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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 

3095/16-2-2022 

 

Σας προσκαλούμε στη με αριθμό 3095 Συνεδρίαση της Συγκλήτου την Τετάρτη 16 

Φεβρουαρίου 2022 στις 14:30. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Σύγκλητος θα συνεδριάσει την 

ίδια μέρα στις 15:00 με την ίδια ημερήσια διάταξη. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1Β και 5 του 

άρθρου 1 της υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8681/11-2-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 607/τ.Β΄/12-2-2022) 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 

και ώρα 6:00», 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.  

 

 

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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

προσωρινού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

[α) η από 10-2-2022 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 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 της υποψηφίας αναδόχου εταιρείας για το τμήμα με α/α: 

66-ΥΠ67 του ως άνω διαγωνισμού. 

[α) η από 10-2-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και β) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 

41365/19-1-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης/17-1-2022 της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 

494/2020] 

 

4. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €520.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 546/2022 και γ) Προκήρυξης 

διεθνούς, επαναληπτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 546/2022 και τίτλο: 

«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του 

ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Π.Θ. (για το τμήμα με Α/Α2-ΥΠ3 του διαγωνισμού με αριθμό 

498/2020)», συνολικού προϋπολογισμού €520.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

[α) η από 10-2-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και β) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 

45007/2-2-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το σχέδιο της διακήρυξης με αριθμό 546/2022] 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

κάτω των ορίων με αριθμό 551/2021 για την «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών 

Microsoft», συνολικού προϋπολογισμού €107.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), 

σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

της υποψηφίας αναδόχου εταιρείας του ως άνω διαγωνισμού 

[α) η από 10-2-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και β) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 

45843/7-2-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης/4-2-2022 της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αριθμό 551/2021] 
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6. Παραχώρηση παγίων από το μητρώο του Ε.Λ.Κ.Ε. στο μητρώο παγίων του Α.Π.Θ.: 

6.1. του Eργαστηρίου Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής 

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

[α) η από 10-2-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και β) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 

41822/20-1-2022 του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τα συνημμένα του] 

6.2. του Eργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων του Τμήματος 

Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. 

[α) η από 10-2-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και β) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 

45155/3-2-2022 του Εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων του Τμήματος Χημείας με 

τα συνημμένα του] 

 

7. Ορισμός υπολόγου κλεισίματος διαχειριστικών βιβλίων οικονομικού έτους 2021.  

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 44348/31-1-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού] 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) 

8. Έγκριση υποβολής πρότασης και ορισμός ιδρυματικά υπεύθυνου στην πρόσκληση του 

European Institute of Innovation and Technology (EIT) με κωδικό HEI Call 2 και τίτλο «EIT HEI 

Initiative – Innovation Capacity Building for Higher Education».  

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 44610/1-2-2022 της Μ.Ο.Δ.Υ.-Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ. με τα συνημμένα του] 

 

9. Έγκριση υποβολής πρότασης και ορισμός ακαδημαϊκά υπεύθυνου στην Πρόσκληση με 

κωδικό ΕΔΒΜ182 και τίτλο: «Γραφεία Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ6: «Βελτίωση της Ποιότητας 

και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 47373/14-2-2022  της Μ.Ο.Δ.Υ.-Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ. με το συνημμένο του] 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. 

10. Λογοδοσία, εκκαθάριση εντολής από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης 

Περιουσίας (Ε.Α.Δ.Π.) Α.Π.Θ. προς το Α.Π.Θ. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 40013/14-1-2022 της Ε.Α.Δ.Π. Α.Π.Θ. με τα συνημμένα του] 
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11. Ανάκληση προηγούμενης απόφασης και εκ νέου παραχώρηση χώρου για τις ανάγκες 

λειτουργίας του καταστήματος πώλησης αναμνηστικών αντικειμένων του Α.Π.Θ. 

[α) η απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό πρωτ. 20879/21-4-2020 (συνεδρίαση με αριθμό 3021/10-4-2020) και β) 

το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 41448/19-1-2022 της Ε.Α.Δ.Π. Α.Π.Θ.] 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

12. Τροποποίηση των άρθρων 55 και 61 του Εσωτερικού Κανονισμού του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 

1099/τ.Β΄/5-9-2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

[η σχετική εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου] 

 

13. Κατανομή 229 υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο 

πλαίσιο της πρότασης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Α.Π.Θ. 

