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Στις 23 Νοεμβρίου έγινε στην Αίθουσα Τε
λετών τον Πανεπιστημίου ή επίσημη τελετή τής 
έγκαταστάσεως των Πανεπιστημιακών 9Αρχών τον 
έτους 1980 -1981.

Στην τελετή αυτή ό Προπρύτανης του 'Ιδρύμα
τος, Καθηγητής Γεώργιος Μπάνος, έκανε τή δημοσιευ
όμενη εδώ ετήσια έκθεση πεπραγμένων για το πανε
πιστημιακό έτος τής Πρυτανείας του 1979-1980.



ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. Μ Π ΑΝ Ο Υ 

Καθηγητή τής Φυσ/κής Σχολής

Ε Κ Θ Ε Σ Η  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  

ΣΤΟ  Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ  ΙΩ ΑΝ Ν ΙΝ Ω Ν  

ΚΑΤΑ ΤΟ Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΑ Κ Ο  ΕΤΟΣ 1979 -  1980

Σεβασμιώτατε,

Κύριοι Εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών άρχών,

Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες κα’ι φοιτητές,

Κυρίες κα ’ι Κύριοι,

Σύμφωνα μέ τό Νόμο κα ι την πανεπιστημιακή παράδοση, θά 
κάνω τον άπολογισμό τής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου κατά 
τό άκαδημαϊκό έτος 1979— 80 και στή συνέχεια θά παραδώσω τά διά
σημα τοΰ Πανεπιστημίου στο νέο Πρύτανη.

Ξεκίνησα την πρυτανεία μου ϋστερα άπό μια παράτολμη θά έλε- 
γα ενέργεια, πού μέ βάραινε μέ πρόσθετη ευθύνη. Ειχα ζητήσει άπό τή 
Γενική Συνέλευση νά μοΰ κάνει την τιμή νά μοϋ άναθέσει τή Διοίκηση 
του Πανεπιστημίου, σέ μιά στιγμή όπου οί προοπτικές διαγράφονταν 
δύσκολες γιά τή Διοίκηση. Ό  εκλεγμένος Άντιπρύτανης μόλις είχε 
παραιτηθεϊ' ό Πρύτανης, μετά τήν έκλογή του τον προηγούμενο χρόνο, 
είχε ύποβάλει δυό φορές τήν παραίτησή του, πράγμα πού οδήγησε ορι
σμένους συναδέλφους στή Γενική Συνέλευση στό νά ζητήσουν υπεύ
θυνη υποβολή ύποψηφιότητας.

Ή  Σύγκλητος Εεκίνησε κι αύτή μέ μεγάλες ευθύνες καί μεκομέ- 
νη σύνθεση: ήταν μόνον πενταμελής. Ό  Προπρύτανης άφοϋ ύπέβαλε 
τήν παραίτησή του -ήταν ή τρίτη φορά- καί δέν έγινε δεκτή, πήρε έτήσια 
εκπαιδευτική άδεια, μέ άποτέλεσμα νά ύπάρξει ένα κενό. Καί τά προ
βλήματα ήταν πολλά καί δύσκολα. Πρώτο άπ’ όλα ό Ν. 815 καί ιδιαί
τερα τό έζεταστικό ζήτημα τών φοιτητών. Τά γεγονότα εϊναι σέ όλους 
γνωστά καί οδήγησαν στήν κατάληψη τοΰ Πανεπιστημίου, όπως όλων
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των Πανεπιστημίων, για αρκετές ημέρες. Τελικά φτάσαμε στήν ανα
στολή τών εξεταστικών διατάξεων άπό την Κυβέρνηση και τή συγκρό
τηση άπό τόν τότε Πρωθυπουργό της Επιτροπής Πρύτανεων για τήν 
εκπόνηση ενός Νόμου-Πλαισίου, ένός Καταστατικού Χάρτη για τήν 
Ανώ τατη Παιδεία. Κι αύτό, ήταν μια πρόσθετη μεγάλη εύθύνη, αλλά 
κ ι’ ένας πρόσθετος μόχθος, πού μέ άνάγκαζε, μέχρι τά τέλη Σεπτεμ
βρίου αύτοϋ τού έτους, νά βρίσκομαι δυό φορές τό μήνα στήν Αθήνα, 
έπΐ 3-4 ήμερες κάθε φορά. Ά λ λ ά  καί τά τοπικά, ενδογενή προβλήματα 
του Πανεπιστημίου δέν ήσαν λιγότερο δύσκολα. Σ έ ορισμένες μάλιστα 
περιπτώσεις έφθασαν σέ μεγάλη οξύτητα, μέ έπικίνδυνες διαστάσεις. 
Εύτυχώς όμως ξεπεράστηκαν κατά τόν καλύτερο δυνατό τρόπο.

"Ενα πολύ σοβαρό έπίσης πρόβλημα ύπήρξε ή δύσκολη οικο
νομική κατάσταση τής χώρας, μέ τά γνωστά έπίσης μέτρα λιτότητας, 
πού δέν άφηναν περιθώρια γιά τήν άνάπτυξη ιδιαίτερης δραστηριότη
τας στον άναπτυξιακό τομέα καί ιδιαίτερα στή δημιουργία νέων Σ χο
λών ή Τμημάτων. Ά ρ κε ϊ νά σημειωθεί ότι ό τακτικός προϋπολογισμός 
τοϋ Ιδρύματος πηγαινοερχόταν στά άρμόδια Υπουργεία, μα£ί μέ δρα
ματικές έκκλήσεις τής Συγκλήτου κάί έμοΰ προσωπικά, γιά νά έλθει τε
λικά εγκεκριμένος, υστέρα άπό ειδικές ρυθμίσεις, στά τέλη Ιουλίου.

- Ό  προϋπολογισμός τού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
έξάλλου, πού έφθασε στά τέλη Μαΐου, κινδύνεψε νά μείνει άνεκτέλε- 
στος ώς προς τά έργα, γιατί ένα μήνα μόλις μετά τήν άφιξή του, μιά 
έγκύκλιος τοϋ Ύπουργοΰ Παιδείας άπαγόρευε τήν προώθηση όποιου- 
δήποτε έργου μέχρι νά έγκριθοϋν οί προτάσεις άναμορφώσεως, πράγ
μα. πού δέν έγινε μέχρι σήμερα. Άντιλαμβάνεσθε άσφαλώς τί σημαί
νει αύτό. Εύτυχώς είχε ληφθεϊ πρόνοια καί δέν είχαμε σοβαρές έπι- 
πτώσεις.

Ά π ό  τό αλλο μέρος, ή γνωστή άναστολή τών διορισμών μας 
στερούσε τή δυνατότητα πληρώσεως τών κενών θέσεων, μέ άποτέ- 
λεσμα νά ύπάρχει όξύ πρόβλημα προσωπικού, ύστερα μάλιστα άπό 
τήν προχωρημένη λειτουργία τής Ια τρ ική ς  Σχολής κατά τό έτος αύ
τό. Έ κεί όμως όπου ή κατάσταση ύπήρξε καί είναι άκόμα δραματική 
είναι στο επικουρικό διδακτικό προσωπικό, τό όποιο δέν ύπήρχε παν
τελώς στήν Ια τρ ική  Σχολή (νέες έδρες), στις δέ άλλες Σχολές, καί 
ιδιαίτερα στη Φυσικομαθηματική, καθιστούσε προβληματική καί τή στοι
χειώδη άκόμα λειτουργία ορισμένων έργαστηρίων. "Υστερα άπό συ
νεχείς καί έντονες προσπάθειές μας ιδρύθηκαν μόλις πρόσφατα με
ρικές θέσεις σέ κάθε έδρα τής Ιατρικής.

Παρόλες ώστόσο αύτές τις δυσκολίες, δέν θά ήταν υπερβολή
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νά ειπωθεί ότι τό έργο πού έπιτελέσθηκε ήταν ικανοποιητικό. Κι αύτό 
οφείλεται πρώτα άπ’ όλα στούς εκλεκτούς συναδέλφους, οι όποιοι 
κάτω άπό έξαιρετικά δυσμενείς, για νά μην πώ άπογοητευτικές, συν
θήκες, έπρεπε νά βροϋν τό σθένος καί την άντοχή νά ξεπεράσουν τις 
δυσκολίες καί νά στηρίξουν τό Πανεπιστήμιο.

Ό ψ είλεται ακόμα στην κατανόηση καί στο πνεΰμα συνεργα
σίας πού έπιδείχθηκε μέσα στη Σύγκλητο άπ’ όλα τά μέλη της καί πού 
είχε σάν αποτέλεσμα, χωρίς χρονοτριβή καί μέ άποφασιστικότητα νά 
δίνονται λύσεις στά διάφορα προβλήματα.

Ό φείλεται τέλος στον ύπερβάλλοντα Ζήλο πού έπέδειζε τό 
σύνολο σχεδόν τοΰ προσωπικού τοϋ Πανεπιστημίου όλων τών βαθμι
δών, προς τό όποιο επιθυμώ νά έκφράσω άπό τή θέση αύτή θερμά 
συγχαρητήρια. Στις ελάχιστες περιπτώσεις πού άναγκάσθηκα νά φα
νώ αυστηρός, τό έκανα μέ πολλή λύπη, άλλά κα’ι μέ γνώμονα τό 
συμφέρον τοΰ Πανεπιστημίου καί τών ύπηρετούντων σ’ αύτό. Πιο 
αύστηρός πάντως ύπήρξα πρός τόν έαυτό μου, γιατί ένοιωθα καθόλη 
τή διάρκεια τής θητείας μου μεγάλη τήν τιμή καί βαρειά τήν ευθύνη 
πού εϊχα έπωμιοθεϊ.

Πριν έλθω στίς έπί μέρους δραστηριότητες τοϋ Πανεπιστη
μίου, πρέπει νά τονίσω ότι δέν θά έπεκταθώ σε λεπτομερείς άναλύ- 
σεις και άριθμούς, άλλά θά δώσω μιά γενική εικόνα τής δραστηριότη
τας κατά τό έτος πού πέρασε. Τά πλήρη άναλυτικά στοιχεία θά πα- 
ρουσιασθοΰν κατά τή δημοσίευση αύτής τής ομιλίας, ύπό μορφή πα
ραρτήματος, όπως ετοιμάσθηκαν άπό τούς αρμόδιους φορείς τοϋ 
Πανεπιστημίου.

1. Επιστημονική δραστηριότητα

Ή  δραστηριότητα καί τών τριών Σχολώ ν στον επιστημονικό 
χώρο μέ τή μορφή δημοσιευμάτων, άνακοινώσεων, άνταλλαγών έπι- 
σκέψεων μέ ξένους συναδέλφους, τήν άπονομή διδακτορικών διπλω
μάτων, κλπ., ήταν καί κατά τό άκαδημαϊκό έτος πού πέρασε σέ πολύ 
ικανοποιητικό έπίπεδο. Ή συγκέντρωση καί ή παρουσίαση τών σχε
τικών στοιχείων γίνεται κατά τόν άπολογισμό τών Σχολών άπό τούς 
Κοσμήτορες. Θά πρέπει όμως νά σταθεί κανείς γιά λίγο στή «νεώτε- 
ρη Σχολή» τοϋ Πανεπιστημίου μας, τήν Ια τρ ική , γιά νά έπισημανθεϊ 
ένα σημείο πέραν τής έρευνητικής δραστηριότητας τών μελών της. 
Κατά τή διάρκεια τοϋ περασμένου χρόνου άρχισαν βασικά νά έργά- 
£ονται οί πρώτοι κλινικοί καθηγητές καί οί άντίστοιχες πανεπιστημια
κές κλινικές. Ό  συνωστισμός πού παρατηρείται στο Νοσοκομείο δέν
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είναι άσχετος μέ τή λειτουργία αύτή. Οί εκατοντάδες καί σε μερικές 
περιπτώσεις χιλιάδες επεμβάσεις καί εξετάσεις πού έγιναν στις πα- 
νεπιστημακές κλινικές είναι ασφαλώς ένα έντυπωσιακό στοιχείο πού 
δεν πρέπει νά περάσει άπαρατήρητο.

