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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 139 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου, στο Γραφείο του Πρύτανη (7ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης “Κ. 

Καραθεοδωρή”). 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 σημ.1 και 8 του 

άρθρου 1 της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.  39842/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2744/τ.Β’/26-06-2021) «Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 

Iουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00»  και της αριθμ. 

115744/Ζ1/04-09-2020 Κ.Υ.Α. (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», όπως ισχύουν. 

  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία  1-7-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

2. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €52.300,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, της διακήρυξης με αριθμό 186/2021 και γ) Της 

Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 186/2021 για την  

«Επέκταση Καλωδιακής Υποδομής Δικτύου Δεδομένων του Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού €52.300,00 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α -. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 39501/25-6-2021 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 186/2021 

 

3. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 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 
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έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των εταιρειών που υπέβαλαν μοναδική 

προσφορά για τα είδη με α/α: 1-ΥΠ2, 2-ΥΠ3, 3-ΥΠ4, 6-ΥΠ7, 10-ΥΠ11, 11-ΥΠ12, 13-ΥΠ14, 

14-ΥΠ15, 18-ΥΠ19, 20-ΥΠ21, 21-ΥΠ22, 22-ΥΠ23, 23-ΥΠ24, 32-ΥΠ33, 35-ΥΠ36, 40-ΥΠ41, 

42-ΥΠ43, 47-ΥΠ48, 48-ΥΠ49, 51-ΥΠ52, 53-ΥΠ54, 56-ΥΠ57, 57-ΥΠ58, 62-ΥΠ63, 70-ΥΠ71, 

71-ΥΠ72, 74-ΥΠ75, 88-ΥΠ89, 95-ΥΠ96, 103-ΥΠ104, 108-ΥΠ109, 109-ΥΠ110 και 110-

ΥΠ111 και που δε συμμετέχουν σε κανένα άλλο τμήμα του διαγωνισμού, καθώς και την 

παράταση της προθεσμίας υποβολής για τη συμπλήρωσή τους. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 30-6-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 40628/29-6-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό 

της 5ης συνεδρίασης/15-6-2021 - επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 17 και 22-6-2021 - της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

4. Πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 

«Ασφαλτόστρωση τμήματος οδικού δικτύου στις εγκαταστάσεις των Κλινικών της Κτηνιατρικής 

Σχολής» με αριθμό διακήρυξης 36Σ/2021, συνολικού προϋπολογισμού €50.400,56 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σχετικά με τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

την οριστική κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού. 

(α) Eισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (Υπηρεσιακό Σημείωμα με 

ημερομηνία 24-06-2021). 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 39398/24-06-2021 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το  

πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης/24-6-2021 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού  

 

5. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής 

Παραλαβής (Π.Π.Π.) του έργου με τίτλο: «Ηλεκτρολογική σύνδεση εξοπλισμού του κέντρου 

Αριστείας για τις Μελλοντικές Περιβαλλοντικές Επιδόσεις των Οχημάτων – FuVEP». 

[Ανάδοχος: Στυλιανός Κ. Φουντουλάκης , Αριθμός Σύμβασης: 244695/20-11-2020, 

Χρηματοδότηση: Κ.Ε. 71392, ΕΣΠΑ 2014-2020, Συμβατική Δαπάνη: €52.284,79 (με Φ.Π.Α.)]  

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 40261/28-6-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

6. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση παράτασης της συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης 

Πυροπροστασίας Κτιρίου Βιολογίας Α.Π.Θ.». 

[Αριθμός σύμβασης: 14Μ/2018, Χρηματοδότηση: ΠΔΕ 2018ΣΜ54600012, Ανάδοχος: Ένωση 

Οικονομικών Φορέων: 1) ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3) ΜΑΡΘΑ ΧΑΛΚΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4) ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. με δ.τ. «ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.», Αρχική Σύμβαση: €23.371,53  (με 

ΦΠΑ), Διάρκεια αρχικής Σύμβασης: εννέα (9) μήνες] 
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(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 40265/28-6-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

7. Ορισμός Επιτροπών για την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών - έργων με τη 

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

8. Ορισμός Διμελών επιτροπών για τον χαρακτηρισμό των προς απόσυρση-εκποίηση υλικών 

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων. 

 

9. Πρόταση μελών για τον ορισμό Επιτροπής Αγορών Φ.Ε.Θ., για τις ανάγκες της 

Διεύθυνσης Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης, για το έτος 2021. 

(Το με αριθμ. πρωτ.   36496/15-06-2021 έγγραφο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 

Μέριμνας, κ. Δημητρίου Κωβαίου, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος) 

 

10. Πρόταση μελών για τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Φ.Ε.Θ., για τις 

ανάγκες της Διεύθυνσης Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης, για το έτος 2021. 

(Το με αριθμ. πρωτ.   36493/15-06-2021 έγγραφο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 

Μέριμνας, κ. Δημητρίου Κωβαίου, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος) 

 

11. Πρόταση μελών για τον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων 

Παροχής Υπηρεσιών Φ.Ε.Θ., για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Φοιτητικών Εστιών 

Θεσσαλονίκης, για το έτος 2021. 

(Το με αριθμ. πρωτ.   36492/15-06-2021 έγγραφο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 

Μέριμνας, κ. Δημητρίου Κωβαίου, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος) 

 

12. Σχετικά με το αίτημα του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και 

Υπηρεσιών για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ. περί αντικατάστασης του. 

