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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 9/ 20 -11-2019   

 

Σας προσκαλούμε στην με αριθμό 3009 Συνεδρίαση της Συγκλήτου, που θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, στις 09:30 π.μ., στην αίθουσά της. Σε 

περίπτωση μη απαρτίας η Σύγκλητος θα συνεδριάσει την ίδια μέρα στις 10:00 π.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.  

[σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση] 

 

3. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €450.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 479/2019 και γ) 

Προκήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 479/2019, για την: 

«Προμήθεια βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και ξενόγλωσσων και ελληνικών 
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περιοδικών, για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, για το έτος 2020», 

συνολικού προϋπολογισμού €450.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.).   

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7103/31-10-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 479/2019] 

 

4. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €328.104,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 481/2019 και γ) 

Προκήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 

481/2019 για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων για τις 

ανάγκες του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €328.104,00 (συμπεριλαμβανομένου του  

Φ.Π.Α.).   

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 9048/14-11-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 481/2019] 

 

5. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €817.907,72 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 464/2019 και γ) 

Προκήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού με αριθμό 464/2019 για 

την: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της 

τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (για τα τμήματα με α/α: 17, 21, 29, 30, 40, 45, 64 και 68 

του διαγωνισμού με αριθμό 411/2018 τα οποία κηρύχθηκαν άγονα) συνολικού 

προϋπολογισμού €817.907,72 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).   

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 9036/14-11-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 464/2019] 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

6. Σχετικά με την κυκλοφορία και στάθμευση αυτοκινήτων στους χώρους της 

Πανεπιστημιούπολης. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 4417/10-10-2019 του Συλλόγου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (ΕΤΕΠ) με τα συνημμένα του] 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) 

7. Προκήρυξη Υποτροφιών για προπτυχιακούς/ες φοιτητές/φοιτήτριες ευαίσθητων 

κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Κοινωνική Μέριμνα φοιτητών 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Κ.Ε. 96004). 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7602/5-11-2019 του ΕΛΚΕ ΑΠΘ] 

 

8.  Σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: «ΕΔΒΜ96: Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-

2020». 

 [το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 9259/15-11-2019 του καθηγητή κ. Νικολάου Καραμπετάκη, 

Ιδρυματικά Υπεύθυνου του ΕΔΒΜ96] 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

9. Επανίδρυση του αγγλόφωνου ΠΜΣ με τίτλο: «Human Reproduction (Ανθρώπινη 

Αναπαραγωγή)» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. 

[η σχετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών] 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 

10. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 της 

Προέδρου του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, κ. Αγγελικής Κοιλιάρη, 

καθηγήτριας α΄ βαθμίδας.  

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 191/30-10-2019 του Τμήματος με τα συνημμένα του] 

 

11. Κατανομή των σαράντα πέντε (45) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού 

προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. στο Α.Π.Θ. , για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

[α) η με αριθμό πρωτ. βαθμ. προτ. Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και β) η σχετική εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου] 

 

 

ΜΗΤΡΩΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

12. 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:  

12.1. Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.  
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[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 120/4-10-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών με τα συνημμένα του] 

12.2. Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.  

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 121/4-10-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών με τα συνημμένα του] 

 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

13. Ορισμός εκπροσώπου του Α.Π.Θ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του αυτοτελούς 

κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΡΙΤΩΝ ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ 

ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΟΑΤΣΟΥ εις μνήμην των γονέων των». 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 6136/23-10-2019 του Ιδρύματος «ΚΡΙΤΩΝ ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ 

ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΟΑΤΣΟΥ εις μνήμην των γονέων των» με τα συνημμένα του] 

 

14. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) του Α.Π.Θ. στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ. 

 

15.  Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) του Α.Π.Θ. στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου. 

 

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  

16. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση με αριθμό 6/29-10-2019), 

για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, 

κ. Εμμανουήλ Χριστοφορίδη.  

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1804/5-11-2019 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του] 

 

17. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση με αριθμό 6/29-10-2019), 

για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, 

κ. Ιωάννη Κωστόπουλο.  

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1877/7-11-2019 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του] 

 

18. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση με αριθμό 6/29-10-2019), 

για απονομή του τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτριας στη διατελέσασα καθηγήτρια του 

Τμήματος, κ. Βασιλεία Γαρυπίδου - Βρατσκίδου.  

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1878/7-11-2019 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του] 
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19. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση με αριθμό 6/29-10-2019), 

για απονομή του τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτριας στη διατελέσασα καθηγήτρια του 

Τμήματος, κ. Βασιλική Δρόσου - Αγακίδου.  

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1715/4-11-2019 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του] 

 

20. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση με αριθμό 6/29-10-2019), 

για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, 

κ. Ιωάννη Τσανάκα.  

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1713/4-11-2019 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του] 

 

21. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση με αριθμό 6/29-10-2019), 

για απονομή του τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτριας στη διατελέσασα καθηγήτρια του 

Τμήματος, κ. Βασιλική Σούμπαση - Γρίβα.  

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1712/4-11-2019 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του] 

 

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

3/22-10-2019), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή 

του Τμήματος, κ. Χρήστο Μπίσμπο.  

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 821/8-11-2019 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τα συνημμένα του] 

 

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

3/22-10-2019), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή 

του Τμήματος, κ. Σπυρίδωνα Βούγια.  