2. Πανεπιστημιακές τελετές

Ή περυσινή ήταν ή πρώτη χρονιά μετά την μεταπολίτευση ό
που έγιναν όλες οί καθιερωμένες έπίσημες τελετές. Επιπλέον κα
θιερώθηκαν οΐ τελετές απονομής των πτυχίων στούς τελειόφοιτους 
στην αίθουσα τελετών, σέ συνδυασμό μέ τήν οργάνωση μικρών δε
ξιώσεων. Απώ τερος στόχος τοΰ Πανεπιστημίου είναι ή καθιέρωση 
στο μέλλον μιας μεγάλης γιορτής των άποφοίτων.

3. Σύγκλητος

Έπραγματοποιήθηκαν 38 συνεδρίες κατά τις όποιες συζητή
θηκαν καί έγκρίθηκαν τά σχέδια 6 Π.Δ/των, καί λήφθηκε ένας μεγά
λος αριθμός άποφάσεων γιά διάφορα θέματα (6λ. παράρτημα).

4. Διοίκηση

Τό προσωπικό τοϋ Ιδρύματος ήταν, στις 31-8-1980, 474 άτομα. 
Κατά τή διάρκεια τοϋ έτους διορίστηκαν 76 νέοι ύπάλληλοι σέ επιστη
μονικές, διοικητικές καί λοιπές κενές θέσεις, παραιτήθηκαν 5, μετα
τάχθηκαν σέ άλλες ύπηρεσίες 8 καί έξήλθαν άπό τήν υπηρεσία, σύμ
φωνα μέ τό Ν. 815, 6 βοηθοί καί 2 έπιμελητές.

Ιδ ια ίτερη μνεία πρέπει νά γίνει γιά τήν ένίσχυση τής Τεχνικής 
Υπηρεσίας μέ 2 Πολιτικούς Μηχανικούς, 1 Αρχιτέκτονα, 1 Μηχανο
λόγο, 1 Πολιτικό Υπομηχανικό καί 1 Εργοδηγό.

’Εξάλλου στό διάστημα αύτό δημοσιεύθηκαν 21 σχετικά μέ τό 
Πανεπιστήμιο Π. Δ. καί Υπουργικές άποφάσεις (βλ. παράρτημα).

Θά ήταν μεγάλη παράλειψη άν στό σημείο αύτό δέν εύχαρι- 
στοϋσα τά μέλη τοϋ Υπηρεσιακού Συμβουλίου γιά τή συμβολή τους 
στό έργο τής Διοικήσεως.

5. Οικονομικά

Ό  τακτικός προϋπολογισμός τοϋ 1979 ήταν 365.074.223 δρχ. 
Ό  τακτικός προϋπολογισμός τοϋ 1980 ήταν 405.022.852 δρχ. Τό ποσό 
πού δαπανήθηκε κατά τό διάστημα 1-91979 —  31-8-1980 ήταν 290. 
135.710 δρχ. Στό Π.Δ.Ε. ή εγκεκριμένη πίστωση γιά τό 1980 ήταν
151.683.000 δρχ. Τό ποσό πού δαπανήθηκε κατά τό διάστημα 1-9^1979
—  31-10-1980 ήταν 140.612.703 δρχ. Τό συνολικό ποσό πού δαπανή-
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θηκε και άπό τούς δύο προϋπολογισμούς ήταν 430.748.413 δρχ. Κατά 
τό χρονικό αύτό διάστημα έκδόθηκαν 3.898 χρηματικά εντάλματα.

Ά π ό  τόν μέσο όρο των έγκεκριμένων πιστώσεων για έργα καί 
εξοπλισμό γιά τά δύο έτη 1979 καί 1980 και άπό τά ποσά πού δαπα- 
νήθηκαν στό διάστημα 1-9-1979 —  31-8-1980 προκύπτει ότι ή άπορρο- 
φητικότητα των πιστώσεων ήταν πάνω άπό 96%.

Θεωρώ ύποχρέωσή μου νά εύχαριστήσω τά μέλη τοϋ Οικονο
μικού Συμβουλίου τοϋ Πανεπιστημίου καί ιδιαίτερα τά μή πανεπιστη
μιακά, πού ήταν ό Διευθυντής τής Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Σάφα- 
ρης καί ό Πάρεδρος τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Τ£ώρτ£ης, γιά την 
ευγενική προσφορά τους στό Πανεπιστήμιο.

6. Έργα, μελέτες, προμήθειες

6.1. Έργα

α) Αποπερατώθηκαν τά έξής έργα κατά έργολαβία:

1. Οί οικοδομικές έργασίες τής πρώτης φάσεως τοϋ μεταβατικού 
κτηρίου στή Δουρούτη.

2. Οί ήλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις τής πρώτης φάσεως τοϋ 
μεταβατικού κτηρίου.

3. Ό  δρόμος άπό τήν Εθνική  όδό μέχρι τήν Πανεπιστημιούπολη.

4. Ή  στέγαση τής έκκλησίας καί τής μονής Δουρούτης.

5. "Ενας άνελκυστήρας στό κεντρικό κτήριο τού Πανεπιστημίου.

6) "Αρχισαν καί τελείωσαν τά έξής έργα:

1. Οί οικοδομικές καί οί ήλεκτρομηχανολογικές έργασίες τής δεύτε
ρης φάσεως τοϋ μεταβατικού κτηρίου.

2. Ή  κατασκευή ενός διορόφου προκατασκευασμένου κτηρίου στή 
Δουρούτη γιά τό Χημικό Τμήμα.

3. Ό  ηλεκτρικός ύποσταθμός τοϋ μεταβατικού κτηρίου.

4. Τό άποχετευτικό σύστημα τοϋ μεταβατικού κτηρίου μέ τή μέθοδο 
τοϋ βιολογικού καθαρισμού.

γ) Δημοπρατήθηκαν καί άρχισε ή έκτέλεση των έξης έργων:

1. Οί οικοδομικές έργασίες τής πρώτης φάσεως τής Φιλοσοφικής 
Σχολής τής Πανεπιστημιουπόλεως.

2. Οί οικοδομικές κα ι ήλεκτρομηχανολογικές έργασίες τής τρίτης 
καί τελευταίας φάσεως τοϋ μεταβατικού κτηρίου.
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3. Ή διαμόρφωση τού περιβάλλοντος χώρου καί των αίθριων τοϋ 
μεταβατικού κτηρίου.

Α. Ή  εγκατάσταση δύο ανελκυστήρων στο μεταβατικό κτήριο.

5. Ή συντήρηση τοϋ κεντρικού κτηρίου τοϋ Πανεπιστημίου στην 
πόλη.

6. Δημοπρατήθηκαν άκόμη ένα διόροφο προκατασκευασμένο κτήριο 
στή Δουρούτη γιά τό Χημικό Τμήμα καί τό τηλεφωνικό κέντρο, άλ
λα δυστυχώς τό μέν πρώτο δεν προχώρησε λόγω καθυστερήσεως 
τής άναμορψώσεως τοϋ Π.Δ Ε. άπό τά αρμόδια Υπουργεία, τό δε 
δεύτερο για τεχνικούς λόγους.

7. ’Έ γιναν ακόμα οί δημοπρατήσεις γιά τήν προμήθεια θρανίων, έρ- 
γαστηριακών πάγκων καί επίπλων, καθώς και γιά τήν άνάδειΕη ερ
γολάβου γιά τόν καθαρισμό τοϋ μεταβατικού κτηρίου.

Τό πιό σημαντικό άπό τά παραπάνω έργα θά πρέπει άσφαλώς 
νά θεωρηθεί ή έναρΕη, κατά τόν μήνα Αύγουστο, τών εργασιών άνεγέρ- 
σεως τής Φιλοσοφικής Σχολής, τής καθαυτό δηλαδή Πανεπιστημιου- 
πόλεως. "Υστερα άπό χρόνια προσπάθειας και έλπίδων άρχισε ή πραγ
ματοποίηση τού τεράστιου αύτοΰ έργου. Και ήταν δύσκολο αύτό γιά 
φέτος καί ίσως αδύνατο γιά τού χρόνου. ’Αρκεϊ νά σημειωθεί πώς ή
ταν τό μόνο νέο έργο πού δημοπρατήθηκε στό χώρο τών ΑΕΙ. Ά π ό  
τό ένα μέρος οί οικονομικές δυσκολίες καί άπό τό αλλο μιά διαφαι- 
νόμενη νέα στάση, ένας νέος προσανατολισμός τοϋ Υπουργείου στό 
κτηριακό πρόβλημα τών ΑΕ Ι, ήταν άνασταλτικοι παράγοντες γιά τη 
χρηματοδότηση ή καλύτερα γιά τό Εεκίνημα τού έργου. Τελικά οί δυ
σκολίες Εεπεράστηκαν μέ παρέμβαση τού τότε Πρωθυπουργού στον 
όποιο άναγκάστηκε ν ’ άπευθυνθεί ή Σύγκλητος. Θά πρέπει όμως νά 
άναγνωρισθεί κα'ι ή συμβολή καί άρκετών άλλων ύπηρεσιακών καί μή 
παραγόντων. Μέ τήν εύκαιρία αυτή επιθυμώ νά εύχαριστήσω τόν Πρό
εδρο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας κ. Σιωμόπουλο τόσο γιά τό αδι
άπτωτο ενδιαφέρον του γιά τό Πανεπιστήμιο όσο και γιά τήν συμπα
ράστασή του στή συγκεκριμένη περίπτωση.

6,2. Μελέτες

1. Έγκρίθηκαν τά τεύχη δημοπρατήσεως τοϋ 12% τής οριστικής με
λέτης τής Πανεπιστημιουπόλεως, στό όποιο άνήκει τό μέρος τής 
Φιλοσοφικής Σχολής πού δημοπρατήθηκε.

2. Υποβλήθηκε άπό τούς μελετητές και έλέγχεται ή οριστική μελέτη 
τοϋ ύπολοίπου 88% τής Πανεπιστημιουπόλεως.
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6. 3. Προμήθειες

1. Διενεργήθηκαν 17 δημόσιοι τακτικοί και έκτακτοι διαγωνισμοί.

2. Ό μο ίω ς 31 πρόχειροι μειοδοτικοί διαγωνισμοί!

3. ” Εγιναν 274 προμήθειες μέ απευθείας ανάθεση.

Ιδ ια ίτερη αναφορά πρέπει νά γίνει για τήν προμήθεια Η λεκτρο
νικού Υπολογιστή (Η /Υ ), ή όποία απασχολεί τό Πανεπιστήμιο από 
αρκετά χρόνια καί γιά τήν όποία καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια. 
Ά ιροΰ πετύχαμε τήν έγγραφή στό ΠΔΕ ποσοΰ 20 έκ. δρχ. καί πήραμε 
τις απαραίτητες έγκρίσεις, ή Σύγκλητος έζήτησε τήν προμήθεια ένός 
Η/Υ όμοιου πρός εκείνον πού ειχε προμηθευθεϊ πρόσφατα μέ διαγω
νισμό τό ΕΜΠ. Τό Υπουργείο όμως δέν ένέκρινε τόν τρόπο προμή
θειας αύτό, μέ άποτέλεσμα νά αρχίσουμε νέα διαδικασία, ή όποία ευ
τυχώς βρίσκεται κοντά στό τέλος. "Ετσι ύπάρχουν πολλές καί βάσιμες 
έλπίδες ότι έντός τοΰ τρέχοντος έτους θά ύπογραφεϊ ή σχετική σύμ
βαση.

"Ολα αύτά βέβαια άπήτησαν μιά τεράστια προσπάθεια άπό ένα 
σημαντικό αριθμό άνθρώπων. Ιδ ια ίτερη  άναφορά όμως πρέπει νά 
γίνει γιά τό έργο τοΰ Τεχνικού Συμβουλίου, τό όποιο έφερε ένα με
γάλο μέρος τής εύθύνης γιά τήν πρόοδο των έργασιών. Ή δραστη- 
ριότητά του καί ή θετική στάση του γιά τό ξεπέρασμα των δυσκολιών 
πρέπει νά άναγνωρισθοϋν. Ιδ ια ίτερα  πολύτιμη ήταν καί ή συμβολή 
τοΰ έΕωπανεπιστημιακοϋ μέλους αύτοΰ Πολιτικού Μηχανικού κ. Τσου- 
μάνη, τόν όποϊο καί εύχαριστώ.

