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

3020/	3-4-2020			

	

Σας	 προσκαλούμε	 στην	 με	 αριθμό	 3020	 έκτακτη	 Συνεδρίαση	 της	 Συγκλήτου,	 που	 θα	

πραγματοποιηθεί	 την	 Παρασκευή	 3	 Απριλίου	 2020	 στις	 10:30,	 στην	 αίθουσά	 της.	 Σε	

περίπτωση	μη	απαρτίας	η	Σύγκλητος	θα	συνεδριάσει	την	 ίδια	μέρα	στις	11:00,	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.		

Η	 συνεδρίαση	 συγκαλείται	 εκτάκτως	 λόγω	 διεκπεραίωσης	 κατεπειγόντων	 θεμάτων	

(άρθρο	14	του	Ν.2690/1999),	για	την	εύρυθμη	λειτουργία	του	Ιδρύματος.	 	

	 	

	

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]	
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ΘΕΜΑΤΑ	ΓΕΝΙΚΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΚΑΙ	ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	

2.	 Πρόταση	 της	 Επιτροπής	 παρακολούθησης	 και	 παραλαβής	 του	 Διεθνούς,	 Τακτικού	

Διαγωνισμού	 ανοικτής	 διαδικασίας	 με	 αριθμό	 443/2019	 για	 την	 «Προμήθεια	

εργαστηριακών	 πάγκων	 και	 απαγωγών	 για	 τις	 ανάγκες	 της	 Σχολής	 Θετικών	 Επιστημών	

του	 ΑΠΘ»,	 συνολικού	 προϋπολογισμού	 €540.017,52	 (συμπεριλαμβανομένου	 του	 ΦΠΑ	

24%),	σχετικά	με	τη	χορήγηση	παράτασης	του	συμβατικού	χρόνου	παράδοσης	των	ειδών	

του	ως	άνω	διαγωνισμού	κατά	τέσσερις	(4)	μήνες.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 εισερχ.	 πρωτ.	 22009/2-4-2020	 της	 Διεύθυνσης	 Συντήρησης	 και	 Λειτουργίας	

Εγκαταστάσεων,	με	συνημμένο	το	πρακτικό	της	1ης	συνεδρίασης/30-3-2020	της	Επιτροπής	παρακολούθησης	

και	παραλαβής	του	ως	άνω	διαγωνισμού]	

	

	

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ	ΘΕΜΑΤΑ	

3.	Τροποποίηση	του	άρθρου	61	του	Εσωτερικού	Κανονισμού	Λειτουργίας	του	Α.Π.Θ.	(Υ.Α.	

αριθμ.	Φ.1.231/Β1/425/2000	ΦΕΚ	Β΄1099/2000,	όπως	τροποποιήθηκε	και	ισχύει).	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	22010/2-4-2020	του	Πρυτανικού	Συμβουλίου]	

	

4.	Διεύρυνση	της	Επιτροπής	Υγείας	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	21005/19-3-2020	του	Πρυτανικού	Συμβουλίου]	

	

5.	Αντικατάσταση	αντιπροέδρου	της	Επιτροπής	ΚΕΔΕΚ	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	εισερχ.	πρωτ.	20337/5-3-2020	του	Αντιπρύτανη	Έρευνας	και	Δια	Βίου	Εκπαίδευσης	

με	συνημμένη	την	αίτηση	παραίτησης	του	αντιπροέδρου	της	Επιτροπής	ΚΕΔΕΚ]	

	

	

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ	ΘΕΜΑΤΑ	

6.	Αναπλήρωση	μαθημάτων	κατά	την	περίοδο	των	διακοπών	του	Πάσχα	με	τις	μεθόδους	

της	εξ	αποστάσεως	εκπαίδευσης.	
[το	 από	 2-4-2020	 σχετικό	 ηλεκτρονικό	 μήνυμα	 προς	 τους	 Πρυτάνεις	 των	 Πανεπιστημιακών	

Ιδρυμάτων	 της	 χώρας,	 του	 Υφυπουργού	 Παιδείας	 και	 Θρησκευμάτων,	 Αρμοδίου	 για	 θέματα	

Ανώτατης	Εκπαίδευσης,	κ.	Β.	Διγαλάκη]	
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7.	 Πρόταση	 για	 αναμόρφωση	 πτυχών	 του	 Προγράμματος	 Προπτυχιακών	 Σπουδών	 του	

Τμήματος	Δασολογίας	και	Φυσικού	Περιβάλλοντος	της	Σχολής	Γεωπονίας,	Δασολογίας	και	

Φυσικού	Περιβάλλοντος	του	Α.Π.Θ.	
[α)	το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	1265/21-2-2020	του	Τμήματος	Δασολογίας	και	Φυσικού	Περιβάλλοντος	με	

τα	συνημμένα	του	και	β)	η	με	αριθμό	19226/25-2-2020	εισήγηση	της	ΜΟΔΙΠ	του	Α.Π.Θ.]	

