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Π	Ρ	Ο	Σ	Κ	Λ	Η	Σ	Η			

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

3082/20-10-2021	

	

Σας	 προσκαλούμε	 στη	 με	 αριθμό	 3082	 Συνεδρίαση	 της	 Συγκλήτου	 την	Τετάρτη	 20	

Οκτωβρίου	2021	στις	10:00	π.μ.	Σε	περίπτωση	μη	απαρτίας	η	Σύγκλητος	θα	συνεδριάσει	την	

ίδια	μέρα	στις	10:30	π.μ.	με	την	ίδια	ημερήσια	διάταξη.	

Η	συνεδρίαση	θα	πραγματοποιηθεί	μέσω	τηλεδιάσκεψης,	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	της	

παρ.	1	του	άρθρου	1	της	υπ'	αριθμ.	Δ1α/Γ.Π.οικ.	61910/7-10-2021	ΚΥΑ	(ΦΕΚ	4674/τ.Β΄/8-10-

2021)	 «Έκτακτα	 μέτρα	 προστασίας	 της	 δημόσιας	 υγείας	 από	 τον	 κίνδυνο	 περαιτέρω	

διασποράς	 του	 κορωνοϊού	 COVID-19	 στο	 σύνολο	 της	 Επικράτειας,	 για	 το	 διάστημα	 από	 το	

Σάββατο,	9	Οκτωβρίου	2021	και	ώρα	06:00	έως	και	τη	Δευτέρα,	25	Οκτωβρίου	2021	και	ώρα	

06:00»,	του	άρθρου	δέκατου	της	αριθμ.115744/Ζ1/04-09-2020	ΚΥΑ	(ΦΕΚ	3707/τ.Β’/04-09-

2020)	 «Λειτουργία	 των	 Ανώτατων	 Εκπαιδευτικών	 Ιδρυμάτων	 (Α.Ε.Ι.)	 και	 μέτρα	 για	 την	

αποφυγή	 διάδοσης	 του	 κορωνοϊού	 COVID	 19	 κατά	 τη	 λειτουργία	 τους»,	 της	 παρ.	 13	 του	

άρθρου	14	του	Ν.	2690/1999	(ΦΕΚ	45/τ.Α’/09-03-1999)	και	της	αριθμ.	429/12-03-2020	ΚΥΑ	

(ΦΕΚ	850/τ.Β’/13-03-2020),	όπως	ισχύουν.		

Επισημαίνεται	 ότι	 πριν	 την	 έναρξη	 της	 συνεδρίασης	 της	 Συγκλήτου	 θα	

πραγματοποιηθεί,	 στις	 09:00	 π.μ.,	 η	 με	 αριθμό	 41	 συνεδρίαση	 της	 Τακτικής	 Γενικής	

Συνέλευσης	της	Εταιρίας	για	την	Αξιοποίηση	και	Διαχείριση	της	Περιουσίας	του	Α.Π.Θ.	
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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	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	

2. Έγκριση	 οικονομικών	 αιτημάτων	 μονάδων	 του	 Πανεπιστημίου	 στο	 πλαίσιο	 του	

εγκεκριμένου	προϋπολογισμού	οικονομικού	έτους	2021.	
[α)	η	από	14-10-2021	εισήγηση	της	Γενικής	Διεύθυνσης	Οικονομικών	Υπηρεσιών	και	β)	το	σχετικό	υπηρεσιακό	

σημείωμα	του	Τμήματος	Προϋπολογισμού-Απολογισμού	με	συνημμένη	κατάσταση]	

	

3. Πρόταση	 της	 Επιτροπής	 Αξιολόγησης	 Αποτελεσμάτων	 του	 τακτικού	 ηλεκτρονικού	

διαγωνισμού	 ανοικτής	 διαδικασίας	 με	 αριθμό	 523/2021	 με	 τίτλο:	 «Τακτική	 συντήρηση	 και	

λειτουργία	 των	 εγκαταστάσεων	 θέρμανσης	 του	 Α.Π.Θ.»,	 διάρκειας	 δύο	 (2)	 ετών,	 συνολικού	

προϋπολογισμού	 €138.446,00	 (συμπεριλαμβανομένου	 του	 Φ.Π.Α.),	 που	 αφορά	 στην	

κατακύρωση	του	ως	άνω	διαγωνισμού.	
[α)	η	από	14-10-2021	εισήγηση	της	Γενικής	Διεύθυνσης	Οικονομικών	Υπηρεσιών	και	β)	το	έγγραφο	με	αριθμό	