7. Σχολές

7.1. Φιλοσοφική

Λειτούργησαν 5 τμήματα: Κλασικό, Μ έσων καί Νεοελληνικών 
Σπουδών, Ιστορ ικό, Αρχαιολογικό καί Παιδαγωγικό. Τά δύο τελευ
ταία λειτούργησαν γιά πρώτη φορά.

Σύνολο φοιτητών: 1089

Έ λαβαν πτυχίο: 323

Έξελέγησαν δύο νέοι καθηγηταί, διορίσθηκαν 4 ειδικοί έπιστήμονες, 
2 έπιστημονικοί συνεργάτες. Αναγορεύτηκαν 6 διδάκτορες.

7.2. Φυσικομαθηματική

Λειτούργησαν 3 τμήματα: Μαθηματικό, Φυσικό καί Χημικό. 

Σύνολο φοιτητών: 1921

Έ λαβαν πτυχίο: 260
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Έξελέγη 1 καθηγητής, διορίσθηκαν 2 εντεταλμένοι Υφηγητές, 7 Ε 
πιμελητές, 1 Βοηθός καί 16 Έπστημονικοί Συνεργάτες. Αναγορεύτη
καν 2 διδάκτορες.

7. 3. Ιατρική

Λειτούργησαν τά τρία πρώτα έτη.

Σύνολο φοιτητών 237. Έξελέγησαν 7 καθηγητές, διορίστηκαν 2 ειδι
κοί έπιστήμονες καί 4 επιστημονικοί συνεργάτες. Αναγορεύτηκε 1 
διδάκτορας.

8. Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Στις άθλητικές έκδηλώσεις τό Πανεπιστήμιο έδωσε καί πάλι 
τό παρόν μέ τή συμμετοχή του σ’ δλες τις εκδηλώσεις των ΑΕΙ καί 
μέ τή διοργάνωση των πανελληνίων φοιτητικών άγώνων σκοποβολής 
καί άνωμάλου δρόμου.

Πρέπει νά σημειωθεί ότι άρκετοί άθλητές φοιτητές μας διακρί- 
θηκαν στούς άγώνες αύτούς. Ή αξιοπρεπής έμφάνιση τοΰ Πανεπιστη
μίου στον άθλητικό χώρο οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στις άοκνες 
προσπάθειες τοϋ Διευθυντοΰ τοΰ Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου στόν 
όποιο έπιθυμώ νά έκφράσω άπό τή θέση αύτή θερμά συγχαρητήρια.

9. Κοινωνική Πρόνοια

9. 1. Υγειονομική περίθαλψη

Ή ύγειονομική Υπηρεσία λειτούργησε ικανοποιητικά όπως και 
στό παρελθόν. Ή Σύγκλητος μέ άπόφασή της παρακάλεσε τήν Ια τ ρ ι
κή Σχολή νά άναλάβει τήν οργάνωση τής ύγειονομικής περιθάλψεως 
ιώ ν  φοιτητών, ή δέ Ια τρ ική  Σχολή άσχολεϊται ήδη μέ τό θέμα.

9.2. Στέγαση, σίτιση φοιτητών

"Οπως καί κατά τον προηγούμενο χρόνο, ένας σημαντικός ά- 
ριθμός (450) φοιτητών στεγάστηκε στή Φοιτητική Εστία, ένώ ένας μι
κρός άριθμός σέ άλλες Εστίες. Επίσης ένας σημαντικός άριθμός 
(150) στεγάστηκε σέ δωμάτια ξενοδοχείων μέ τήν εύγενική φροντίδα 
τοϋ κ. Νομάρχη, τον όποιο εύχαριστοϋμε θερμά.

Συνεχίστηκε έξάλλου καί κατά τό έτος αύτό ή δωρεάν σίτιση 

τών φοιτητών γιά τήν όποια διατέθηκαν 24.653.930 δρχ. Τό έστιατόριο 
λειτούργησε έπί 196 ήμέρες, ό δέ μέσος άριθμός τών φοιτητών πού σι- 
τίσθηκαν ήταν 1800. Πρέπει άκόμα νά σημειωθεί ότι ή συγκέντρωση 
τών πιστοποιητικών άπορίας αύΕήθηκε κατά 30% παρόλο ότι ό συνο
λικός άριθμός φοιτητών παρέμεινε στό αύτό έπίπεδο.
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9. 3. Παιδικός Σταθμός

"Ενα σοβαρό πρόβλημα γιά τό προσωπικό τοϋ Πανεπιστημίου 
βρήκε τή λύση του. Μέ άπόφαση τής Συγκλήτου καί σχετικές παρα
πέρα ένέργειες ιδρύθηκε παιδικός σταθμός πού θά στεγασθεϊ σέ ώ- 
ραϊο κτήριο στό χώρο τοϋ Πανεπιστημίου Τό κτήριο αύτό έπισκέφθη- 
κε ύστερα από πρόσκλησή μας ή τότε Υφυπουργός Κοινωνικών Υ 
πηρεσιών, ή οποία έδειΕε μεγάλο ενδιαφέρον, μέ άποτέλεσμα νά χρη
ματοδοτηθεί ό σταθμός άπό τό Υπουργείο μέ 500.000 δρχ. γιά έξο- 
πλισμό. Ή Σύγκλητος έΕάλλου μέ άπόφασή της ένέκρινε τό άναγκαΐο 
ποσό γιά τή διαμόρφωση καί έπισκευή τοϋ κτηρίου. Δυστυχώς δέν 
κατορθώθηκε νά λειτουργήσει στήν άρχή τοϋ έτους λόγω καθυστε- 
ρήσεως τών έργασιών. "Ομως, ή έπισκευή τοϋ κτηρίου άρχίζει αύτές 
τις ημέρες καί έλπίζεται ότι θά τελειώσει σύντομα. Μέ τήν εύκαιρία 
αύτή έπιθυμώ νά εύχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν μέ τήν προ
σφορά ύπηρεσιών, μέσων καί ύλικών γιά τήν ϊδρυση καί τή διαμόρ
φωση τοϋ σταθμοϋ.

Τελειώνοντας έπιθυμώ νά εύχαριστήσω καί Σας γιά τήν προ
σοχή μέ τήν όποία μέ άκούσατε.



ΠΑ Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α
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I. ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

I. Κατά τό Πανεπιστημιακό έτος 1979 -  1980 ή Σύγκλητος έ- 
πραγματοποίησε τριάντα όκτώ (38) Συνεδρίες (άπό τή Συνε
δρία άριθμ. 390/19-9-1979 έως καί τή Συνεδρία άριθμ. 427/27- 
8-1980).

II. Στις Συνεδρίες αύτές συζητήθηκαν μεταξύ άλλων καί έγκρίθη- 
καν τά έξης Σχέδια Π. Δ /τω ν :

1. Στή Συνεδρία άριθμ. 392/10-10-1979 έγκρίθηκε Σχέδιο Π. 
Δ/τος «Περί συστάσεως θέσεων διοικητικού και λοιποϋ προ
σωπικού τού Πανεπιστημίου Ίω αννίνω ν». Τό Σχέδιο αύτό τοϋ 
Π. Δ/τος τό στείλαμε στό Υπουργείο Παιδείας μέ τό έγγραφό 
μας άριθμ. 1910/19-10-1979.

2. Στή Συνεδρία άριθμ. 400/12-12-1979 έγκρίθηκε Σχέδιο Π. Δ / 
τος «Περί ρυθμίσεως θεμάτων λογιστικού τοϋ Πανεπιστημίου 
Ίω αννίνω ν». Τό Σχέδιο αύτό τοϋ Π. Δ/τος τό στείλαμε στό 
Υπουργείο Παιδείας μέ τό έγγραφό μας άριθμ. 4521/13-12-79.

3. Στή Συνεδρία άριθμ. 402/9-1-1980 διατυπώθηκε γνώμη γιά τό 
Σχέδιο Π. Δ/τος «Περί ρυθμίσεως θεμάτων ύπηρεσιακής, έν 
γένει, καταστάσεως τοϋ Ειδικού καί Διοικητικού καί Τεχνι
κού Προσωπικού». Τή διατύπωση γνώμης τή στείλαμε στό Υ 
πουργείο Παιδείας μέ τό έγγραφό μας άριθμ. 5085/10-1-1980.

4. Στή Συνεδρία άριθμ. 410/193-1980 έγκρίθηκε Σχέδιο Π. Δ / 
τος «Περί ίδρύσεως τακτικής "Εδρας Άναισθησιολογίας στήν 
Ια τρ ική  Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Ίωαννίνων». Τό Σχέδιο 
αύτό τοϋ Π. Δ/τος τό στείλαμε στό Υπουργείο Παιδείας μέ 
τό έγγραφό μας άριθμ. 378/15-9-1980.

5. Στή Συνεδρία άριθμ. 425/8-7-80 έγκρίθηκε Σχέδιο Π. Δ/τος 
«Περί συστάσεως θέσεως Επικουρικού Διδακτικού Προσω
πικού καί Ειδικού Διοικητικού καί Τεχνικού Προσωπικού εις 
τήν Ια τρ ική ν  Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου Ίωαννίνων».

6. Στή Συνεδρία άριθμ. 426/5-8-1980 έγκρίθηκε Σχέδιο Νόμου 
«Περί όργανώσεως Μεταπτυχιακών Σπουδών εις Α.Ε.Ι.».

I I I .  Επίσης ή Σύγκλητος έλαβε καί τις έξής άποφάσεις:

1. Στή Συνεδρία άριθμ. 390/19-9-1979 έγκρίνει τήν παράταση 
τών συμβάσεων τών ιατρών τής Υγειονομικής Υπηρεσίας καί 
τοΰ Νομικοΰ Συμβούλου.

2. Στή Συνεδρία άριθμ. 391/3-10-1979 εγκρίνει, τό 3ο Π.Κ.Τ.Μ.



Ν.Ε. καί τό 2ο Σ.Π . τοϋ έργου: «Αποπεράτωση οικοδομικών 
εργασιών Μεταβατικού κτηρίου στή Δουρούτη», τή διάθεση 
πιστώσεως 800.000 Δρχ. γιά τήν οργάνωση εκτροφείου πειρα- 
ματωζώων στό χώρο τοϋ Παλαιού Νοσοκομείου Χατζηκώστα 
καθώς καί τή διάθεση ελεύθερου χώρου τοϋ ύπογείου τοϋ 
νέου κτηρίου στό Διδακτήριο σέ ποσοστό 2/3 στό Χημικό Τμή
μα καί 1/3 στήν Ια τρ ική  Σχολή.

3. Στή Συνεδρία άριθμ. 393/17-10-1979 εγκρίνει άπόφαση τής 
Ια τρ ικής  Σχολής σχετικά μέ τή ρύθμιση τών κατ’ έπιλογή 
μαθημάτων τοϋ Β ' έτους τής έν λόγω Σχολής.

4. Στή Συνεδρία άριθμ. 394/24-10-1979 έγινε έπιλογή καί πρόσ
ληψη έκτακτου προσωπικού Τεχνικής Υπηρεσίας γιά πλήρω
ση θέσεων μέ σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου.

5. Στή Συνεδρία άριθμ. 397/14-11-1979 εγκρίνει τήν άνακατανο- 
μή κενών ή κενωθεισών θέσεοον στή Φυσικομαθηματική Σχο
λή ώς έΕής: 1) 1 θέση βοηθού; τού Εργαστηρίου τής Α στρο
νομίας σέ θέση Επιμελητή. 2) 1 θέση βοηθού τοϋ Εργαστη
ρίου Πιθανοτήτων καί Στατιστικής σέ θέση Επιστημονικού 
Συνεργάτη. 3) 1 θέση βοηθού τής "Εδρας Φυσικής —  Χημείας 
σέ θέση Επιμελητή. 4) 1 θέση βοηθού τής "Εδρας Πιθανοτή
των σέ θέση Επιστημονικού Συνεργάτη.

