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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 155 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 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. 61910/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4674/τ.Β’/08-10-2021) «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 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00» καθώς και 

αυτές της υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κ.Υ.Α. «Λειτουργία των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (ΦΕΚ 4406/τ.Β’/24-09-2021), όπως 

εκάστοτε ισχύουν. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1. Διόρθωση της έγκρισης της 8ης τροποποίησης εσόδων - εξόδων (εσωτερική) του 

Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 

Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2021. 

(α) Το αριθμ. πρωτ. 13238/11-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του 

(β) Την αριθμ. πρωτ. 7320/22-9-2021 απόφαση της 148/22-9-2021 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου 

 

2. Διόρθωση της έγκρισης της 9ης τροποποίησης εσόδων - εξόδων (εσωτερική) του 

Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2021. 

(α) Το αριθμ. πρωτ. 13239/11-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του 

(β) Την αριθμ. πρωτ. 9305/29-9-2021 απόφαση της 152/29-9-2021 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου 

 

3. Έγκριση της 10ης τροποποίησης εσόδων - εξόδων (εσωτερική) του Τακτικού 

Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, 

οικονομικού έτους 2021. 

(Το αριθμ. πρωτ. 13241/11-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 
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4. Έγκριση της 11ης τροποποίησης εσόδων - εξόδων (εξωτερική) του Τακτικού 

Προϋπολογισμού Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2021. 

(Το αριθμ. πρωτ.13243/11-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

5. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-10-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

6. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-10-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

7. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

«Φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.» για το χρονικό 

διάστημα από 1-9-2021 έως 2-10-2021. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 11318/5-10-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από 4-10-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

8. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

«Καθαριότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.» για το χρονικό 

διάστημα από 1-9-2021 έως 16-9-2021. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 12004/7-10-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από  5-10-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

9. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

«Καθαριότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.» για το χρονικό 

διάστημα από 17-9-2021 έως 4-10-2021. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 12008/7-10-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από  5-10-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

  

10. Σχετικά με την προσθήκη υπεργολάβου και αντικατάσταση εργαζομένων στο πλαίσιο της 

αριθμ. 495/2021 σύμβασης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με 

αριθμό 495/2020 για την «Συντήρηση-Λειτουργική Υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών, 

κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου του ΑΠΘ, διάρκειας δύο (2) ετών και με 

δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους», προϋπολογισμού των δύο ετών €2.032.624,47 - 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-10-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 6962/22-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το σχέδιο διακήρυξης 

με αριθμό 542/2021 
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11. Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών για παράταση έξι (6) μηνών της αριθμ. 181/2020 

σύμβασης (τιμή κατακύρωσης €35.351,16 με ΦΠΑ 24%) του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού αριθμ. 181/2020 για την «Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4 για τις 

ανάγκες του Α.Π.Θ.» διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού €40.000,00 - 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-10-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 7446/23-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του 

 

12. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 508/2021 Διεθνούς 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού ενοποιημένων βιβλιοθηκών της 

Σχολής Επιστημών Υγείας και της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού €56.370,30  - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. -, σχετικά με την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και 

των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά στον ως άνω 

διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-10-

2021) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 8442/27-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/11-6-2021 (επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 15, 23 και 30-6-2021), της 1ης συνέχειας/15-7-

2021 (με επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 19, 23 και 29-7-2021, 31-8-2021 και 6-9-2021) και της 2ης 

συνέχειας αυτής/21-9-2021 και της 2ης συνεδρίασης/22-9-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού 

 

13. Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, του αριθμ. 510/2021 

Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (για τα τμήματα 

με α/α 4 και 6 του διαγωνισμού με αριθμό 464/2019, τα οποία απέβησαν άγονα)», συνολικού 

προϋπολογισμού €65.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, σχετικά με παράταση 

του χρόνου παράδοσης των ειδών του Τμήματος με α/α 4/ΥΠ10, «3D εκτυπωτής με 

πολλαπλές δυνατότητες λειτουργίας (εκτύπωση abs, pla, liquid ceramics, λειτουργία cnc, 

laser cutting)», της σύμβασης αριθμ. 510/4-ΥΠ10/2021 του ως άνω διαγωνισμού, με τις 

κυρώσεις της παραγράφου 1 του  άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-10-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 9556/30-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 23-9-2021 

πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού 

 

14. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 534/2021 Διεθνούς 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων 
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και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €149.342,65  - συμπεριλαμβανομένου 

του  Φ.Π.Α. -, σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που υπέβαλαν 

προσφορά στον ως άνω διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-10-

2021) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 11424/5-10-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης/1-10-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

15. Εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των 

ορίων, του έργου με τίτλο: «Διάνοιξη δύο υδρογεωτρήσεων στο Αγρόκτημα του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», με αριθμό διακήρυξης 41/2021, συνολικού 

προϋπολογισμού €158.269,52 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σχετικά με την ανάδειξη 

μειοδότη (προσωρινού αναδόχου) της σύμβασης του ως άνω έργου. 