πρωτ.	12223/7-10-2021	του	Τμήματος	Προμηθειών	με	συνημμένο	το	πρακτικό	της	5ης	συνεδρίασης/6-10-2021	

της	Επιτροπής	Αξιολόγησης	Αποτελεσμάτων	του	τακτικού	ηλεκτρονικού	διαγωνισμού	ανοικτής	διαδικασίας	με	

αριθμό	523/2021]	

	

4. Πρόταση	 της	 Επιτροπής	 Αξιολόγησης	 Αποτελεσμάτων	 του	 διεθνούς	 ηλεκτρονικού	

διαγωνισμού	ανοικτής	διαδικασίας	με	αριθμό	494/2020	για	την	«Προμήθεια	και	εγκατάσταση	

εργαστηριακού	 εξοπλισμού	 βασικής	 έρευνας	 για	 τις	 ανάγκες	 των	 Τμημάτων	 του	

Αριστοτελείου	 Πανεπιστημίου	 Θεσσαλονίκης»,	 συνολικού	 προϋπολογισμού	 €6.795.751,00	

(συμπεριλαμβανομένου	του	Φ.Π.Α.),	σχετικά	με	την	ηλεκτρονική	αποσφράγιση	και	τον	έλεγχο	

των	 δικαιολογητικών	 κατακύρωσης	 των	 οικονομικών	 φορέων	 που	 υπέβαλαν	 μοναδική	

προσφορά	για	τα	είδη	με	α/α:	4-ΥΠ5,	7-ΥΠ8,	8-ΥΠ9,	16-ΥΠ17,	17-ΥΠ18,	19-ΥΠ20,	24-ΥΠ25,	

26-ΥΠ27,	30-ΥΠ31,	34-ΥΠ35,	36-ΥΠ37,	37-ΥΠ38,	38-ΥΠ39,	39-ΥΠ40,	41-ΥΠ42,	45-ΥΠ46,	46-

ΥΠ47,	 49-ΥΠ50,	 52-ΥΠ53,	 55-ΥΠ56,	 58-ΥΠ59,	 59-ΥΠ60,	 61-ΥΠ62,	 64-ΥΠ65,	 67-ΥΠ68,	 68-

ΥΠ69,	 69-ΥΠ70,	 72-ΥΠ73,	 73-ΥΠ74,	 82-ΥΠ83,	 83-ΥΠ84,	 84-ΥΠ85,	 89-ΥΠ90,	 91-ΥΠ92,	 93-



3082_ΗΔ.docx																																																																																																																																																																																Σ ε λ ί δ α 	|	3	

ΥΠ94,	 99-ΥΠ100,	 100-ΥΠ101,	 101-ΥΠ102,	 106-ΥΠ107,	 και	 107-ΥΠ108	 του	 ως	 άνω	

διαγωνισμού.	
[α)	η	από	14-10-2021	εισήγηση	της	Γενικής	Διεύθυνσης	Οικονομικών	Υπηρεσιών	και	β)	το	έγγραφο	με	αριθμό	

πρωτ.	12369/7-10-2021	του	Τμήματος	Προμηθειών	με	συνημμένα	τα	πρακτικά	της	9ης	συνεδρίασης/7-9-2021	

και	 της	 συνέχειας/9-9-2021,	 επαναλαμβανόμενη	 συνεδρίαση	 στις	 27-9-2021,	 της	 Επιτροπής	 Αξιολόγησης	

Αποτελεσμάτων	του	διεθνούς	ηλεκτρονικού	διαγωνισμού	ανοικτής	διαδικασίας	με	αριθμό	494/2020]	

	

5. Έγκριση:	α)	Πίστωσης	ποσού	€7.159.344,72	(συμπεριλαμβανομένου	του	Φ.Π.Α.),	β)	Των	

όρων	 και	 των	 τεχνικών	 προδιαγραφών	 της	 διακήρυξης	 με	 αριθμό	 547/2021	 και	 γ)	

Προκήρυξης	 διεθνούς,	 ανοικτού,	 ηλεκτρονικού	 διαγωνισμού	 με	 αριθμό	 547/2021	 για	 την:	

«Καθαριότητα	 κτιρίων,	 εγκαταστάσεων	 και	 εξωτερικών	 χώρων	 του	 ΑΠΘ»,	 διάρκειας	 22	