6. Στή Συνεδρία άριθμ. 399/28-11-1979 έγκρίνει νά παραμείνει 
ώς θέση βοηθού ή θέση τού βοηθού τοϋ Εργαστηρίου Χημείας 
Τροφίμων τήν όποία ή Φυσικομαθηματική Σχολή είχε ζητήσει 
νά μετατραπεϊ σέ θέση Επιστημονικού Συνεργάτη (προηγού
μενη άπόφαση Συγκλήτου στή Συνεδρία άριθμ. 370/24-11- 
1978) καθώς καί τήν παράταση τών συμβάσεων τών ιατρών 
καί βοηθού άκτινολόγου τής Υγειονομικής Υπηρεσίας.

7. Στή Συνεδρία άριθμ. 400/12-12-1979 έγκρίνει τήν άνακατανο- 
μή μιας (1) κενής οργανικής θέσεως Επιμελητή τού Ε ργα
στηρίου Αριθμητικής Ά ναλύσεω ς τής Φυσικομαθηματικής 
Σχολής σέ θέση Επιστημονικού Συνεργάτη. Επίσης στήν ίδια 
Συνεδρία γίνεται έπιλογή κα ι πρόσληψη ένός υδραυλικού μέ 
σχέση έργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

8. Στή Συνεδρία άριθμ. 403/16-1-1980 έγκρίνει τή μετατροπή θέ
σεως βοηθού τοϋ Εργαστηρίου Μ ηχανικής τής Φυσικομαθη
ματικής Σχολής σέ θέση Επιστημονικού Συνεργάτη.

9. Στή Συνεδρία άριθμ. 404/23-1-1980 έγκρίνει τήν. ανακατανομή
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δύο θέσεων βοηθών τοϋ Εργαστηρίου Έφηρμοσμένης Φυσι
κής σέ θέση Επιστημονικού Συνεργάτη και Επιμελητή αντί
στοιχα.

10. Στη Συνεδρία άριθμ. 405/6-2-1980 εγκρίνει τήν ανακατανομή 
μιας (1) θέσεως βοηθοϋ τοΰ Εργαστηρίου Ό ργανικής Χη
μείας σέ θέση Επιμελητή καθώς καί τό 2ο Σ.Π . τοϋ έργου: 
«Προσθήκη δύο ορόφων Εργαστηρίων Φυσικομαθηματικής 
Σχολής».

11. Στη Συνεδρία άριθμ. 406/13-2-1980 έγκρίνει τήν ανακατανομή:
1. α) Μιας (1) θέσεως βοηθοϋ τής Έ δρας τής Παιδαγωγικής 
σέ θέση Επιστημονικού Συνεργάτη, β) μιας (1) θέσεως βοη
θοϋ τοϋ Παιδαγωγικού Εργαστηρίου σέ θέση Επιστημονικού 
Συνεργάτη. 2. Μιας (1) θέσεως βοηθοϋ τ ή ς Δ ’ "Εδρας Κλασ
σικής Φιλολογίας σέ θέση Επιστημονικού Συνεργάτη. 3. 
Μ ιας (1) θέσεως βοηθοϋ τοϋ Σπουδαστηρίου Νεωτέρας Ε λ 
ληνικής Φιλολογίας καί Λαογραφίας σέ θέση Έπιστημονικοΰ 
Συνεργάτη. 4. Μ ιας (1) θέσεως βοηθοϋ τής "Εδρας τής Ισ τ ο 
ρίας Μέσων Χρόνων σέ θέση Επιστημονικού Συνεργάτη.
5. Μιας (1) θέσεως βοηθοϋ τής "Εδρας τής Μεσαιωνικής Ε λ 
ληνικής Φιλολογίας σέ θέση Επιστημονικού Συνεργάτη. 6. Μ ι
ας (1) θέσεως βοηθοϋ τής Β ' "Εδρας Κλασσικής Α ρχα ιολο
γίας σέ θέση Επιστημονικού Συνεργάτη.

12. Στή Συνεδρία άριθμ. 407/20-2-80 άποφασίζει Ηανά τήν ίδρυση 
τοϋ Γεωλογικού Τμήματος στή Φυσικομαθηματική Σχολή καί 
έγκρίνει τήν ίδρυση έπτά (7) Ε δρώ ν καί θέσεων Ε.Δ.Π. καί 
Διοικητικού καί Τεχνικού Προσωπικού σέ συνδυασμό μέ τό Σχ. 
Π. Δ/τος πού έχει έγκρίνει στή Συνεδρία της άριθμ. 308/18-5- 
1977.

13. Στή Συνεδρία άριθμ. 409/12-3-1980 έγκρίνει νά παραμείνει ώς 
θέση βοηθοϋ στό Εργαστήριο Μ ηχανικής τής Φυσικομαθηματι
κής Σχολής ή θέση αύτή πού είχε προταθεϊ γιά άνακατανομή 
σέ θέση Επιστημονικού Συνεργάτη καθώς και τήν άνακατα
νομή δύο θέσεων βοηθών τής "Εδρας Προϊστορικής Α ρ χ α ιο 
λογίας σέ θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών.

14. Στή Συνεδρία άριθμ. 412/16-4-1980 άποφασί£ει γιά τήν κατα
νομή χώρων στό μεταβατικό κτήριο.

15. Στή Συνεδρία άριθμ. 413/30-4-1980 άποφασίζει γιά τή μίσθωση 
χώρου στό κτήριο Νικολάτου (Ναπ. (Ζερβά) καθώς καί γιά τήν 
άνακατανομή θέσεως βοηθού τής Γ ' "Εδρας Κλασσικής Φιλο



λογίας σέ θέση Επιστημονικού Συνεργάτη.

16. Στή Συνεδρία άριθμ. 418/28-5-1980 εγκρίνει τον 3ο Σ.Π . τοϋ 
έργου: «Προσθήκη δύο ορόφων Εργαστηρίων Φυσικομαθημα
τικής Σχολής».

17. Στή Συνεδρία άριθμ. 422/18-6-1980 έγκρίνει τήν άνανέωση 
συμβάσεως βοηθού Νοσοκόμου τής Υγειονομικής Υπηρεσίας.

18. Στή Συνεδρία άριθμ. 425/8-7-1980 εγκρίνει τήν κατακύρωση 
των διαγωνισμών τών έργων: α) «Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Πα
νεπιστημίου Ίω αννίνω ν» καί β) «Πλήρης κατασκευή μέ τή 
μέθοδο τής προκατασκευής ένός διορόφου Εργαστηρίου (Ε2) 
τοϋ Χημικού Τμήματος τοϋ Πανεπιστημίου».

19. Στή Συνεδρία άριθμ. 426/5-8-1980 έγκρίνει τήν ανακατανομή 
θέσεως βοηθού τής Θ ' "Εδρας Μαθηματικής Επιστήμης σέ 
θέση Επιστημονικού Συνεργάτη καθώς κα ί τον 2ο Π.Κ.Τ.Μ. 
Ν.Ε. και 2ο Σ .Π . τοϋ έργου: «Έ ργα πυρασφαλείας και περί
φραση τής Πανεπιστημιουπόλεως στή Δουρούτη».

Λ. Ν. ΠΑΠ ΑΛΟ ΥΚΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
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2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

I. Τό Προσωπικό τού Ιδρύματος μέχρι 31-8-1980 ήταν 474 άτομα.

II. Κατά τή διάρκεια τής Πρυτανείας έγιναν σέ γενικές γραμμές
οί άκόλουθες μεταβολές στό Προσωπικό τοϋ Ιδρύματος μας:

1. Διορίστηκαν 76 νέοι ύπάλληλοι (διδακτικό, διοικητικό και λοι
πό προσωπικό).

2. Παραιτήθηκαν 5.

3. Μετατάχθηκαν άπό τό Πανεπιστήμιο σέ άλλα Ιδρύματα ή Υ 
πηρεσίες 8.

4 Μονιμοποιήθηκαν σύμφωνα μέ τό Ν. 815/78 7 βοηθοί.

5. Έ γινε άνακατανομή 15 κενών θέσεων βοηθών τής Φιλοσοφι
κής Σχολής σέ θέσεις επιστημονικών συνεργατών και 56 κε
νών θέσεων βοηθών τής Φυσικομαθηματικής Σχολής σέ θέ
σεις έπιστημονικών συνεργατών (3 έπιμελητών καί 53 βοη
θών) .

6. ’ΕΕήλθαν άπό τήν ύπηρεσία μέ αίτησή τους, σύμφωνα μέ τό 
Ν 815/78 6 βοηθοί καί 2 έπιμελητές.

7. Έκκρεμοϋν 13 διορισμοί καί 2 μετατάξεις.

8. Προτάθηκε ή άνακατανομή 4 θέσεων βοηθών σέ θέσεις έπι
στημονικών συνεργατών καί 5 θέσεων βοηθών σέ θέσεις έπι
μελητών τής Φυσικομαθηματικής Σχολής.

9. 'Εκκρεμεϊ ή άνακατανομή 9 κενών θέσεων βοηθών σέ θέσεις 
Ε.Δ. & Τ.Π. καί 1 κατεχόμενη θέση βοηθοϋ σέ θέση Ε.Δ. & 
Τ.Π.

III Παρατίθενται άκόμα τά έΕής στοιχεία:

1. Στό ΦΕΚ (τ .Α ’ ) άριθμ. 211/8-9-1979 δημοσιεύθηκε τό Π. Α  
άριθμ. 709 «περί ορισμού περιεχομένου τής κενής τακτικής 
"Εδρας τής Επιστήμης Η λεκτρονικώ ν Υπολογιστών τής Φυ
σικομαθηματικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Ίω αννίνω ν».

2. Στό ΦΕΚ (τ .Α ')  άριθμ. 243/27-10-79 δημοσιεύθηκε τό Π. Δ. 
άριθμ. 847 «περί άνακατανομής κενών θέσεων βοηθών εις 
θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών παρά τή Φιλοσοφική Σ χο
λή τοϋ Πανεπιστημίου Ίω αννίνω ν».

3. Στό ΦΕΚ (τ .Β ')  άριθμ. 982/26-10-79 δημοσιεύθηκε ή Υπουρ
γική άπόφαση άριθμ. Β/11722 «περί τοϋ προγράμματος σπου
δών τής Φυσικομαθηματικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Ί ω 
αννίνων».



4. Στό ΦΕΚ (τ .Β ')  άριθμ. 1068/21-11-79 δημοσιεύθηκε ή Υ 
πουργική άπόφαοη άριθμ. Β . 11132 «περί λειτουργίας νέων 
Τμημάτων εις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου 
Ίω α νν ίνω ν  καί τών άπονεμομένων ύπ’ αύτών πτυχίων».

5. Στό ΦΕΚ (τ .Α ')  άριθμ. 256/19-11-79 δημοσιεύθηκε τό Π. Δ. 
άριθμ. 915 «περί άνακατανομής κενών θέσεων Επιμελητών 
καί βοηθών εις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών, ώ ς καί 
θέσεων βοηθών εις θέσεις Επιμελητών παρά τή Φυσικομαθη
ματική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου Ίωαννίνων».

6. Στό ΦΕΚ (τ. Β ')  άριθμ. 1126/21-12-1979 δημοσιεύθηκε ή Υ 
πουργική απόφαση άριθμ. Α3/οϊκ. 16220 «περί λειτουργίας Π α
νεπιστημιακών Κλινικών καί Εργαστηρίων στό Γενικό Νοσο
κομείο Ίω α νν ίνω ν  «Γ. Χατζηκώστα».

7. Στό ΦΕΚ ( τ .Β ')  άριθμ. 27/12-1-1980 δημοσιεύθηκε ή Υ πουρ
γική άπόφαση άριθμ. Β/22251 «περί προωθήσεως θέσεων τών 
Κλάδων ΜΕ καί ΣΕ τοϋ Πανεπιστημίου Ίω αννίνω ν».

8. Στό ΦΕΚ (τ .Β ')  άριθμ. 67/25-1-80 δημοσιεύθηκαν Υπουργι
κές αποφάσεις: α) «περί τροποποιήσεως τοϋ προγράμματος 
διδασκομένων καί εξεταζόμενων μαθημάτων στή Φιλοσοφική 
Σχολή τοϋ Π. I », 6) «περί τροποποιήσεως τοϋ προγράμματος 
διδασκαλίας τοϋ Β ' έτους τής Ια τρ ικής  Σχολής τοϋ Π. 1. ώς 
προς τα κατ’ έπιλογή διδασκόμενα μαθήματα» γ) «περί τροπο
ποιήσεως τοϋ προγράμματος διδασκαλίας τοϋ Β ' έτους τής 
Ια τρ ικής  Σχολής τοϋ Π. I. κα ι τής μεταφοράς τεσσάρων (4) 
μαθημάτων τοϋ Β ' έτους στό Γ ' έτος σπουδών».