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας 

επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). 

[η σχετική εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας] 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. 

14. Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στο Α.Π.Θ, για το ακαδημαϊκό έτος 

2022. 

[α) η σχετική εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου και β) η με αριθμό πρωτ. βαθμ. προτ. Φ/165374/Ζ2/17-12-

2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων] 

 

15. Αναστολή άσκησης καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 46197/8-2-2022 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού με τα συνημμένα του] 

 

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

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

Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., κ. Γεώργιο Γιαννάκη. (από αναβολή) 

[η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας (συνεδρίαση με αριθμό 529/2-12-2021, έγγραφο με αριθμό 

πρωτ. 31085/3-12-2021) με τα συνημμένα της] 
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17. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος 

Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., κ. 

Νικόλαο Νικολάου. 

[η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας (συνεδρίαση με αριθμό 893/11-11-2021, έγγραφο με αριθμό 

πρωτ. 38619/5-1-2022) με τα συνημμένα της] 

 

18. Απονομή του τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτριας στη διατελέσασα καθηγήτρια του 

Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

Α.Π.Θ., κ. Αθηνά Παυλάτου-Βε. 

[η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας (συνεδρίαση με αριθμό 898/16-12-2021, έγγραφο με αριθμό 

πρωτ. 38621/5-1-2022) με τα συνημμένα της] 

 

19. Απονομή του τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτριας στη διατελέσασα καθηγήτρια του 

Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

Α.Π.Θ., κ. Ουρανία Μενκίσογλου-Σπυρούδη. 

[η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας (συνεδρίαση με αριθμό 893/11-11-2021, έγγραφο με αριθμό 

πρωτ. 38623/5-1-2022) με τα συνημμένα της] 

 

20. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., κ. Ευάγγελο Χρυσαφίδη. 

[η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (συνεδρίαση με αριθμό 6/7-12-2021, 

έγγραφο με αριθμό πρωτ. 38990/10-1-2022) με τα συνημμένα της] 

 

21. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος 

Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., κ. Ευάγγελο Ακριβιάδη. 

[η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση με αριθμό 17/20-12-2021, έγγραφο με αριθμό 

πρωτ. 40990/18-1-2022) με τα συνημμένα της] 

 

22. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος 

Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., κ. Χρήστο Παπανδρέου. 

[η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση με αριθμό 17/20-12-2021, έγγραφο με αριθμό 

πρωτ. 40993/18-1-2022) με τα συνημμένα της] 

 

23. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος 

Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., κ. Ιωάννη Γάλλο. 
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[η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας (συνεδρίαση με αριθμό 746/13-9-2021, έγγραφο με αριθμό 

πρωτ. 42032/21-1-2022, ανακοινοποίηση στο ορθό) με τα συνημμένα της] 

 

24. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος 

Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., κ. Ιωάννη Πούλιο. 

[η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας (συνεδρίαση με αριθμό 749/4-10-2021, έγγραφο με αριθμό 

πρωτ. 44228/31-1-2022) με τα συνημμένα της] 

 

25. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., κ. Γεώργιο Τσιλιγκιρίδη. 

[η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (συνεδρίαση με αριθμό 7/7-12-2021, 

έγγραφο με αριθμό πρωτ. 44677/1-2-2022) με τα συνημμένα της] 

 

26. Απονομή του τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτριας στη διατελέσασα καθηγήτρια του 

Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., κ. Μαρία Τσιμίδου. 

[η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας (συνεδρίαση με αριθμό 754/20-12-2021, έγγραφο με αριθμό 

πρωτ. 44241/31-1-2022) με τα συνημμένα της] 

 

27. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος 

Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., κ. Χαράλαμπο Ατματζίδη. 

[η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Θεολογίας (συνεδρίαση με αριθμό 4/21-10-2021, έγγραφο με αριθμό 

πρωτ. 47040/10-2-2022) με τα συνημμένα της] 

 

28. Απονομή του τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτριας στη διατελέσασα καθηγήτρια του 

Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., κ. Δήμητρα Κούκουρα. 