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

ημερομηνία 7-10-2021) 

(β) Tο έγγραφο με αρ. πρωτ. 12102/7-10-2021 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το από    

5-10-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων.  

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

18. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

 

19. Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 και 

ορισμός υπευθύνων διαχείρισης COVID-19 για την εφαρμογή του στο Α.Π.Θ. κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

[Άρθρο 6 της αριθμ. 119847/ΓΔ6/23-9-2021 Κ.Υ.Α. «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) 

και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (ΦΕΚ 

4406/τ.Β’/24-09-2021)] 

 

20. Εισήγηση προς τη Σύγκλητο αναφορικά με τον ορισμό των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών (ΔΙ.Κ.Α.Μ.). 
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(α) Οι αποφάσεις με αριθμό πρωτ. 56642/29-07-2011 και 56702/29-07-2011 (συνεδρίαση με αριθμό 2837/6-7-

2011) της Συγκλήτου 

(β) Η απόφαση με αριθμό πρωτ. 5170/16-9-2021 –ανακοινοποίηση στο ορθό της με αριθμ. πρωτ. 249/1-9-2021 -

(συνεδρίαση με αριθμό 3076/30-8-2021) 

 

 

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

21. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

21.1. Έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης ανωγείου καταστήματος 

στην οικοδομή της οδού Παύλου Μελά 40 – Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας 50% του Α.Π.Θ. από 

το κληροδότημα «Δημητρίου Τσιακμακόπουλου» και 50% της ΕΛΕΠΑΠ. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-10-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 7770/23-9-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

21.2. Έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος 

στην οικοδομή επί της Λεωφόρου Στρατού 31 – Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας κατά ποσοστό 

50% του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Αμύντα Κωνσταντινίδη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-10-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 7224/22-9-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

21.3. Έγκριση δαπάνης για επισκευαστικές εργασίες σε ακίνητo στην οδό Παύλου Μελά 40 - 

Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας 50% του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Δημητρίου 

Τσιακμακόπουλου» και 50% της ΕΛΕΠΑΠ. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-10-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 7214/22-9-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

21.4. Έγκριση δαπάνης για την επίβλεψη των εργασιών ανακατασκευής των ακινήτων στην 

οδό Ζαλόγγου 8 - Αθήνα, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το  κληροδότημα «Δημητρίου 

Τσιακμακόπουλου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-10-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 12779/8-10-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

21.5. Δεύτερη (2η) παράταση χορήγησης υποτροφίας, υποτρόφου με αριθμό αίτησης 932/11-

05-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου Λαζαρίδη».  

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-10-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 7211/22-9-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 
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21.6. Επανεξέταση της επιλογής υποτρόφου, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου 

Λαζαρίδη», του υποψηφίου με αριθμό αίτησης 18506/05-04-2021 μετά από αναπομπή της 

Α.Δ.Μ-Θ.   

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-10-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 7221/22-9-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

21.7. Ορισμό τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για τη διενέργεια του γραπτού διαγωνισμού 

του κληροδοτήματος «Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-10-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 7219/22-9-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

21.8. Προκήρυξη νέων υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 από τα έσοδα των 

κληροδοτημάτων, κληροδοσιών και Δωρεών του Α.Π.Θ. 

 (α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-10-   

2021)   

  (β) Το έγγραφο με αριθμό 12764/8-10-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

21.9. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κληροδοτήματος    

«Κωνσταντίνου Κατσέα». 

 (α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 20-9-2021) 

 (β) Το έγγραφο με αριθμό 4152/13-9-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

Ζ.  ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
  

22. Αποτελέσματα εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο 

έτος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

[Το έγγραφο με αριθμό  28/08-10-2021 (αρ. εισερ. πρωτ. ΑΠΘ ΕΜΠ 213/08-10-2021) της Επιτροπής Εισιτηρίων 

Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, με τα συνημμένα του] 

 

23. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων-επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-10-2021) 

με τα συνημμένα της 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους και 

(γ) Συνημμένη κατάσταση 
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Η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

           Θεσσαλονίκη,  12-10-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 

    
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