9. Στό ΦΕΚ (τ. Β ')  άριθμ. 68/25-1-80 δημοσιεύθηκε Υπουργική 
άπόφαση «περί καταργήσεως τοϋ μαθήματος τής Χημείας τής 
τακτικής "Εδρας τής Βιολογικής Χημείας τής Ια τρ ικής  Σχο
λής τοϋ Πανεπιστημίου Ίω αννίνω ν».

10. Στό ΦΕΚ (τ. Β ' )  άριθμ. 137/14-2-80 δημοσιεύθηκε ή Υπουργι
κή άπόφαση άριθμ. Α3/οϊκ.283 «περί τών προϋποθέσεων άσκή-
σεως ίδιωτικώς τοϋ ίατρικοϋ επαγγέλματος, άπό τό διδακτι
κό προσωπικό πλήρους άπασχολήσεως τών Πανεπιστημιακών 
Κλινικώ ν καί Εργαστηρίων τής Ια τρ ική ς  Σχολής Ίω α νν ίνω ν 
πού λειτουργούν στό Γενικό Νοσοκομείο Ίω α νν ίνω ν  «ΧΑΤΖΗ
ΚΩΣΤΑ» καί κατανομής ποσοστού Νοσηλειών σέ αύτό».

11. Στό ΦΕΚ (τ. Β ’ ) άριθμ. 210/1-3-80 δημοσιεύθηκε ή Υπουργι
κή άπόφαση άριθμ. 5317/7077 «περί καταβολής ιδιαίτερης άμοι-
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βής στούς ιατρούς τών Πανεπιστημιακών Κλινικών καί Έργα- 
οτηρίων της Ια τρ ικής  Σχολής Ίω α νν ίνω ν  πού λειτουργούν 
στό Γενικό Νοσοκομείο Ίω αννίνω ν».

12. Στό ΦΕΚ (τ. Β ')  άριθμ. 278/20-3-80 δημοσιεύθηκε ή Υπουργι
κή απόφαση άριθμ. 5165 «περί τών διδασκόμενων καί εξετα
ζόμενων μαθημάτων στά Τμήματα: α) Α ρχαιολογικώ ν Σπου
δών καί 6) Παιδαγωγικών Σπουδών τής Φιλοσοφικής Σχολής 
τοϋ Πανεπιστημίου Ίω αννίνω ν».

13. Στό ΦΕΚ (τ. Β ')  άριθμ. 278/20-3-80 δημοσιεύθηκε ή Υπουρ
γική απόφαση άριθμ. 5666 «περί καταργήσεως τών μαθημά
των τής Βιοχημικής Γενετικής καί τής Προληπτικής Ια τ ρ ι
κής άπό τό πρόγραμμα σπουδών τής Ια τρ ικής  Σχολής τοϋ 
Πανεπιστημίου Ίωαννίνων».

14. Στό ΦΕΚ (τ. Β ')  άριθμ. 348/3-4-80 δημοσιεύθηκε Υπουργική 
άπόφαση «περί τοΰ μεγίστου άριθμοϋ μαθημάτων τά όποια δύ- 
νανται νά παρακολουθούν κατά εξάμηνο οί φοιτητές τής Φυ
σικομαθηματικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Ίω αννίνω ν».

15. Στό ΦΕΚ (τ. Β ')  άριθμ. 381/17-4-80 δημοσιεύθηκε ή Υπουρ
γική άπόφαση άριθμ. Β/3430 «περι τοϋ εμβλήματος καί τοϋ 
τύπου τής σφραγίδας τής Ια τρ ικής  Σχολής τοΰ Πανεπιστη
μίου Ίω αννίνω ν».

16. Στό ΦΕΚ (τ. Α ' )  άριθμ. 103/3-5-80 δημοσιεύθηκε τό Π. Δ. 
άριθμ. 375 «περί τών προϋποθέσεων κατατάξεως καί εγγρα
φής πτυχιούχων Α Ε Ι. εις τήν Ια τρ ική ν  Σχολήν τοϋ Π. I. 
προς άπόκτησιν καί έτέρου πτυχίου».

17. Στό ΦΕΚ (τ. Α ' )  άριθμ. 117/9-5-80 δημοσιεύθηκε τό Π. Δ. ά
ριθμ. 437 «περί ανακατανομής κενής θέσεως Έπιμελητοΰ εις 
θέσιν Επιστημονικού Συνεργάτου παρά τω Έργαστηρίω Α 
ριθμητικής Ά ναλύσεω ς τής Φυσικομαθηματικής Σχολής τοϋ 
Πανεπιστημίου Ίω αννίνω ν».

18. Στό ΦΕΚ (τ. Α ' )  άριθμ. 161/15-7-80 δημοσιεύθηκε τό Π. Δ. 
άριθμ. 604 «περί ανακατανομής κενών θέσεων βοηθών εις θέ
σεις Επιστημονικών Συνεργατών παρά τή Φιλοσοφική Σχολή 
τοϋ Πανεπιστημίου Ίωαννίνων».

19. Στό ΦΕΚ (τ. Β ’ ) άριθμ. 744/6-8-80 δημοσιεύθηκε ή Υπουργι
κή άπόφαση άριθμ. Β/10638 «περί τροποποιήσεως τής άποφά- 
σεως τοϋ Υπουργού Εθνικής Π Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
άριθμ. Β /11722/79 (ΦΕΚ 982 τ. Β ')  «περί τοϋ προγράμματος 
σπουδών τής Φυσικομαθηματικής Σχολής τοΰ Π. I.».
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20. Στό ΦΕΚ (τ. Α ' )  άριθμ. 179/8-8-80 δημοαιεύθηκε τό Π. Δ. 
άριθμ. 710 «περί ανακατανομής κενής θέαεως βοηθοί) εις θέ- 
σιν Επιστημονικού Συνεργάτου παρά τη Φιλοσοφική Σχολή 
τοϋ Πανεπιστημίου Ίω αννίνω ν».

21. Στό ΦΕΚ (τ. Α ')  άριθμ. 179/8-880 δημοαιεύθηκε τό Π. Δ. 
άριθμ. 711 «περί άνακατανομής κενών θέσεων βοηθών εις 
θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών παρά τή τακτική έδρα Προ
ϊστορικής Αρχαιολογίας τής Φίλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπι
στημίου Ίωαννίνων».

ΛΟ ΥΚΑΣ -  Ν ΙΚ Η ΤΑ Σ Γ1ΑΠΑΛΟΥΚΑΣ

ΠΡΟ ΤΣΤΑΜ ΕΝΟ Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΔΙΟ ΙΚΗΤΙΚΟ Υ
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3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1. Κ ίνηση π ισ τώ σ εω ν πρ οϋπολογ ισ μού

Α' Κατά το χρονικό διάστημα άπό 1/9/1979 εως 31/12/1979

1) Τακτικός προϋπολογισμός

α) Εγκεκριμένος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1979 δρχ

6) Δαπανηθέντα κατά τό ώς άνω χρονικό διάστημα »

2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων

α) Εγκεκριμένος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1979 »

6) Δαπανηθέντα κατά τό ώς ανω χρονικό διάστημα »

Β' Κατά τό χρονικό διάστημά άπό 1 /1  /1980 εως 31 / 8 /1980

1) Τακτικός προϋπολογισμός

α) Εγκεκριμένος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1980 »

6) Δαπανηθέντα κατά τό άνωτέρω χρονικό διάστημα »

2) Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων

α) Εγκεκριμένος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1980 »

0) Δαπανηθέντα κατά τό άνωτέρω χρονικό διάστημα »

Γ' Σύνολο δαπανηθέντων άπό 1 / 9 / 1979 εως 31 / 8 / 1980

1) Τακτικός προϋπολογισμός δρχ.

2) Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων »

Σ ύ ν ο λ ο  »

Δ' Έκδοθέντα χρηματικά εντάλματα

1) Ά π ό  1/9/1979 έως 31/12/1979 (28-2.-80)

2) Ά π ό  1/1/1980 έως 31/8/1980

Σ ύ ν ο λ ο

365.074.223

98.327.796

199.071.416

61.273.258

405.022.852

191.807.914

209.684.778

79.339.445

290.135.710

140.612.703

430.748.413

Χ.Ε =  1.828 

Χ.Ε =  2.070

* 3.898

ΧΡΗΣΤΟ Σ Π ΑΠ ΑΔ Η Μ Η ΤΡΙΟ Υ

ΠΡΟ ΤΕΤΑΜ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



II. Α ν α λ υ τ ικ ο ί πρ οϋπολογ ισ μο ί Π.Δ.Ε.
α) Σ. Α. Ε. 1979

Αριθμός
Εγκεκρι

μένη
Δαπανη-

θέντα
Α/Α Ό νο μ α σ ία  "Εργου "Εργου πίστωση 

έτους 1979

3.000.000

άττό 1-9-79 
μέχρι31-12-79

1 Εξοπλισμός Πανεπιστημιακής Λέσχης 7546018
2 Εργαστήρια Φυσικοϋ Τμήματος (Ε ξοπλισμός) 246029 10.000.000 8.467.889
3 Εξοπλισμός εις Ό πτικο  - ακουστικά μέσα Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν 446005 1.500.000 561.500
4 Εξοπλισμός Σχολώ ν Πανεπιστημίου Ιω αννίνω ν(Συμβατικός καί Επιστημονικός) 7546009 8.000.000 2.736.825
5 Εργα Υποδομής Παν/μίου Ίω α νν ίνω ν  ( Α ' Φάσις) α) "Οδοποιία - Χώροι σταθμεύσε- 346022 12.000.000 2.500.000

ως 6) ’Αποχέτευσις όμβρ. ύδάτων
6 Επέκτασις καί συντήρησις προσωρινών κτιρ ίων Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν 84605 10.000.000 6.576.000
7 Τερματικός Σταθμός Η/Υ Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν 7546008 5.000.000
δ Νέα κτίρια νεοιδρυθεισών Σχολώ ν Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν 446008 30.000.000 18.289.000
9 ’Απαλλοτρίωσις χώρου γιά τήν επέκταση τοϋ άποχετ. δικτύου όμβριων ύδάτων 7846033 5.000.000

10 Εξοπλισμός Τεχνικού Συνεργείου Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν 7846034 1.800.000 435.000
11 Έργα πυρασφαλείας καί περίφραξις πέριξ τής Πανεπιστημιουπόλεως εις Δουρούτη 7746018 2.500.000 898.000
12 Εξοπλισμός Χημικού Τμήματος Φυσικομαθηματικής Σχολής 7746019 17.000.000 6.698.000
13 Εργαστηριακός & Συμβατικός εξοπλισμός έργαστ. Φυσικομαθηματικής Σχολής γιά 

τήν άσκηση Φοιτητών Ίατρ. Σχολής
7746045 2.000.000 878.700

14 Διαμόρφωση έργαστ. Φυσικής, Γενικής & ’Ανοργ. Χημείας, Βιοχημείας γιά προσωρι
νή στέγαση φοιτητών Ια τρ ική ς  Σχολής

7746046 1.340.000 131.000

15 Εξοπλισμός Ια τρ ική ς  Σχολής Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν 7846035 15.000.000 9.972.780
16 Εξοπλισμός Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν 7846036 4.000.000 357.453
17 Ανέγερση Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν 7846037 10.000.000

Ρ) Σ.Α.Μ . 1979 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 138.140.000 58.502.147
1 Μελέτες κτιρίων καί εξοπλισμών 446710 10.000.000 720.0002 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μεταβατικού κτηρίου Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν 7546700 873.000 750.000
3 Μελετη δικτύου Υποδομής Πανεπιστημιουπόλεως Ίω α νν ίνω ν 346733 5.500.000 1.301.111
4 Μελέτη Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν 7846702 2.000.000