[η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Θεολογίας (συνεδρίαση με αριθμό 2/23-9-2021, έγγραφο με αριθμό 

πρωτ. 47041/10-2-2022) με τα συνημμένα της] 

 

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

29. Απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον κ. Bernhard Schölkopf, Director at the 

Max Planck Institute for Intelligent Systems, Affiliated Professor, ETH Ζυρίχη. 

[η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής (συνεδρίαση με αριθμό 392/19-1-2022, έγγραφο με 

αριθμό πρωτ. 44182/31-1-2022) με τα συνημμένα της] 
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ΜΗΤΡΩΑ 

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

4485/2017 μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των Τμημάτων: 

30.1.   Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 44645/1-2-2022 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα του] 

30.2.   Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 44864/2-2-2022 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του] 

30.3   Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 46273/8-2-2022 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα 

του] 

30.4   Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 47118/11-2-2022 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του] 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

31. Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου με αριθμό πρωτ. 17255/21-10-2021 

(συνεδρίαση με αριθμό 3082/20-10-2021) σχετικά με τη χορήγηση άδειας για άσκηση 

ιδιωτικού έργου σε μέλος Ε.Ε.Π. του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (Κ.Δ.Ξ.Γ.). 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 41325/19-1-2022 του Κ.Δ.Ξ.Γ. με το συνημμένο του] 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

32. Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου με αριθμό πρωτ. 27863/17-5-2021 (έκτακτη 

συνεδρίαση με αριθμό 3063/28-4-2021) σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου με τον νόμιμο 

αναπληρωτή του και γραμματέα με τον νόμιμο αναπληρωτή του στην πενταμελή επιτροπή 

επιλογής δικηγόρου με πάγια αντιμισθία – έμμισθη εντολή στο Α.Π.Θ. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 44423/1-2-2022 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού] 

 

33. Υπόδειξη ενός (1) Προϊσταμένου Διεύθυνσης από το Α.Π.Θ., για συμμετοχή στη διαδικασία 

συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

(ΔΙ.ΠΑ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4369/2016.  

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 46405/9-2-2022 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού με το συνημμένο του] 
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ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

34. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και της Χ.Α.Ν.Θ. (Χριστιανική 

Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης). 

[το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας] 

 

35. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρικκαίων 

με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ». 

[το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας] 

 

36. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και του Δήμου Θέρμης. 

[το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας] 

 

37. Ανανέωση Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και του Holy Cross 

Greek Orthodox School of Theology, της Βοστώνης, ΗΠΑ. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 44703/1-2-2022 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του] 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

38. Κάλυψη εξόδων από τον Ε.Λ.Κ.Ε. της μετάβασης καθηγητών της Νομικής Σχολής του 

Α.Π.Θ., για τη συμμετοχή τους ως μέλη: του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2022-

2023, του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου για το έτος 2022, του Ειδικού Δικαστηρίου 

Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας για το έτος 2022 και του Ειδικού Δικαστηρίου για την επίλυση 

διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος και της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

3038/2002 για το έτος 2022.  

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 39865/13-1-2022 της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής] 

 

39. Ίδρυση επώνυμης Έδρας Κυπριακών Σπουδών στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 46904/10-2-2022 του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής με το συνημμένο του] 

 

40. Έγκριση Κανονισμού για την ονοματοθεσία χώρων του Α.Π.Θ.  

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 40734/18-1-2022 του Προέδρου της Επιτροπής Απότισης Τιμών του Α.Π.Θ. με 

συνημμένο τον σχετικό Κανονισμό] 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

- Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 43534/27-1-2022 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών 

σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου. 

- Τα από  31-1-2022 και 14-2-2022 Υπηρεσιακά Σημειώματα σχετικά με άδεια απουσίας του 

Πρύτανη, Καθηγητή Νικόλαου Παπαϊωάννου. 

 

 

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,  14 Φεβρουαρίου 2022 

                                                                                 Ο Πρύτανης 

                                                          

                                                                              (υπογραφή)* 

               Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 


