριθμό 2010/19-9-2019 που αφορά στην 

αυτοδίκαιη υπεισέλευση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής 

Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. κ. Δαμιανού Κωνσταντινίδη, αναπληρωτή καθηγητή, στα 

καθήκοντα του Προέδρου. 

 

- H διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη με αριθμό 2013/19-9-2019 που αφορά στην 

αυτοδίκαιη υπεισέλευση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. κ. Κωνσταντίνου Παπαζάχου καθηγητή α΄ βαθμίδας, στα 

καθήκοντα του Προέδρου. 

 

- H διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη με αριθμό 1809/18-9-2019 που αφορά στην 

αυτοδίκαιη υπεισέλευση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. κ. Δημητρίου Ζουρούδη, 

αναπληρωτή καθηγητή, στα καθήκοντα του Προέδρου. 

 

- H διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη με αριθμό 1755/17-9-2019 που αφορά στην 

αυτοδίκαιη υπεισέλευση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κτηνιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. κ. Δημητρίου Φλετούρη, καθηγητή α΄ βαθμίδας, στα 

καθήκοντα του Προέδρου. 
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- Τα από 16-9-2019, 30-9-2019 και 11-10-2019 Υπηρεσιακά Σημειώματα σχετικά με άδεια 

απουσίας του Πρύτανη Καθηγητή Νικολάου Παπαϊωάννου.  

 

 

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,  15  Οκτωβρίου  2019 

                                                                   Ο Πρύτανης 

 

 

                                                      (υπογραφή)* 

 

 

    Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

    Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής 

 

 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 