	

8.	 Πρόταση	 για	 αναμόρφωση	 πτυχών	 του	 Προγράμματος	 Προπτυχιακών	 Σπουδών	 του	

Τμήματος	Μαθηματικών	της	Σχολής	Θετικών	Επιστημών	του	Α.Π.Θ.	
[α)	το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	740/12-2-2020	του	Τμήματος	Μαθηματικών	με	τα	συνημμένα	του	και	β)	η	

με	αριθμό	18535/14-2-2020	εισήγηση	της	ΜΟΔΙΠ	του	Α.Π.Θ.]	

	

9.	 Πρόταση	 για	 αναμόρφωση	 πτυχών	 του	 Προγράμματος	 Προπτυχιακών	 Σπουδών	 του	

Τμήματος	 Επιστημών	 Προσχολικής	 Αγωγής	 και	 Εκπαίδευσης	 της	 Παιδαγωγικής	 Σχολής	

του	Α.Π.Θ.	
[α)	 το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 2037/16-7-2019	 του	 Τμήματος	 Επιστημών	 Προσχολικής	 Αγωγής	 και	

Εκπαίδευσης	με	τα	συνημμένα	του	και	β)	η	με	αριθμό	33248/27-3-2020	εισήγηση	της	ΜΟΔΙΠ	του	Α.Π.Θ.]	

	

10.	Πρόταση	 για	 αναμόρφωση	 πτυχών	 του	 Προγράμματος	 Προπτυχιακών	 Σπουδών	 του	

Τμήματος	Γερμανικής	Γλώσσας	και	Φιλολογίας	της	Φιλοσοφικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.	
[α)	 το	 έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	457/19-2-2020	του	Τμήματος	Γερμανικής	Γλώσσας	και	Φιλολογίας	με	 τα	

συνημμένα	του	και	β)	η	με	αριθμό	19106/27-3-2020	εισήγηση	της	ΜΟΔΙΠ	του	Α.Π.Θ.]	

	

11.	Πρόταση	 για	 αναμόρφωση	 πτυχών	 του	 Προγράμματος	 Προπτυχιακών	 Σπουδών	 του	

Τμήματος	Γεωλογίας	της	Σχολής	Θετικών	Επιστημών	του	Α.Π.Θ.	
[α)	 το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 977/11-3-2020	 του	 Τμήματος	 Γεωλογίας	 με	 τα	 συνημμένα	 του	 και	 β)	 η	

εισήγηση	της	ΜΟΔΙΠ	του	Α.Π.Θ.]	

	

12.	Πρόταση	 για	 αναμόρφωση	 πτυχών	 του	 Προγράμματος	 Προπτυχιακών	 Σπουδών	 του	

Τμήματος	Μηχανολόγων	Μηχανικών	της	Πολυτεχνικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.	
[α)	το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	654/11-2-2020	του	Τμήματος	Μηχανολόγων	Μηχανικών	με	τα	συνημμένα	

του	και	β)	η	εισήγηση	της	ΜΟΔΙΠ	του	Α.Π.Θ.]	

	

13.	Πρόταση	 για	 αναμόρφωση	 πτυχών	 του	 Προγράμματος	 Προπτυχιακών	 Σπουδών	 του	

Τμήματος	Φιλολογίας	της	Φιλοσοφικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.	
[α)	 το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 1285/6-3-2020	 του	 Τμήματος	Φιλολογίας	 με	 τα	 συνημμένα	 του	 και	 β)	 η	

εισήγηση	της	ΜΟΔΙΠ	του	Α.Π.Θ.]	
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14.	Πρόταση	για	εξασφάλιση	παιδαγωγικής	και	διδακτικής	επάρκειας	του	Προγράμματος	

Προπτυχιακών	Σπουδών	του	Τμήματος	Μαθηματικών	της	Σχολής	Θετικών	Επιστημών	του	

ΑΠΘ.	
[α)	το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	912/30-3-2020	του	Τμήματος	Μαθηματικών	με	τα	συνημμένα	του	και	β)	η	

με	αριθμό	21842/30-3-2020	εισήγηση	της	ΜΟΔΙΠ	του	Α.Π.Θ.]	