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 820/8-11-2019 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τα συνημμένα του] 

 

24. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας (συνεδρίαση με αριθμό 344/24-10-

2019), για απονομή του τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτριας στη διατελέσασα καθηγήτρια του 

Τμήματος, κ. Μαρία Δικαίου.  

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 802/12-11-2019 του Τμήματος Ψυχολογίας με τα συνημμένα του] 

 

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

25. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής (συνεδρίαση με αριθμό 

548/7-10-2019), για απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον Dr Saul J. 

Silverstein, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Columbia της Ν. Υόρκης των Η.Π.Α. 
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[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 341/31-10-2019 του Τμήματος Φαρμακευτικής με τα συνημμένα του] 

 

26. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση με αριθμό 6/29-10-

2019), για απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον κ. Carmine Zoccali, καθηγητή 

Νεφρολογίας του Πανεπιστημίου του Παλέρμο της Ιταλίας. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 2027/12-11-2019 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του] 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

27.  Η από 23-10-2019 αίτηση μέλους ΕΕΠ του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, για 

χορήγηση άδειας για εκπαιδευτικούς λόγους. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 39/13-11-2019 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με τα συνημμένα 

του] 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

28. Ανανέωση συμφωνίας επιστημονικής συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το “The Education 

University of Hong Kong (EdUHK)” της Kίνας. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7261/1-11-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του] 

 

29. Ανανέωση συμφωνίας επιστημονικής συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το “Justus Liebig 

University Giessen” της Γερμανίας. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7262/1-11-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του] 

 

30. Ανανέωση συμφωνίας επιστημονικής συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το “Beijing Foreign 

Studies University (BFSU)” της Κίνας. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7264/1-11-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του] 

 

31. Ανανέωση συμφωνίας επιστημονικής συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το “University of 

Leipzig” της Γερμανίας. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7265/1-11-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του] 

 

32. Ανανέωση συμφωνίας επιστημονικής συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το “Comenius 

University of Bratislava” της Σλοβακίας. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7266/1-11-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του] 
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33. Ανανέωση συμφωνίας επιστημονικής συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το “Universidad 

Politechnica de Madrid” της Ισπανίας. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7268/1-11-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του] 

 

34. Ανανέωση μνημονίου επιστημονικής συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το “Ecole 

Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)” της Ελβετίας. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7267/1-11-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του] 

 

35. Πρόταση σύναψης μνημονίου συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το “University of Kentucky” 

των Η.Π.Α. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7269/1-11-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του] 

 

36. Σύναψη συμφωνίας επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και του “University 

of Forestry” της Σόφιας, στη Βουλγαρία. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 9269/15-11-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα 

του] 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

37. Ορισμός διαχειριστή και του αναπληρωτή του για τους λογαριασμούς του Α.Π.Θ. που 

τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

[το έγγραφο με αρ. πρωτ. 5390/17-10-2019 του Τμήματος Προϋπολογισμού–Απολογισμού της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης] 

 

38. Κύρωση πίνακα προακτέων υπαλλήλων του Α.Π.Θ., μονίμων υπαλλήλων και με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε βαθμούς του Διοικητικού Προσωπικού. 

[το έγγραφο με αριθμό  πρωτ. 174/31-10-2019 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού με τα συνημμένα 

του] 

 

39. Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ολοκληρωμένης και 

Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων (ΚΕΟΔΥ) του Α.Π.Θ., όπως προβλέπεται ως 

κέντρο κατηγορίας 2 υπό την αιγίδα της UNESCO (ΦΕΚ 99/τ.Α΄/8-6-2018).  

[η σχετική εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου] 
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

40. Πρόταση για εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Α.Π.Θ. 

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 524/7-10-2019 του Τμήματος Φυσικής με τα συνημμένα του και β) η με 

αριθμό πρωτ. 4206/11-11-2019 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ] 

 

41. Πρόταση για εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της 

Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 67/18-9-2019 του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας με τα 

συνημμένα του και β) η με αριθμό πρωτ. 1957/11-11-2019 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ] 

 

 

ΔΩΡΕΕΣ 

42. Πρόταση δωρεάς καθισμάτων ιατρού της εταιρείας «Rigel Κ. Χαλβατζή – Α. Μυγδαλιά & 

Σία Ο.Ε.» προς το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 750/4-11-2019 του Τμήματος Οδοντιατρικής με τα συνημμένα του] 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

43. α) Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 

Μέριμνας Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» στο Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδ. ΕΔΒΜ 97 

(ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3587) και β) Ορισμός ιδρυματικά υπευθύνου και ομάδας έργου της εν λόγω 

πρότασης. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 8550/12-11-2019 του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Φοιτητικής Μέριμνας, κ. Δ. Κωβαίου] 

  

44. Συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Α.Π.Θ. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

-Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 207/1-11-2019 του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων 

Μηχανικών, σχετικά με την άγονη διαδικασία κάλυψης θέσης από το πρόγραμμα 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2019-2020». 

 

- Απολογισμός του έργου της Νομικής Επιτροπής του Α.Π.Θ. 

 

-Ψήφισμα της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου σχετικά με τα τρέχοντα θέματα του 

αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

 

-Τα από 5 και 7-11-2019 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  Νοεμβρίου  2019 

                                                                   Ο Πρύτανης 

 

 

                                                       (υπογραφή)* 

 

 

    Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

    Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 