Σ Υ Ν Ο Λ Ο
γ) Σ.Α.Δ.  1979 18.373.000 2.771.111

1 Άποδοχαί προσωπικού
ι Γ Ρ Μ Ι Κ Ο  ί 784493 I 3.780.000

________  )

δ) Σ. Α. Ε. 1980
Α ρ ιθ μ ό ς |

Έ γκεκρι- » Ααπανη- ι
μένη \ θέντα \

Α)Α Ό νο μ α σ ία  "Εργου "Εργου I πίστωση 1 
έτους 1980 Κ

500.000

άπό 1-1-80 \ 
ιέχρι 31-8-80 \

2.282.000
384.850

3.630.927
724.000

1 Εξοπλισμός Πανεπιστημιακής Λέσχης 7546018

2 Εργαστήρια Φυσικού Τμήματος (Ε ξοπλισμός) 246029 4.655.000

3 Εξοπλισμός εις Ό πτικο  - άκουστικά μέσα Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν 446005 305.000

4 Εξοπλισμός Σχολώ ν Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν  (Συμβατικός καί ’Επιστηιμονικός) 7546009 6.039.000

5 Έ ρ γα  Υποδομής Παν/μίου Ίω α νν ίνω ν ( Α ' Φάσις) α) Οδοποιία ■ Χώροι σταθμεύσε- 346022 8.000.000

ως 6) Άποχέτευσις όμβρ. ύδάτων
84605 5.000.000 8.616.000

6 Επέκτασις καί συντήρησις προσωρινών κτιρίων Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν
7 Τερματικός Σταθμός Η/Υ Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν 7546008 5.000.000

34.499.960
δ Νέα κτίρια νεοιδρυθεισών Σχολώ ν Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν 446008 59.000.000

9 ’Απαλλοτρίωσις χώρου γιά τήν έπέκταση τοϋ άποχετ. δικτύου όμβριων ύδάτων 7846033 500.000
361.00010 Εξοπλισμός Τεχνικού Συνεργείου Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν 7846034 500.000

11 Έ ρ γα  πυρασφαλείας καί περίφραξις πέριξ τής Πανεπιστημιουπόλεως εις Δουρούτη 7746018 681.000

12 Εξοπλισμός Χημικού Τμήματος Φυσικομαθηματικής Σχολής 7746019 11.000.000 13.192.047

13 Εργαστηριακός & Συμβατικός έξοπλισμός έργαστ. Φυσικομαθηματικής Σχολής γιά 7746045
I

550.000 77.750

τήν άσκηση Φοιτητών Ίατρ. Σχολής !
| 7746046
ι

55.93814 Διαμόρφωση έργαστ. Φυσικής, Γενικής & ’Ανοργ. Χημείας, Βιοχημείας γιά προσωρι 3.540.000

νή στέγαση φοιτητών Ια τρ ική ς  Σχολής |
| 7846035 4.927.21215 Εξοπλισμός Ια τρ ικής  Σχολής Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν 10.000.000

16 Εξοπλισμός Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν 7846036 1.000.000 1.049.338

17 Ανέγερση Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ίίοαννίνω ν 7846037 15.000.000

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 130.589.000 70.482.022
ε) Σ . Α. Μ . 1980 I

1 Μελέτες κτιρίων καί έξοπλισμών 446710 10.000.000 7.430.000

2 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μεταβατικού κτηρίου Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν 7546700 I

3 Μελέτη δικτύου Υποδομής Πανεπιστημιουπόλεως Ίω α νν ίνω ν 346733 2.000.000

4 Μελέτη Ια τρ ική ς  Σχολής Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν 7846702 5.000.000

 ̂ « , . Σ Υ Ν Ο Λ Ο 17.000.000 7.430.000
στ) Σ. Α. Δ. 1980 784493 3.994.000 1.427.423

1 Άποδοχαί προσωπικού
Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1 Ϊ5Τ583Όδδ 79.339.445
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III Φ ο ιτητ ικό  έστιατόρ ιο

1) Η μέρες λειτουργίας φοιτητικού εστιατορίου καί φοιτητικής 
Έατίας·· 196.

2) Ημερήσια έΕοδα: 125.785 δραχμές.

3) ” ΕΕοδα λειτουργίας φοιτητικού εστιατορίου: 18.301.433
δρχ.

4) "ΕΕοδα γιά σίτιση φοιτητών στή φοιτητική Εστία καί οτόν 
Οίκο φοιτήτριας: 6.352.497 δρχ.

5) Γενικά έΕοδα σιτίσεως τών φοιτητών: 24.653.930 δρχ.

6) Μέσος όρος σιτισθέντων φοιτητών: 1.800 (φοιτητικό εστι
ατόριο 1.337 καί φοιτητική Εστία - Οικο5φοιτήτριας: 463).

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΑΘ. ΝΤΟΥΛΑΣ 

ΠΡΟ-Ι-ΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
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4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

I, Τμήμα κα τα σ κευώ ν 

Α. "Εργα πού τελειώσαν

1) Αποπεράτωση οικοδομικών εργασιών Μεταβατικού κτηρίου στή 
Δουρούτη —  Α ' τμήμα, προϋπολογισμού δαπάνης κατά τη μελέτη 23.

000.000 δρχ.
2) Ήλεκτρομηχανολογικές καί Ειδικές έγκαταστάσεις Μεταβατικού 
κτηρίου Δουρούτης —  Α ' τμήμα, προϋπολογισμού δαπάνης κατά τή 
μελέτη 20.000.000 δρχ.

3) Αποπεράτωση οικοδομικών καί Η/Μ εργασιών άνατολικής πτέρυ
γας, τμήματος Β ',  Μεταβατικού κτηρίου Δουρούτης, προϋπολογισμού 
δαπάνης κατά τή μελέτη 25.000.000 δρχ.

4) Κατασκευή όδοΰ άπό Εθνικής όδοϋ Ίω α νν ίνω ν —  Α θηνώ ν  μέχρι 
Πανεπιστημιουπόλεως Ίω αννίνω ν, προϋπολογισμού δαπάνης κατά τή 
μελέτη 3.400.000 δρχ.

5) Στέγαση εκκλησίας καί μονής Δουρούτης, προϋπολογισμού δαπά
νης κατά τή μελέτη 2.300.000 δρχ.

6) Κατασκευή φρέατος άνελκυστήρος προσώπων στα κεντρικά κτή
ρια τοϋ Πανεπιστημίου, προϋπολογισμού δαπάνης κατά τή μελέτη 450. 
000 δρχ.

7) Πλήρης κατασκευή μέ τή μέθοδο τής προκατασκευής ενός διορό- 
φου έργαστηρίου τοϋ Χημικού Τμήματος τοϋ Πανεπιστημίου, προϋπο
λογισμού δαπάνης κατά τή μελέτη 10.000.000 δρχ.

8) Η λεκτρικός Υποσταθμός Μεταβατικού κτηρίου Δουρούτης, προϋ
πολογισμού δαπάνης κατά τή μελέτη 6.000.000 δρχ.

Β. Έργα πού συνεχίζονται

1) Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ίω α νν ίνω ν -  Α ' φάση, προϋ
πολογισμού δαπάνης κατά τή μελέτη 100.000.000 δρχ.

2) Αποπεράτωση οικοδομικών καί Η/Μ έργασιών Β ' τμήματος Μετα
βατικού κτηρίου Δουρούτης, προϋπολογισμού δαπάνης κατά τή μελέ
τη 42.000.000 δρχ.

3) Προμήθεια κα ι εγκατάσταση ένός συστήματος βιολογικής καί χη
μικής έπεξεργασίας μετά χλωριώσεως τών άκαθάρτων ΰδάτων (λυ
μάτων) τών προερχομένων άπό τό Μεταβατικό κτήριο καί τά έργα- 
στήρια τού Χημικού Τμήματος, προϋπολογισμού δαπάνης κατά τή με
λέτη 3.000.000 δρχ.



4) Διαμόρφωση αίθριων καί περιβάλλοντα χώρου Μεταβατικού κτη
ρίου Δουρούτης, προϋπολογισμού 7.000.000 δρχ.

5) Προμήθεια καί έγκατάσταση δύο (2) ανελκυστήρων προσώπων 
οτό Μεταβατικό κτήριο Δουρούτης, προϋπολογισμού δαπάνης κατά 
τή μελέτη 2.600.000 δρχ.

II. Τμήμα μ ελε τώ ν

Α. Μελέτες πού έκπονήθηκαν άπό τήν Τεχνική Υπηρεσία

Οί μελέτες γιά τή δημοπράτηση καί εκτέλεση τών παραπάνω 
έργων εκπονήθηκαν άπό τήν Τεχνική Υπηρεσία, έκτός τής μελέτης 
πού άφορα τή Φιλοσοφική Σχολή.

Β. Μελέτες πού παρακολουθοδνται άπό τήν Τεχνική Υπηρεσία

1) ,Εγκρίθηκαν τά τεύχη δημοπρατήσεως τοΰ 12% τής μελέτης τής 
Πανεπιστημιουπόλεως.

2) Υποβλήθηκε καί έλέγχεται ή Οριστική μελέτη τοϋ 88% τής Πανε- 
πιστημιουπόλεως.

III. Τμήμα ουντηρ ήοεω ς

Τό τμήμα Συντηρήσεως έκτέλεσε πλήθος κατασκευών μικρής 
κλίμακας (χωρίσματα, άποθήκες, ήλεκτρικές και ύδραυλικές εγκατα
στάσεις, έπεκτάσεις κεντρικής θερμάνσεους, εγκαταστάσεις νέων τη
λεφωνικών γραμμών και παροχών ϋδατος κλπ.) γιά τήν ικανοποίηση 
άναγκών πού δημιουργοϋνται καθημερινά μέ τις μετατροπές διαφό
ρων χώρων.

IV . Τμήμα π ρ ο μ η θ ε ιώ ν  καί κτημα τολογ ίου

Τό τμήμα Προμηθειών,
1) Διενήργησε 17 δημόσιους τακτικούς καί έκτακτους διαγωνισμούς, 
συνολικού ποσού 28.915.000 δρχ.
2) Διενήργησε 31 πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, συνολικού 
ποσού 3.193.000 δρχ.
3) ” Εκανε 274 προμήθειες μέ άπ’ εύθείας ανάθεση, συνολικού ποσοϋ
8.706.000 δρχ.

Συνολικό ύψος προμηθειών πάσης φύσεως 40.814.000 δρχ.

V. Π ροσω πικό

1) Προσλήφθηκε ένας Πολιτικός Μ ηχανικός σέ όργανική θέση (μό
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ν ιμ ο ς ).
2) Προσλήφθηκαν μέ σύμβαση ορισμένου χρόνου διαρκείας (ένός 
έτους) ένας Πολιτικός Μηχανικός, ένας Αρχιτέκτονας, ένας Μη
χανολόγος Μηχανικός, ένας Πολιτικός Υπομηχανικός και ένας Ε ρ 
γοδηγός.
3) Προσλήφθηκε επίσης μέ σύμβαση αορίστου χρόνου διαρκείας ένας 
ύδραυλικός.

Μ ΙΛ Τ ΙΑ Δ Η Σ  ΒΡΑΝΟΣ
ΠΟΑ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Π Ρ Ο ΪΣ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ  ΤΗ Σ Τ.Υ.Π.Ι.



5. ΣΧΟΛΕΣ

ο) Φιλοσοφική

Α' Καθηγητές πού εκλέχτηκαν

Ί , Χρύσης - Σωκράτης Πελεκίδης, τακτικός στην έδρα τής 
Α ρ χα ίας  Ιστορίας.

2. Ερατοσθένης Καψωμένος, έκτακτος στην Α ' έδρα τής Νε- 
ώτερης Ε λληνικής Φιλολογίας.

Β' "Εδρες πού προκηρύχθηκαν

1. Σωματολογίας καί Ψυχολογίας τοϋ Παιδός

2. Ιστορ ίας Μέσων Χρόνων

3. Ιστορίας τής Φιλοσοφίας

Γ' Είδικοι έπιστήμονες πού προσλήφθηκαν

1. Θεανώ Μπαχάρα - Χατζηδάκη τής έδρας τής Βυζαντινής 
Αρχαιολογίας.