	

15.	Πρόταση	για	εξασφάλιση	παιδαγωγικής	και	διδακτικής	επάρκειας	του	Προγράμματος	

Προπτυχιακών	 Σπουδών	 του	 Τμήματος	 Γερμανικής	 Γλώσσας	 και	 Φιλολογίας	 της	

Φιλοσοφικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.	
[α)	 το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 493/3-3-2020	 του	 Τμήματος	 Γερμανικής	 Γλώσσας	 και	Φιλολογίας	 με	 τα	

συνημμένα	του	και	β)	η	με	αριθμό	20084/27-3-2020	εισήγηση	της	ΜΟΔΙΠ	του	Α.Π.Θ.]	

	

16.	Πρόταση	για	εξασφάλιση	παιδαγωγικής	και	διδακτικής	επάρκειας	του	Προγράμματος	

Προπτυχιακών	Σπουδών	του	Τμήματος	Πληροφορικής	της	Σχολής	Θετικών	Επιστημών	του	

Α.Π.Θ.	
[α)	το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	735/24-1-2020	του	Τμήματος	Πληροφορικής	με	τα	συνημμένα	του	και	β)	η	

εισήγηση	της	ΜΟΔΙΠ	του	Α.Π.Θ.]	

	

	

ΘΕΜΑΤΑ	ΕΙΔΙΚΟΥ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΕΡΕΥΝΑΣ	(ΕΛΚΕ)	

17.	Ορισμός	Ιδρυματικά	Υπευθύνου	για	την	υποβολή	ιδρυματικής	πρότασης	του	Α.Π.Θ	στο	

Επιχειρησιακό	 Πρόγραμμα	 «Ανάπτυξη	 Ανθρώπινου	 Δυναμικού,	 Εκπαίδευση	 και	 Δια	 Βίου	

Μάθηση»	(κωδικός	πρόσκλησης	ΕΔΒΜ96)	και	τίτλο:	«Απόκτηση	Ακαδημαϊκής	Διδακτικής	

Εμπειρίας	σε	Νέους	Επιστήμονες	Κατόχους	Διδακτορικού	2019-2022»	για	το	ακαδημαϊκό	

έτος	2020-21.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	81785/2-4-2020	του	ΕΛΚΕ	ΑΠΘ]	

	

	

ΘΕΜΑΤΑ	ΜΕΛΩΝ	ΔΕΠ	

18.	Μερική	απαλλαγή	από	τα	διδακτικά	καθήκοντα	στο	Τμήμα	Μηχανικών	Χωροταξίας	και	

Ανάπτυξης	 του	 Αντιπρύτανη	 Έρευνας	 και	 Δια	 Βίου	 Εκπαίδευσης,	 αναπλ.	 καθηγητή	 κ.	

Ευστράτιου	Στυλιανίδη,	για	το	εαρινό	εξάμηνο	του	ακαδ.	έτους	2019-2020.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	πρωτ.	 727/21-2-2020	 του	Τμήματος	Μηχανικών	 Χωροταξίας	 και	 Ανάπτυξης	 με	 τα	

συνημμένα	του]	
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19.	Μερική	απαλλαγή	από	τα	διδακτικά	καθήκοντα	για	το	εαρινό	εξάμηνο	του	ακαδ.	έτους	

2019-2020	 της	 Κοσμητόρισσας	 της	 Παιδαγωγικής	 Σχολής	 κ.	 Ιωάννας	 Μπίμπου-Νάκου,	

καθηγήτριας	α΄	βαθμίδας.		
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 883/18-2-2020	 του	Παιδαγωγικού	 Τμήματος	 Δημοτικής	 Εκπαίδευσης	 με	 τα	

συνημμένα	του]	

	

20.	Μερική	απαλλαγή	από	τα	διδακτικά	καθήκοντα	για	το	εαρινό	εξάμηνο	του	ακαδ.	έτους	