μηνών	 από	 5-2-2023	 ή	 από	 την	 υπογραφή	 της	 σύμβασης,	 συνολικού	 προϋπολογισμού	

€7.159.344,72	(συμπεριλαμβανομένου	του	Φ.Π.Α.).	
[α)	η	από	14-10-2021	εισήγηση	της	Γενικής	Διεύθυνσης	Οικονομικών	Υπηρεσιών	και	β)	το	έγγραφο	με	αριθμό	

πρωτ.	 14586/14-10-2021	 του	 Τμήματος	 Προμηθειών	 με	 συνημμένο	 το	 σχέδιο	 της	 διακήρυξης	 με	 αριθμό	

547/2021]	

	

6. Πρόταση	 της	 Επιτροπής	 Αξιολόγησης	 Αποτελεσμάτων	 του	 διεθνούς	 ηλεκτρονικού	

διαγωνισμού	ανοικτής	 διαδικασίας	με	αριθμό	491/2021	με	 τίτλο:	 «Συντήρηση	και	 επισκευή	

Πυροσβεστικών	 Συγκροτημάτων,	 Συστημάτων,	 Δικτύων	 και	 Πυροσβεστήρων	 του	 Α.Π.Θ.»,	

διάρκειας	 τριών	 (3)	 ετών,	 συνολικού	 προϋπολογισμού	 €440.437,92	 (συμπεριλαμβανομένου	

του		Φ.Π.Α.),	που	αφορά	στην	κατακύρωση	του	ως	άνω	διαγωνισμού.	
[α)	η	από	15-10-2021	εισήγηση	της	Γενικής	Διεύθυνσης	Οικονομικών	Υπηρεσιών	και	β)	το	έγγραφο	με	αριθμό	

πρωτ.	 14760/15-10-2021	 του	 Τμήματος	 Προμηθειών	 με	 συνημμένα	 τα	 πρακτικά	 της	 3ης	 συνεδρίασης/6-10-

2021	και	14-10-2021	-	συνέχεια	αυτής	-	της	Επιτροπής	Αξιολόγησης	Αποτελεσμάτων	του	διεθνούς	ηλεκτρονικού	

διαγωνισμού	ανοικτής	διαδικασίας	με	αριθμό	491/2021]	

	

7. Αντικατάσταση	 Ιδρυματικά	 Υπευθύνου	 Έργου	 (πράξης)	 και	 των	 μελών	 της	 Ομάδας	

Διοίκησης	 Έργου	 με	 τίτλο	 «Βελτίωση	 της	 πρόσβασης,	 της	 χρήσης	 και	 της	 ποιότητας	 των	

τεχνολογιών	των	πληροφοριών	και	 των	 επικοινωνιών	του	ΕΠ	«Κεντρική	Μακεδονία»	2014-

2020,	 Άξονας	 Προτεραιότητας	 ΑΞ02:	 «Βελτίωση	 της	 πρόσβασης,	 της	 χρήσης	 και	 της	

ποιότητας	 των	 τεχνολογιών	 των	 πληροφοριών	 και	 των	 επικοινωνιών»,	 ο	 οποίος	

συγχρηματοδοτείται	 από	 το	 Ευρωπαϊκό	 Ταμείο	 Περιφερειακής	 Ανάπτυξης	 (ΕΤΠΑ)	 με	 τίτλο	

«Ανάπτυξη/αναβάθμιση	 παρεχόμενων	 υπηρεσιών	 ΤΠΕ	 από	 Δημόσιους	 Φορείς»	 (Κωδικός	

Πρόσκλησης:	088.2c).	
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[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	14759/15-10-2021	του	Τμήματος	Προμηθειών]	

	

	

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ	ΘΕΜΑΤΑ	

8. Πιστοποίηση	παιδαγωγικής	και	διδακτικής	 επάρκειας	του	Π.Μ.Σ.	 «Σχολική	Ψυχολογία»	

και	παλαιότερων	ειδικεύσεων	Σχολικής	Ψυχολογίας	των	Π.Μ.Σ.	του	Τμήματος	Ψυχολογίας	της	

Φιλοσοφικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.	(από	αναβολή)	
[α)	η	εισήγηση	με	αριθμό	πρωτ.	15001/15-10-2021	της	ΜΟ.ΔΙ.Π.	και	β)	το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	29279/20-5-

2021	του	Τμήματος	Ψυχολογίας	με	τα	συνημμένα	του]	

	