2. Ή λίας Κωτόπουλος, τής Β ' έδρας τής Κλασσικής Φιλολο
γίας.

3. Γεωργία Άποστολοπούλου, τής έδρας τής Φιλοσοφίας.

4. Παναγιώτης Νικολόπουλος, τής έδρας τής Μεσαιωνικής 
Ε λληνικής Φιλολογίας.

Δ' Επιστημονικοί συνεργάτες πού προσλήφθηκαν

1. Θ. Κωνή - Παπαδοπούλου, στην έδρα τής Ιστορίας Μέσων 
Χρόνων.

2. Ν. Βουδούρη - Παπαγεωργίου, στην έδρα τής Ιστορ ίας τών 
Λαών τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου.

Ε' Εντεταλμένοι Υφηγητές

1. Απόστολος Καρπόζηλος, στήν έδρα τής Μεσαιωνικής Ε λ 
ληνικής Φιλολογίας.

Στ" Διδάκτορες

1. Ελευθερία Νικολαΐδου

2. Παναγιώτης Νοϋτσος

3. Εύρ. Άντζουλάτου * Ρετσίλα
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4. Χριστίνα Ά γγελίδη

5. Γεώργιος Μοσχόπουλος

6. υ  8 & Κ ο π ι ί α ρ Ι ϊ ι η

Ζ' Συμμετοχή σέ συνέδρια, (καθηγητές, είδικοΐ επιστήμονες κα ι βοηθοί)

1. Θ. Κακριδής: Ώ ς  εκπρόσωπος τοϋ Πανεπιστημίου στό Δ ι
εθνές Συνέδριο πού οργάνωσε ή Α μερ ικανική  Πρεσβεία 
στήν Α θήνα  άπό 14-10-1979 μέχρι 18-10-1979.

2. Σ. Δάκαρης: Στό Βερολίνο γιά τό Συνέδριο πού οργάνωσε 

τό "Ιδρυμα Αίεχαικίετ νοη ΗυιηΒοΜί.

3. 1) Στ. Παπαδόπουλος: Στή Μόσχα καί Λένιγκραντ γιά επι
στημονική έρευνα, άπό 8-10-1979 μέχρι 15-10 1979.

2) Στ. Παπαδόπουλος: Στήν Α θήνα  γιά νά λάβει μέρος 
στή 2η συνεδρίαση τής όλομελείας τοϋ Γνωμοδοτικοϋ 
Συμβουλίου Επιστημονικής Έρεύνης καί Τεχνολογίας.

4. 1) Χρ. Φράγκος: Στή Σόφια γιά νά λάβει μέρος σέ Διεθνές
Συνέδριο Θεμάτων Παιδείας, άπό 26-3*1980 μέχρι 29-
3-1980.

5. 1) Χριστίνα Δεδούση: Στήν Α θήνα  γιά νά λάβει μέρος
στή Συνεδρίαση τής Κεντρικής Επιτροπής Εισιτηρίων 
Εξετάσεω ν γιά τά Α.Ε.Ι., άπό 5-10-1979 μέχρι 7-10-1979.

2) Χριστίνα Δεδούση: Στήν Α θήνα  ώς. έκπρόσωπος τοϋ 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 
έργασίες ένημερωτικής Συνόδου σχετικής μέ τό έκπαι- 
δευτικό σύστημα στις ΗΠΑ, άπό 13-10-1979 μέχρι 19-
10-1980.

3) Χριστίνα Δεδούση: Στήν ’Αθήνα γιά νά λάβει μέρος σέ 
συνεδρίαση τριμελούς Επιτροπής τοϋ Δ .Ι.Κ .Α .Τ.Σ.Α ., 
άπό 9-5-1980 μέχρι 11-5-1980.

6. 1) Κώστας Στεργιόπουλος: Στήν Πάτρα γιά νά παρα
κολουθήσει τό Β ' Πελοποννησιακό Συνέδριο (μέ άνα- 
κοίνωση), άπό 20-5-80 μέχρι 31-5- 80.

7. 1) Λίλα Μαραγκού: Στήν ’Αθήνα γιά νά λάβει μέρος στις
έργασίες τοϋ Διεθνούς Συνεδρίου «Ελλάς —  Ιτα λ ία  
στον 8ο καί 7ο π. X. αιώνα», άπό 15-10-1979 4 μέρες.

2) Λίλα Μαραγκού: Στήν Ιτ α λ ία  γιά τό έπιστημονικό θ>1-



ίοςαππη στό Πανεπιστήμιο τοϋ I - ε  ο ο 6., άπό 16-5Ί980 

μέχρι 20-5-80.

8. 1) Μαρία Νυσταζοπούλου: Στήν Θεσσαλονίκη γιά τό Δ ιε
θνές Σεμινάριο Παλαιογραφίας καί Διπλωματικής πού 
οργανώνεται άπό τ ό Ο ΐ β α Ι ά π ό  21-5-1980 μέχρι 27-5 
1980.

2) Μαρία Νυσταζοπούλου: Στήν Α θήνα  γιά νά λάβει μέ
ρος σέ συνεδρίαση τοΰ Δ.Ι ,Κ.Α.Τ.Σ.Α. οπτό 2 -1 1 /6 /8 0

3) Μαρία Νυστα£οπούλου: Στήν 'Αθήνα γιά νά λάβει μέ
ρος σέ συνεδρίαση του Δ .Ι.Κ .Α .Τ.Σ.Α ., άπό 10-8-1980 
μέχρι 17-8-1980.

4) Μαρία Νυσταζοπούλου'· Στή Βουλγαρία μετά άπό πρό
ταση τής Σχολής γιά έπίσκεψη στό Πανεπιστήμιο τοϋ 
Τυρνόβου καί στό Βουκουρέστι γιά τό Διεθνές Συνέ
δριο άπό 9-8-1980 μέχρι 18-8-1980.

9. "Αννα Φραγκουδάκη: Στό Παρίσι γιά νά συμμετάσχει ώς 
μέλος Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Κ ε δ ε α ι - ο ΐ ι  Ο ο π ι ί ΐ ί ε ε  
πού κατά τήν Οοηίετεηοβ τοϋ Αύγουστου 1980, άπό 3-3-80 

μέχρι 10-8-1980, θά έγκρίνει τις έπιστημονικές άνακοινώσεις 
γιά τό Παγκόσμιο Συνέδριο τής Ι.8.Α.

10. Θεανώ Μπαχάρα - Χατ£ηδάκη: Στή Βουλγαρία γιά νά 
λάβει μέρος σέ έπιστημονικό συνέδριο άπό 24-4-1980 μέχρι 
29-4-1980.

Μ. Κορδώσης: Στήν Πάτρα γιά νά παρακολουθήσει τό Β ' 

Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών (μέ άνακοί- 

νωση), άπό 27-5-1980 μέχρι 30-5-1980.

Εκπαιδευτικές εκδρομές

1) Τελειόφοιτοι φοιτητές τοϋ Ιστορικού Τμήματος, Α ρ γο 

στόλι Κεφαλληνίας, συνοδός Γ. Πλουμίδης άπό 15-9Ί979 
μέχρι 22-9-1979.

2) Φοιτητές Γ ' Κλασικοϋ στή Δυτική Στερεά Ελλάδα καί Πε

λοπόννησο, συνοδός Χρ. Δεδούση, άπό 25-4-1980 μέχρι 27- 
4-1980.

3) Φοιτητές Τ '  Αρχαιολογικού στήν περιοχή Ό λυμπίας —

Φιγαλίας περιοχή Μεσσήνης, συνοδός Λίλα Μαραγκού, αρ
χές Μαίου 1980.
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4) Φοιτητές Β ’ έτους στούς Δελφούς στά μέσα τοϋ Μαίου, 
συνοδοί: Θ. Κακρίδης, Α. Συνοδινοϋ.

5) Φοιτητές Α ' έτους στό Νεκρομαντείο, συνοδός Έμμ. Πα- 
παμιχαήλ, στις 10-5-1980.

6) Φοιτητές Δ ' έτους Τμημ. Μ.Ν.Ε.Σ. και Ιστορικού γιά επι
τόπια έρευνα - έκδρομή, συνοδός Ευάγγελος Χρυσός 6πό 
16-4-1980 μέχρι 18-4-1980

7) Φοιτητές Δ ’ έτους, Τμημ. Μ.Ν.Ε.Σ. 2 ημερήσιες, συνοδός 
Εύάγγελος Χρυσός, (έπιτόπια)

8) Φοιτητές —  Γ ' έτους Τμημ. Παιδαγωγικού τριήμερη σέ 
Σχολεία, Γυμνάσια καί Λύκεια τής Αΐτωλ/νίας Πάτρας και 
Ζάκυνθου, συνοδός Γ. Μαυρογιώργος.

9) Φοιτητές πού δήλωσαν τό μάθημα τής Αρχαιολογίας, διή
μερη στήν Α ίτωλ/νία γιά έπίσκεψη των Βυζαντινών Μνη
μείων, συνοδός Λ. Μαραγκού.

Θ' Εκπαιδευτικές ϋδειες (καθηγητές, έπιμελητές, βοηθοί).

1) Στέφανος Παπαδόπουλος

2) Νικόλαος Παναγιωτάκης

1) Ά νδρέας Κατσούρης

2) Αθανάσιος Παπαδόπουλος

3) Βασιλική Ρόκου

4) Ή λίας Μπεζε6έγκης

5) Κωνσταντίνος Μίζης

6) Δημήτριος Στασινός

7) Λεωνίδας Αθανασίου

8) Δημήτριος Ράϊος

9) Γεώργιος Μαυρομάτης

10) Ελευθερία Νικολαίδου

11) Χαράλαμπος Νοϋτσος

12) Α γγελική  Κωνσταντακοπούλου - Νούτσου

Γ Προσκληθέντες καθηγητές πού πραγματοποίησαν διαλέξεις.

1) Έμμ. Κριαρας, ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσ
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σαλονίκης, 1 διάλεξη στις 29-11-1979.

2) ϋαη  ϋΠΚε: Καθηγητής τής Λατινικής Φιλολογίας στό

Ι,θεάδ τής Αγγλίας, 1 διάλεξη στις 17-12-1979.

3) Ι ΐ ϊ η  δί<: αία,  Ύφηγήτρια Νεώτερης Ε λληνικής Φιλολογίας 
τής Μόσχας, 1 διάλεξη στις 6-2-1980.

4) \νοΙΐεΓ ΡικΛιπει-, Ύφηγήτρια τοϋ Πανεπιστημίου τής Β ι
έννης τής Αύστρίας 1 διάλεξη στις 17-4-1980.

5) Κ θ £ β Γ  Μ ϊ Π ε χ ,  Ό μότιμος Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου 
Α θηνώ ν, 1 διάλεξη στις 9-5-1980.

6) Β. Καραγιώργης, Διευθυντής Αρχαιοτήτων Κύπρου, 2 δια
λέξεις στις 22 καί 23-4-1980.

7) Γ. Ίω άννου Λογοτέχνης 1 διάλεξη στις 15-5-1980.

8) ΟΐθΓ§ίο Ρΐοαίίο, Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου τήςΒαάονα 
τής Ιτα λ ία ς , 1 διάλεξη στις 19-5-1980.

9) Αηίοηΐο Οαπίβ, Καθηγητής στή Β ο 1 ο § η ϊ α  τής Ιτ α λ ί
ας 1 διάλεξη στις 19-5-1980.

Κ' Ξένοι 'Υπότροφοι

1) υ$α ΚοΓηαρίϊηι: Συνέγραψε διδακτορική διατριβή μέ τίτλο 
«Ή έπική φάση στήν Α ρ χα ία  Ελληνική  καί Ταϋλανδική Λο
γοτεχνία»-

Λ' Υποτροφίες γενικά

1) Ν ΙΚΟ ΛΑΤΟ Υ: 2 ύποτροφίες σέ Πτυχιούχους

2) ΧΡΙΣΤΟ Δ Ο ΥΛΟ Υ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: 1 ύποτροφία σέ φοιτήτρια 
πού πέτυχε 1η στις είσιτήριες έξετάσεις τοϋ 1979.