2019-2020	του	Κοσμήτορα	της	Σχολής	Καλών	Τεχνών	κ.	 Ιάκωβου	Ποταμιάνου,	καθηγητή	

α΄	βαθμίδας.		
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	279/17-2-2020	του	Τμήματος	Θεάτρου	με	τα	συνημμένα	του]	

	

21.	Αναστολή	άσκησης	καθηκόντων	του	κ.	Ορέστη	Καλογήρου,	καθηγητή	α΄	βαθμίδας	του	

Τμήματος	Φυσικής	του	Α.Π.Θ.			
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	1732/11-3-2020	του	Τμήματος	Φυσικής	με	τα	συνημμένα	του]	

	

22.	Αναστολή	άσκησης	καθηκόντων	της	κ.	Καλλιόπης	Μακρίδου,	καθηγήτριας	α΄	βαθμίδας	

του	Τμήματος	Νομικής	της	Νομικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.			
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	2202/18-3-2020	του	Τμήματος	Νομικής	της	Νομικής	Σχολής	με	τα	συνημμένα	

του]	

	

	

	

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ	

23.	 Ανανέωση	 Συμφωνίας	 Επιστημονικής	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Αριστοτελείου	

Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης	(Α.Π.Θ.)	και	του	Stockton	University	των	ΗΠΑ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	εισερχ.	πρωτ.	20275/5-3-2020	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	
	

24.	 Σύναψη	 Συμφωνίας	 Επιστημονικής	 Συνεργασίας	 και	 Παραρτήματος	 μεταξύ	 του	

Αριστοτελείου	 Πανεπιστημίου	 Θεσσαλονίκης	 (Α.Π.Θ.)	 και	 του	 Moscow	 State	 Pedagogical	

University	της	Ρωσίας.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	εισερχ.	πρωτ.	20277/5-3-2020	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	
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25.	 Ανανέωση	 Συμφωνίας	 Επιστημονικής	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Αριστοτελείου	

Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης	(Α.Π.Θ.)	και	του	St.	Kliment	Ohridski	University	της	Μπίτολα	

(Μοναστήρι).	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	εισερχ.	πρωτ.	20250/5-3-2020	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	
	

26.	 Ανανέωση	 Μνημονίου	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Αριστοτελείου	 Πανεπιστημίου	

Θεσσαλονίκης	(Α.Π.Θ.)	και	του	University	of	Ottawa	του	Καναδά.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	εισερχ.	πρωτ.	20247/5-3-2020	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	
	

27.	Σύναψη	Τριμερούς	Συμφωνίας	Επιστημονικής	Συνεργασίας	μεταξύ	του	Αριστοτελείου	

Πανεπιστημίου	 Θεσσαλονίκης	 (Α.Π.Θ.),	 του	 University	 of	 Graz	 της	 Αυστρίας	 και	 του	

Radboud	University	της	Ολλανδίας.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	εισερχ.	πρωτ.	19946/3-3-2020	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	

	

28.	 Σύναψη	 Μνημονίου	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Αριστοτελείου	 Πανεπιστημίου	

Θεσσαλονίκης	 (Α.Π.Θ.)	 και	 του	 Μορφωτικού	 Ιδρύματος	 της	 Ισλαμικής	 Πρεσβείας	 της	

Δημοκρατίας	του	Ιράν	στην	Αθήνα.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 εισερχ.	 πρωτ.	 21483/20-3-2020	 του	 Τμήματος	 Διεθνών	 Σχέσεων	 με	 τα	 συνημμένα	

του]	
	

29.	Σύναψη	Ειδικής	Συμφωνίας	Επιστημονικής	Συνεργασίας	ανταλλαγής	φοιτητών	μεταξύ	

του	 Αριστοτελείου	 Πανεπιστημίου	 Θεσσαλονίκης	 (Α.Π.Θ.)	 και	 του	 Southwest	 Jiaotong	

University	της	Κίνας.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 εισερχ.	 πρωτ.	 21484/20-3-2020	 του	 Τμήματος	 Διεθνών	 Σχέσεων	 με	 τα	 συνημμένα	

του]	

	

30.	 Ανανέωση	 Συμφωνίας	 Επιστημονικής	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Αριστοτελείου	

Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης	(Α.Π.Θ.)	και	του	Yerevan	State	University	της	Αρμενίας.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 εισερχ.	 πρωτ.	 21485/20-3-2020	 του	 Τμήματος	 Διεθνών	 Σχέσεων	 με	 τα	 συνημμένα	

του]	
	