9. Έγκριση	 Μετεκπαιδευτικών	 Προγραμμάτων	 Εξειδίκευσης	 (Fellowship)	 του	 Τμήματος	

Ιατρικής	της	Σχολής	Επιστημών	Υγείας	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	7918/24-9-2021	του	Τμήματος	Ιατρικής	με	τα	συνημμένα	του]	

	

10. Τροποποίηση	του	Ακαδημαϊκού	Ημερολογίου	του	Α.Π.Θ.	για	το	ακαδημαϊκό	έτος	2021-

2022	/	Εξαιρέσεις	για	το	Τμήμα	Οδοντιατρικής.	
[α)	η	απόφαση	της	Συγκλήτου	(συνεδρίαση	με	αριθμό	3080/29-9-2021	-	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	9942/30-9-

2021)		και	β)το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	11831/6-10-2021	του	Τμήματος	Οδοντιατρικής]	

	

	

ΘΕΜΑΤΑ	ΜΕΛΩΝ	Δ.Ε.Π.	

11. Μερική	απαλλαγή	Κοσμητόρισσας	από	τα	διδακτικά	καθήκοντα	για	το	ακαδημαϊκό	έτος	

2021-2022.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 10270/1-10-2021	 του	 Τμήματος	 Εικαστικών	 και	 Εφαρμοσμένων	 Τεχνών	 με	 τα	

συνημμένα	του]	

	

12. Μερική	 απαλλαγή	 Κοσμήτορα	 από	 τα	 διδακτικά	 καθήκοντα	 για	 το	 ακαδημαϊκό	 έτος	

2021-2022.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	10411/1-10-2021	του	Τμήματος	Φιλοσοφίας	και	Παιδαγωγικής	με	τα	συνημμένα	

του]	

	

13. Μετακίνηση	 καθηγητή	 α΄	 βαθμίδας	 από	 το	 Τμήμα	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 της	

Πολυτεχνικής	Σχολής	του	Δημοκρίτειου	Πανεπιστημίου	Θράκης	(Δ.Π.Θ)	στο	Τμήμα	Πολιτικών	

Μηχανικών	 της	 Πολυτεχνικής	 Σχολής	 του	 Αριστοτελείου	 Πανεπιστημίου	 Θεσσαλονίκης	

(Α.Π.Θ.),	με	μεταφορά	της	πίστωσης	της	θέσης	του.	
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[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	13198/11-10-2021	του	Τμήματος	Πολιτικών	Μηχανικών	με	τα	συνημμένα	του]	

	

	

ΑΠΟΝΟΜΗ	ΤΙΤΛΟΥ	ΟΜΟΤΙΜΟΥ	ΚΑΘΗΓΗΤΗ	

14. Απονομή	 του	 τίτλου	 του	 Ομότιμου	 Καθηγητή	 στον	 διατελέσαντα	 καθηγητή	 του	

Τμήματος	Ιατρικής	της	Σχολής	Επιστημών	Υγείας	του	Α.Π.Θ.,	κ.	Αθανάσιο	Ευαγγελίου.	
[η	 εισήγηση	 της	 Συνέλευσης	 του	 Τμήματος	 Ιατρικής	 (συνεδρίαση	 με	 αριθμό	 2/28-9-2021,	 έγγραφο	 με	 αριθμό	

πρωτ.	12418/8-10-2021)	με	τα	συνημμένα	της]	

	

15. Απονομή	 του	 τίτλου	 του	 Ομότιμου	 Καθηγητή	 στον	 διατελέσαντα	 καθηγητή	 του	

Τμήματος	Ιατρικής	της	Σχολής	Επιστημών	Υγείας	του	Α.Π.Θ.,	κ.	Ιωάννη	Κιουμή.	
[η	 εισήγηση	 της	 Συνέλευσης	 του	 Τμήματος	 Ιατρικής	 (συνεδρίαση	 με	 αριθμό	 2/28-9-2021,	 έγγραφο	 με	 αριθμό	

πρωτ.	12440/8-10-2021)	με	τα	συνημμένα	της]	

	

16. Απονομή	 του	 τίτλου	 του	 Ομότιμου	 Καθηγητή	 στον	 διατελέσαντα	 καθηγητή	 του	

Τμήματος	 Ιστορίας	 και	 Αρχαιολογίας	 της	 Φιλοσοφικής	 Σχολής	 του	 Α.Π.Θ.,	 κ.	 Νικόλαο	