(α) Η με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 32129/31-05-2021 αίτηση  του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών 

και Υπηρεσιών για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.  περί αντικατάστασής του 

(β) Η με αρ. πρωτ. 29330/20-05-2021  απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση αρ. 133/20-05-2021) 

περί ορισμού Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής 

του Α.Π.Θ.  

                 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

13. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 
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13.1. Επιλογή ενός (1) πτυχιούχου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ως 

υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος  «Κων/νου Λαζαρίδη»  για το ακαδημαϊκό 

έτος 2020-2021. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 32425/1-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

13.2. Επιλογή δύο (2) πρωτοετών φοιτητών ως υποτρόφων από τα έσοδα του 

κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Κατσέα» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 32717/1-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

13.3. Επιλογή ενός (1) υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, από τα έσοδα 

του κληροδοτήματος «Στυλιανού Σαμαρά» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.               

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 40703/29-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

13.4. Παράταση κατάθεσης πτυχίου υποτρόφου, από το κληροδότημα «Γεωργίου Βάρκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 38891/23-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

13.5. Παράταση κατάθεσης πτυχίου υποτρόφου, από το κληροδότημα «Δημητρίου 

Τσιακμακόπουλου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 38901/23-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

13.6. Xορήγηση σε υποψήφιο οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληροδοσίας 

 «Τηλέμαχου Τζιβόγλου» για το έτος 2021.    

 (α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2021) 

 (β) Το έγγραφο με αριθμό 32682/1-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

13.7. Μη χορήγηση σε υποψηφίους υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό  

 από τα έσοδα του κληροδοτήματος  «Κων/νου Τσώπρου» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-

 2022.  

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2021) 

 (β) Το έγγραφο με αριθμό 32681/1-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

13.8. Έγκριση δαπάνης για επισκευές των όψεων της οικοδομής στην οδό Δ. Γουζέλη 12 – 

Θεσσαλονίκη, στην οποία το Α.Π.Θ. είναι ιδιοκτήτης δύο διαμερισμάτων από το κληροδότημα 

«Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 38038/22-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 
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13.9. Έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης ενός ακινήτου ιδιοκτησίας 

του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Στ. Σαμαρά». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 38043/22-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

13.10. Έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης ενός διαμερίσματος (60,24 

τ.μ. με υπόγεια αποθήκη 5,22 τ.μ.) ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Γεωργίου 

Βάρκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 38039/22-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

13.11. Έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης ενός διαμερίσματος (70,53 

τ.μ. με υπόγεια αποθήκη 5,23 τ.μ.) ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Γεωργίου 

Βάρκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 38042/22-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

13.12. Επανάληψη της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της 

νέας σχετικής ανακοίνωσης - πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς ακινήτου από 

το Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Αναστασίου Χατζηπαμπούκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 39029/24-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

13.13. Επανάληψη της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της 

νέας σχετικής ανακοίνωσης - πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκποίηση 

διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Ουρανίας Παπαχριστοδούλου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 39031/24-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

13.14. Ανανέωση της εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα 

«Αγαθόνικου Αγαθονικόπουλου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 39032/24-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

13.15. Συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας με επανάληψη, προκήρυξης Β΄ φάσης, και 

επικαιροποιημένη ανακοίνωση Β΄ φάσης για την αξιοποίηση ακινήτου με μακροχρόνια 

μίσθωση έναντι ανακατασκευής, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ., από το Κληροδότημα Ιωάννη και 

Βάγιας Μανδαλίδη (Μανδαλίδειο). 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 41213/30-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 
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13.16. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κληροδοτήματος «Αμύντα 

 Κωνσταντινίδη». 

 (α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2021) 

 (β) Το έγγραφο με αριθμό 36935/16-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

ΣΤ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – 

Α.Π.Θ.)  

14. Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης του Κέντρου 

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.  

(Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 37277/17-6-2021 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με το 

συνημμένο του) 

 

Ζ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

15. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων - επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-06-2021) 

με τα συνημμένα της. 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους 

(γ) Συνημμένη κατάσταση 

 

16. Έγκριση απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. ως προς την 

εγγραφή σε αυτό επιτυχούσας με την ειδική κατηγορία τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, 

τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων 

λυκείων του εξωτερικού,  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.                  

(α) Το με αριθμ. πρωτ. 849/24-12-2020 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. 9300/24-12-2020) έγγραφο του Τμήματος 

Ψυχολογίας με τα συνημμένα του 

(β)  Η με αριθμ. πρωτ.  9300/27-05-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση με αριθμό 135/27-

05-2021) 

(γ) Το από 25-06-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. με τα 

συνημμένα του 

 

17. Έγκριση απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. ως προς την 

εγγραφή σε αυτό επιτυχούσας με την ειδική κατηγορία τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, 

τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων 

λυκείων του εξωτερικού,  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.                   

(α) Το με αριθμ. πρωτ.  596/10-12-2020 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. 8349/11-12-2020) έγγραφο του Τμήματος  

Πληροφορικής με τα συνημμένα του 

(β)  Η με αριθμ. πρωτ. 19809/09-04-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση με αριθμό 126/09-

04-2021) 

(γ) Το με αριθμ. εισερχ. πρωτ.   38138/22-06-2021 έγγραφο του Τμήματος  Πληροφορικής με το συνημμένο του 

(δ) Το από 25-06-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. με τα 

συνημμένα του] 
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Η. ΛΟΙΠΑ 

18. Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση και την ενδεχόμενη προμήθεια λογισμικού της εταιρείας 

Dassault. 

 

Θ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
Θεσσαλονίκη,  2-7-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 

    
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