31.	 Ανανέωση	 Συμφωνίας	 Επιστημονικής	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Αριστοτελείου	

Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης	(Α.Π.Θ.)	και	του	Kuban	State	University	της	Ρωσίας.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 εισερχ.	 πρωτ.	 21489/20-3-2020	 του	 Τμήματος	 Διεθνών	 Σχέσεων	 με	 τα	 συνημμένα	

του]	
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32.	 Ανανέωση	 Συμφωνίας	 Επιστημονικής	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Αριστοτελείου	

Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης	(Α.Π.Θ.)	και	του	University	of	National	and	World	Economy	

της	Βουλγαρίας.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 εισερχ.	 πρωτ.	 21490/20-3-2020	 του	 Τμήματος	 Διεθνών	 Σχέσεων	 με	 τα	 συνημμένα	

του]	
	

33.	 Ανανέωση	 Συμφωνίας	 Επιστημονικής	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Αριστοτελείου	

Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης	(Α.Π.Θ.)	και	του	Ivan	Franko	National	University	of	Lviv	της	

Ουκρανίας.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 εισερχ.	 πρωτ.	 21491/20-3-2020	 του	 Τμήματος	 Διεθνών	 Σχέσεων	 με	 τα	 συνημμένα	

του]	
	

34.	 Ανανέωση	 Συμφωνίας	 Επιστημονικής	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Αριστοτελείου	

Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης	(Α.Π.Θ.)	και	του	Medical	University	of	Varna	της	Βουλγαρίας.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 εισερχ.	 πρωτ.	 21492/20-3-2020	 του	 Τμήματος	 Διεθνών	 Σχέσεων	 με	 τα	 συνημμένα	

του]	
	

35.	 Ανανέωση	 Συμφωνίας	 Επιστημονικής	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Αριστοτελείου	

Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης	(Α.Π.Θ.)	και	του	Peoples’	Friendship	University	(RUDN)	της	

Ρωσίας.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 εισερχ.	 πρωτ.	 21493/20-3-2020	 του	 Τμήματος	 Διεθνών	 Σχέσεων	 με	 τα	 συνημμένα	

του]	
	

36.	 Ανανέωση	 Μνημονίου	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Αριστοτελείου	 Πανεπιστημίου	

Θεσσαλονίκης	(Α.Π.Θ.)	και	του	Kobe	University	της	Ιαπωνίας.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 εισερχ.	 πρωτ.	 21486/20-3-2020	 του	 Τμήματος	 Διεθνών	 Σχέσεων	 με	 τα	 συνημμένα	

του]	
	

	

	ΔΩΡΕΕΣ	

37.	 Αποδοχή	 δωρεών	 προς	 το	 Τμήμα	 Κινηματογράφου	 της	 Σχολής	 Καλών	 Τεχνών	 του	

Α.Π.Θ.	
[τα	 έγγραφα	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 418/13-2-2020,	 419/13-2-2020	 και	 454/4-3-2020	 του	 Τμήματος	

Κινηματογράφου	με	τα	συνημμένα	τους]	
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38.	 Αποδοχή	 δωρεάς	 τεσσάρων	 φωτοτυπικών	 μηχανημάτων	 από	 τον	 ΕΛΚΕ	 του	 Α.Π.Θ.	

προς	το	Γραφείο	Διασύνδεσης	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	εισερχ.	πρωτ.	19657/26-2-2020	του	Γραφείου	Διασύνδεσης	Α.Π.Θ.	με	τα	συνημμένα	

του]	

	

	

Σημείωση	:	

Παρακαλούνται	τα	μέλη	της	Συγκλήτου	που	δεν	θα	παρευρεθούν	στη	συνεδρίαση	να	ειδοποιήσουν	

έγκαιρα	τα	μέλη	που	τους	αναπληρώνουν,	διαβιβάζοντάς	τους	την	πρόσκληση,	με	ό,τι	σχετικό	τους	

έχει	αποσταλεί,	είτε	εγγράφως	είτε	ηλεκτρονικά.									

	

	

	

																																																														Θεσσαλονίκη,		2		Απριλίου	2020	

																																																																															Ο	Πρύτανης	

	

																																																																		(υπογραφή)*	

	

	Καθηγητής	Νικόλαος	Γ.	Παπαϊωάννου	

				

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

*το	πρωτότυπο	τηρείται	στο	αρχείο	της	Υπηρεσίας	