Ευστρατίου.	
[η	 εισήγηση	 της	 Συνέλευσης	 του	Τμήματος	 Ιστορίας	 και	 Αρχαιολογίας	 (συνεδρίαση	 με	 αριθμό	 457/7-10-2021,	

έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	13140/11-10-2021)	με	τα	συνημμένα	της]	

	

17. Απονομή	 του	 τίτλου	 του	 Ομότιμου	 Καθηγητή	 στον	 διατελέσαντα	 καθηγητή	 του	

Τμήματος	Χημικών	Μηχανικών	της	Πολυτεχνικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.,	κ.	Μάρκο	Ασσαέλ.	
[η	εισήγηση	της	Συνέλευσης	του	Τμήματος	Χημικών	Μηχανικών	(συνεδρίαση	με	αριθμό	1/10-9-2021,	έγγραφο	με	

αριθμό	πρωτ.	13289/11-10-2021)	με	τα	συνημμένα	της]	

	

18. Απονομή	 του	 τίτλου	 του	 Ομότιμου	 Καθηγητή	 στον	 διατελέσαντα	 καθηγητή	 του	

Τμήματος	Γεωλογίας	της	Σχολής	Θετικών	Επιστημών	του	Α.Π.Θ.,	κ.	Ανέστη	Φιλιππίδη.	
[η	 εισήγηση	 της	 Συνέλευσης	 του	 Τμήματος	 Γεωλογίας	 (συνεδρίαση	 με	 αριθμό	 576/1-10-2021,	 έγγραφο	 με	

αριθμό	πρωτ.	13767/12-10-2021)	με	τα	συνημμένα	της]	

	

19. Απονομή	 του	 τίτλου	 του	 Ομότιμου	 Καθηγητή	 στον	 διατελέσαντα	 καθηγητή	 του	

Τμήματος	Φυσικής	της	Σχολής	Θετικών	Επιστημών	του	Α.Π.Θ.,	κ.	Στέργιο	Λογοθετίδη.	
[η	εισήγηση	της	Συνέλευσης	του	Τμήματος	Φυσικής	 (συνεδρίαση	με	αριθμό	4/11-10-2021,	 έγγραφο	με	αριθμό	

πρωτ.	14604/14-10-2021)	με	τα	συνημμένα	της]	
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ΜΗΤΡΩΑ	

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

4485/2017	μητρώων	εσωτερικών	και	εξωτερικών	μελών	των	Τμημάτων:	

20.1.	Ψυχολογίας	της	Φιλοσοφικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	8469/27-9-2021	της	Κοσμητείας	της	Φιλοσοφικής	Σχολής	με	τα	συνημμένα	του]	

20.2.	Μουσικών	Σπουδών	της	Σχολής	Καλών	Τεχνών	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	11804/6-10-2021	της	Κοσμητείας	της	Σχολής	Καλών	Τεχνών	με	τα	συνημμένα	του]	

20.3.	Νομικής	της	Νομικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	11806/6-10-2021	της	Κοσμητείας	της	Νομικής	Σχολής	με	τα	συνημμένα	του]	

20.4.	Θεολογίας	της	Θεολογικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	12117/7-10-2021	της	Κοσμητείας	της	Θεολογικής	Σχολής	με	τα	συνημμένα	του]	

20.5.	Επιστημών	Προσχολικής	Αγωγής	και	Εκπαίδευσης	της	Παιδαγωγικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 14106/13-10-2021	 της	 Κοσμητείας	 της	Παιδαγωγικής	 Σχολής	 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	

Οδοντιατρικής	της	Σχολής	Επιστημών	Υγείας	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	12630/8-10-2021	του	Τμήματος	Λοιπού	Προσωπικού	με	τα	συνημμένα	του]	

	

22. Χορήγηση	 άδειας	 για	 άσκηση	 ιδιωτικού	 έργου	 σε	 μέλος	 Ε.Ε.Π.	 του	 Πανεπιστημιακού	

Γυμναστηρίου.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	8583/27-9-2021	του	Πανεπιστημιακού	Γυμναστηρίου	με	το	συνημμένο	του]	

	

23. Χορήγηση	άδειας	για	 εκπαιδευτικούς	λόγους	σε	μέλος	Ε.Ε.Π.	 του	Κέντρου	Διδασκαλίας	

Ξένων	Γλωσσών	(Κ.Δ.Ξ.Γ.).	

