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	 	 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	

						 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Σ	Υ	Γ	Κ	Λ	Η	Τ	Ο	Σ	

	

						 	

	

	 	

	

	

		

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	

3097/23-2-2022	

	

Σας	 προσκαλούμε	 στη	 με	 αριθμό	 3097	 συνεδρίαση	 της	 Συγκλήτου	 την	Τετάρτη	 23	

Φεβρουαρίου	2022	στις	13:30.	Σε	περίπτωση	μη	απαρτίας	η	Σύγκλητος	θα	συνεδριάσει	την	

ίδια	μέρα	στις	14:00	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/ΓΠ.οικ.	 10343/18-2-2022	 ΚΥΑ	 (ΦΕΚ	 766/τ.Β΄/18-2-2022)	

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

κορωνοϊού	COVID-19	στο	σύνολο	της	Επικράτειας	από	το	Σάββατο,	19	Φεβρουαρίου	2022	και	

ώρα	06:00	έως	και	τη	Δευτέρα,	28	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	ΠΡΩΤΟΥ	ΚΥΚΛΟΥ	ΣΠΟΥΔΩΝ	

2. Επικαιροποίηση	πιστοποίησης	παιδαγωγικής	και	διδακτικής	επάρκειας	του	Τμήματος	

Θεάτρου	της	Σχολής	Καλών	Τεχνών	του	Α.Π.Θ.		
[α)	 το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 37208/24-12-2021	 του	 Τμήματος	 Θεάτρου	 με	 τα	 συνημμένα	 του	 και	 β)	 η	

εισήγηση	με	αριθμό	πρωτ.	47105/11-2-2022	της	ΜΟ.ΔΙ.Π.	του	Α.Π.Θ.]	

	

	

ΘΕΜΑΤΑ	ΜΕΛΩΝ	Δ.Ε.Π.	

3. Αναστολή	άσκησης	καθηκόντων	μέλους	Δ.Ε.Π.	(από	αναβολή)	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	46197/8-2-2022	του	Τμήματος	Διδακτικού	Προσωπικού	με	τα	συνημμένα	του]	

	

	

ΑΠΟΝΟΜΗ	ΤΙΤΛΟΥ	ΟΜΟΤΙΜΟΥ	ΚΑΘΗΓΗΤΗ	

4. 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]	

	

5. 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.	(από	αναβολή)	
[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]	

	

6. 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.	(από	αναβολή)	
[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]	

	

7. 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.	(από	αναβολή)	
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[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]	

	

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

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

Χρυσαφίδη.	(από	αναβολή)	
[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]	

	

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

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

αναβολή)	
[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]	

	

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

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

αναβολή)	
[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]	

	

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

Τμήματος	Χημείας	της	Σχολής	Θετικών	Επιστημών	του	Α.Π.Θ.,	κ.	Ιωάννη	Γάλλο.	(από	αναβολή)	
[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]	

	

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

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

αναβολή)	
[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]	

	

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

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

Τσιλιγκιρίδη.	(από	αναβολή)	



3097_ΗΔ.docx																																																																																																																																																																Σ ε λ ί δ α 	|	4	

[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]	

	

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

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

αναβολή)	
[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]	

	

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

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

αναβολή)	
[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]	

	

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

Τμήματος	Θεολογίας	της	Θεολογικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.,	κ.	Δήμητρα	Κούκουρα.	(από	αναβολή)	
[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]	

	

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

Τμήματος	Χημικών	Μηχανικών	της	Πολυτεχνικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.,	κ.	Ιάκωβο	Βασάλο.	
[η	εισήγηση	της	Συνέλευσης	του	Τμήματος	Χημικών	Μηχανικών	(συνεδρίαση	με	αριθμό	5/10-12-2021,	έγγραφο	

με	αριθμό	πρωτ.	43944/28-1-2022)	με	τα	συνημμένα	της]	

	

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

Τμήματος	Χημικών	Μηχανικών	της	Πολυτεχνικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.,	κ.	Αναστάσιο	Καράμπελα.	
[η	εισήγηση	της	Συνέλευσης	του	Τμήματος	Χημικών	Μηχανικών	(συνεδρίαση	με	αριθμό	5/10-12-2021,	έγγραφο	

με	αριθμό	πρωτ.	43944/28-1-2022)	με	τα	συνημμένα	της]	

	

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

Τμήματος	Χημικών	Μηχανικών	της	Πολυτεχνικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.,	κ.	Σταύρο	Νυχά.	
[η	εισήγηση	της	Συνέλευσης	του	Τμήματος	Χημικών	Μηχανικών	(συνεδρίαση	με	αριθμό	5/10-12-2021,	έγγραφο	

με	αριθμό	πρωτ.	43944/28-1-2022)	με	τα	συνημμένα	της]	
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20. Απονομή	 του	 τίτλου	 της	 Ομότιμης	 Καθηγήτριας	 στη	 διατελέσασα	 καθηγήτρια	 του	

Τμήματος	Κτηνιατρικής	της	Σχολής	Επιστημών	Υγείας	του	Α.Π.Θ.,	κ.	Ιωάννα	Γεωργοπούλου.		
[η	 εισήγηση	 της	 Συνέλευσης	 του	 Τμήματος	 Κτηνιατρικής	 (συνεδρίαση	 με	 αριθμό	 709/15-2-2022,	 έγγραφο	 με	

αριθμό	πρωτ.	48090/16-2-2022)	με	τα	συνημμένα	της]	

	

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

Τμήματος	Νομικής	της	Νομικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.,	κ.	Ευαγγελία	Κουτούπα.		
[η	 εισήγηση	της	Συνέλευσης	του	Τμήματος	Νομικής	 (συνεδρίαση	με	αριθμό	210/8-2-2022,	 έγγραφο	με	αριθμό	

πρωτ.	48925/18-2-2022)	με	τα	συνημμένα	της]	

	

	

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ	

22. Τροποποίηση	Συμφώνου	Συνεργασίας	μεταξύ	του	Α.Π.Θ.	και	 του	Οργανισμού	Μεγάρου	

Μουσικής	Θεσσαλονίκης.	
[το	σχετικό	Σύμφωνο	Συνεργασίας]	

	

23. Σύναψη	Μνημονίου	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Α.Π.Θ.	 και	 του	 University	 of	Westminster	

του	Ηνωμένου	Βασιλείου.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	49033/18-2-2022	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	

	

	

ΛΟΙΠΑ	ΘΕΜΑΤΑ	

24. Ίδρυση	 επώνυμης	 Έδρας	 Κυπριακών	 Σπουδών	 στη	 Νομική	 Σχολή	 του	 Α.Π.Θ.	 (από	

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

	

25. Έγκριση	Κανονισμού	για	την	ονοματοθεσία	χώρων	του	Α.Π.Θ.	(από	αναβολή)	
[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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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,		21	Φεβρουαρίου	2022	

																																																																																	Ο	Πρύτανης	

																																																										

	

																																																																	 																(υπογραφή)*	

																		Καθηγητής	Νικόλαος	Γ.	Παπαϊωάννου	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

*το	πρωτότυπο	τηρείται	στο	αρχείο	της	Υπηρεσίας	