23.1. Η	από	16-9-2021	αίτηση	μέλους	Ε.Ε.Π.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	11364/5-10-2021	του	Κ.Δ.Ξ.Γ.	με	τα	συνημμένα	του]	

23.2.		Η	από	22-9-2021	αίτηση	μέλους	Ε.Ε.Π.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	11642/6-10-2021	του	Κ.Δ.Ξ.Γ.	με	το	συνημμένο	του]	
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24. Τροποποίηση	της	απόφασης	με	αριθμό	πρωτ.	48333/23-7-2021	(συνεδρίαση	με	αριθμό		

3071/21-7-2021)	της	Συγκλήτου	σχετικά	με	τη	χορήγηση	άδειας	για	άσκηση	ιδιωτικού	έργου	

σε	μέλος	Ε.Ε.Π.	του	Κέντρου	Διδασκαλίας	Ξένων	Γλωσσών	(Κ.Δ.Ξ.Γ.).	
[α)	η	απόφαση	της	Συγκλήτου	(συνεδρίαση	με	αριθμό	3071/21-7-2021-έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	48333/23-7-

2021)	και	β)	το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	13716/12-10-2021	του	Κ.Δ.Ξ.Γ.	με	τα	συνημμένα	του]	

	

	

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ	

25. Σύναψη	 Συμφωνίας	 Επιστημονικής	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	Α.Π.Θ.	 και	 του	Korkyt	 Ata	

Kyzylorda	University	του	Καζακστάν.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	12712/8-10-2021	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	

	

26. Τροποποίηση	της	απόφασης	με	αριθμό	πρωτ.	10513/4-10-2021	(συνεδρίαση	με	αριθμό	

3080/29-9-2021)	 της	 Συγκλήτου	 σχετικά	 με	 την	 ανανέωση	 Συμφωνίας	 Επιστημονικής	

Συνεργασίας	μεταξύ	του	Α.Π.Θ.	και	του	Freie	Universitaet	Berlin	της	Γερμανίας.	
[α)	η	απόφαση	της	Συγκλήτου	(συνεδρίαση	με	αριθμό	3080/29-9-2021-έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	10513/4-10-

2021)	και	β)	το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	12757/8-10-2021	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	

του]	

	

27. Σύναψη	 Μνημονίου	 Επιστημονικής	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Α.Π.Θ.	 και	 του	 Shandong	

Agricultural	University	της	Κίνας.																						
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	15065/15-10-2021	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	

	

	

ΛΟΙΠΑ	ΘΕΜΑΤΑ	

28. Σχετικά	με	την	υποβολή	έγκλησης	κατά	παντός	υπευθύνου	αναφορικά	με	την	υπόθεση	

καταβολής	ποσού	93.314,16€	σε	εκτέλεση	του	χρηματικού	εντάλματος	με	αριθμό	01080/2-7-

21	με	αντισυμβαλλόμενη	την	εταιρεία	με	την	επωνυμία	«ΙLS	Integrated	Lab	Solutions	GMBH».	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 10761/4-10-2021	 της	 Γενικής	 Διεύθυνσης	 Οικονομικών	 Υπηρεσιών	 με	 τα	

συνημμένα	του]	

	

29. Ορισμός	 μελών	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 του	 Διεπιστημονικού	 Κέντρου	

Αριστοτελικών	Μελετών	(ΔΙ.Κ.Α.Μ.)	Α.Π.Θ.	
[α)	η	απόφαση	της	Συγκλήτου	(συνεδρίαση	με	αριθμό	3076/30-8-2021	-	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	5170/16-9-

2021)	και	β)	η	εισήγηση	με	αριθμό	πρωτ.	14522/14-10-2021	του	Πρυτανικού	Συμβουλίου.]	
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	

-	 Το	 από	 14-10-2021	 Υπηρεσιακό	 Σημείωμα	 σχετικά	 με	 άδεια	 απουσίας	 του	 Πρύτανη	

Καθηγητή	Νικόλαου	Παπαϊωάννου.		

	

	
Σημείωση:	

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

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

έχει	αποσταλεί,	είτε	εγγράφως	είτε	ηλεκτρονικά.	

	

	

	

																																																												Θεσσαλονίκη,		15	Οκτωβρίου	2021	

																																																																														Ο	Πρύτανης	

																																																										

																																																																	 														(υπογραφή)*	

																				Καθηγητής	Νικόλαος	Γ.	Παπαϊωάννου	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

*το	πρωτότυπο	τηρείται	στο	αρχείο	της	Υπηρεσίας	