Στό Α ' έτος πήραν ύποτροφία 37 φοιτητές

Στό Β ' » » » 40 »

Στό Γ ' » » » 42 »

Στό Δ ’ , Ιστορ ικώ ν Σπουδών 38 »

Στό Δ ',  Κλασικών Σπουδών 6 »

Στό Δ ',  Μ.Ν.Ε.Σ. 30 »

Μ' Πτυχιούχοι

Κ Λ Α Σ ΙΚ Ο  
Ό κτώβριος 17
Δεκέμβριος 16

Μ.Ν.Ε.Σ.
81
62

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
16
6
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Φεβρουάριος 11 55 3

Ιο ύ ν ιο ς  6 42 8

ΣΥΝΟΛΟ ...........  50 240 33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.: 323

Ν ' Φοιτητές Παν. Έτους 1979 - 1980: 1089

ΙΟ Υ Λ ΙΑ  -  Β Α Σ Ι Λ Ι ΚΗ  Μ ΠΟ ΥΧΛΑ -  Π ΑΠ ΑΔΗ Μ ΗΤΡΙΟ Υ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
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Β) Φ υσ ικομα θηματ ική

1) Πληρώθηκαν οί έξης "Εδρες:

α) Δ ’ Μαθηματικής Επιστήμης, τακτικός καθηγητής κ. Συμεών Μπο- 
ζαπαλίδης.

2) Προκηρύχθηκαν οί έΕής "Εδρες: 

α) Η ' Μαθηματικής Επιστήμης,

6) Πιθανοτήτων,

γ) Επιστήμης Η λεκτρονικών Υπολογιστών, 

δ) Α ' Θεωριτικής Φυσικής.

3) Άνακηρύχθηκαν διδάκτορες:

1) Κοσμάς Φερεντϊνος

2) Δημήτριος Νοϋτσος

4) Προσλήφθηκαν οί έ£ής:

Α) Υφηγητές: Χατζηλιάδης Νικόλαος τής "Εδρας Χημείας.

Β) Επιμελητές:

α) Τσουμπελής Δημήτριος τής Β ' "Εδρας Θεωρητικής Φυσικής

6) Πάνος Κωνσταντίνος τοϋ Εργαστηρίου τής Ε ' "Εδρας Φυσικής 

γ) Κοντομηνάς Μ ιχαήλ τοϋ Εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων 

δ) Κυριακάκου Γεωργία τοϋ Εργαστηρίου Ό ργανικής Χημείας 

ε) Βιδάλης Θεόδωρος τοϋ Εργαστηρίου Σ Τ ' "Εδρας Μαθηματικής 

Επιστήμης

στ) Δαμιανάκος Δαμιανός τοϋ Εργαστηρίου Χημείας 

Ζ) Κοσμάς Μάριος τοϋ Εργαστηρίου Βιομηχανικής Χημείας

Γ) Βοηθοί:

ΤΖουβάρα - Καραγιάννη τοΰ Εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων.

Δ) Επιστημονικοί Συνεργάτες:

1) Μπαλτζής Σωκράτης τοϋ Εργαστηρίου Αριθμητικής Ανάλυσε- 
ως,

2) Καμαρατος Ματθαίος τής Δ ' "Εδρας Φυσικής

3) Λεοντάρης Γεώργιος τοϋ Εργαστηρίου Β ' Θεωρητικής Φυσικής

4) Ψιμάρνη Ά ν ν α  τής "Εδρας Αριθμητικής ’Αναλύσεως

5) Μπάκας Θωμάς τής Α ' "Εδρας Φυσικής
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6) Ευαγγέλου Ιω ά ν ν η ς  του Εργαστηρίου τής Β ' "Εδρας Φυσικής

7) Κουκοβίνου Σοφία τής Β ' "Εδρας Θεωρητικής Φυσικής

8) Ίω αννίδης Κων/νος τοΰ Εργαστηρίου τής Σ Τ ' "Εδρας Φυσικής

9) Τσελέπης Α λέξανδρος τοΰ Εργαστηρίου Βιοχημείας

10) Βαϊμάκης Τιβέριοςτοΰ Εργαστηρίου Βιομηχ. Χημείας

11) Λουκατζίκου Λουκία τής "Εδρας Βιομηχανικής Χημείας

12) Λέκκα Μαρία - Ε λένη  τής "Εδρας Βιοχημείας

13) Μ ιχαλάκης Α ντώ νιος τής Σ Τ ' "Εδρας Μαθηματικής Επιστήμης

14) Νάνος Χρήστος τοΰ Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας

15) Τ2ιμογιάννης Ιω ά ννη ς  τής Η ' "Εδρας Μαθηματικής Επιστήμης

16) Δεληβοριδ Φωτεινή τοϋ Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας.

5) "Π ήραν εκπαιδευτικές άδειες οί έξής:

1) Καθηγητές

α) Γεώργιος Άνδριτσόπουλος, ετήσια, μέ άποδοχές.

6) Χρήστος Παπαγεωργόπουλος, έτήσια, μέ άποδοχές.

2) Επιμελητές καί Διδάκτορες Βοηθοί

α) Χρήστος Μπαϊκούσης, 8μηνη άπό 10-7-79 μέχρι 9-3-80 μέ άποδοχές. 

6) Ιω ά ννη ς  Δημητρόπουλος, έτήσια άπό 1-9-79 μέχρι 31-8-80 μέ 
άποδοχές

γ) Γεώργιος Λαϋαρίδης, θμηνη άπό 1-10-79, 3 μήνες μέ άποδοχές 
κα ι 6 μήνες χωρίς άποδοχές. 

δ) Θεμ. Κουφογιώργος, βμηνη άπό 22-6-80 μέχρι 16-8-80 μέ άποδοχές. 

ε) Βασιλική Τσικούδη 3μηνη άπό 1-6-80 μέχρι 31-8-80, μέ άποδοχές. 

στ) Γεώργιος Ά βδελός θμηνη άπό 1-3-80 μέχρι 31-8-80 μέ άποδοχές.

3) Βοηθοί μή-διδάκτορες

α) Ά λ ικ η  Μουκαρίκα, 11 μηνη άπό 1-10-79 μέχρι 31-8-80 μέ άποδοχές. 

6) Γεώργιος Καρακώστας, 5μηνη άπό 1-9-79 μέχρι 31-1-80 μέ άποδο- 
χέα

γ) Κωνσταντίνος Καρακώστας, 11 μηνη άπό 1-10-79 μέχρι 31-8-80 μέ 
άποδοχές.

δ) Γεώργιος Χολής, 11 μηνη άπό 1-10-79 μέχρι 31-8-80 μέ άποδοχές. 

ε) Ά θηνα  Πάκου, 1 θμηνη άπό 10-10-79 μέχρι 31-8-80 μέ άποδοχές.

6) Συμμετοχή καθηγητών τής Φυσικομαθηματικής Σχολής σέ 
συνέδρια κ. ά.

Α) Καθηγητής κ. Ν-Η. Γάγγας: α) Μετέβη άπό 20-9-79 μέχρι 25-9-79
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στό ΚΠΕ «Δημόκριτος» γιά συμμετοχή σέ επιστημονική συνάντη
ση μέ γερμανούς έπιστήμονες καί έπιστήμονες τού ΚΠΕ «Δημό
κριτος».

6) Μετέβη άπό 5-11-79 μέχρι 9-11-79 στό ΚΠΕ «Δημόκριτος» γιά 
ερευνητικούς λόγους.

γ) Μετέβη άπό 5-5-80 μέχρι 12-5-80 στό ΚΠΕ «Δημόκριτος» γιά 
ερευνητικούς λόγους.

δ) Μετέβη άπό 16-6-80 μέχρι 27-6-80 στή Ρόδο γιά νά λάβει μέρος 
στό Ινστιτούτο Μελέτης έπι Μ εταλλικών Ύδριδίων.

Β) Καθηγητής κ. Γ. Τζιβανίδης: α) Μετέβη άπό 9-11-79 μέχρι 12-11-79 
στήν Α θήνα  γιά νά λάβει μέρος σέ συνεδριάσεις τοϋ Δ ΙΚ Α Τ Σ Α . 

6) Μετέβη άπό 10-1-80 μέχρι 13-1-80 στήν Αθήνα γιά νά λάβει 

μέρος σέ συνεδρίαση τοϋ Δ Ι Κ Α Τ Σ Α  καί στήν Επιστημονική Ε π ι
τροπή τοϋ Υπουργείου Ε θνικής Άμύνης.

γ) Μετέβη άπό 20-3-80 μέχρι 23-3-80 στήν Α θήνα  γιά νά λάβει 

μέρος σέ συνεδριάσεις τοϋ Δ ΙΚ Α Τ Σ Α  καί τής Επιστημονικής Ε 
πιτροπής Ε νόπλω ν δυνάμεων.

δ) Μετέβη άπό 12-6-80 μέχρι 14-6-80 στήν Α θήνα  γιά νά λάβει μέ
ρος στή συνεδρίαση τοϋ Δ Ι ΚΑΤ ΣΑ.

ε) Μετέβη έπίσης στήν Α θήνα  γιά συμμετοχή σέ συνεδρίαση τοϋ 
Δ ΙΚ Α Τ Σ Α  τις έξης ήμερομηνίες: 12-6-80 μέχρι 14-6-80, 27-5-80 μέ
χρι 29-5-80, 16-5-80 μέχρι 18-5-80, 3-5-80 μέχρι 5-5-80, 17-4-80 μέχρι 
19*4-80, 28-3-80 μέχρι 30-3-80.

Γ) Καθηγητής κ. Β. Στάϊκος: Μετέβη άπό 11-3-80 μέχρι 13-3-80 στήν 
Α θήνα  γιά τή διεξαγωγή έξετάσεων στό ίΚΥ.

Δ) Καθηγητής κ. Συμ. Μποζαπαλίδης: α) Μετέβη άπό 7-7-80 μέχρι 
12-7-80 στήν Ά μ ιένη  Γαλλίας γιά νά συμμετάσχει στό 3ο Διεθνές 

Συνέδριο έπί τής θεωρίας τών β —  κατηγοριών.

β) Μετέβη άπό 15-3-80 μέχρι 17-3-80 στή Θεσσαλονίκη γιά νά συμ- 
μετάσχει στήν Επιτροπή εξετάσεων τής ΕΜΕ.

Ε) Καθηγητής κ. Δ. Μεταξάς: α) Μετέβη άπό 8-3-80 μέχρι 22-3-80 στό 
Εποετής Σ ικελίας γιά νά λάβει μέρος στό Διεθνές Σχολείο Κλι
ματολογίας.

β) Μετέβη άπό 12*5-80 μέχρι 15-5-80 στήν Α θήνα  γιά συμμετοχή 
στήν Ό μάδα έργασίας V I I I  μέ θέμα: «Μετρήσεις ήλιακοϋ καί αιο
λικού δυναμικού».

ΣΤ) Καθηγητής κ. Ά π . Χατζηδήμος: α) Μετέβη άπό 18-11-79 μέχρι 25-
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11-79 Οτή Θεσσαλονίκη γιά ερευνητικούς λόγους.

6) Μετέβη άπό 8-7-80 μέχρι 12-7-80 στήν Α γγλία  γιά νά λάβει 
μέρος σέ συνέδριο.

Ζ) Καθηγητής κ. Π. ’Ασημακόπουλος: α) Μετέβη άπό 6-12-79 μέχρι 
8-12-79 στό Πανεπιστήμιο Κρήτης γιά διάλεξη.

6) Μετέβη άπό 29-11-79 μέχρι 1-12-79 στήν Κρήτη γιά συνεργασία 
έπί διδακτικών θεμάτων.

γ) Μετέβη άπό 9-2-80 μέχρι 12-2-80 στήν ’Αθήνα γιά σύσκεψη, 

δ) Μετέβη άπό 22-6-80 μέχρι 27-6-80 στήν Α θήνα  γιά συμμετοχή 
σέ Συνέδριο Πυρηνικής Φυσικής.

ε) Μετέβη άπό 27-5-80 μέχρι 9-6-80 στήν Α θήνα  γιά νά παρευρεθεϊ 
στήν Κεντρική Επιτροπή Πανελληνίων έξετάσεων.

Η) Καθηγητής κ. Γ. Μπάνος: Μετέβη στήν Α θήνα  γιά νά λάβει μέρος 
στ'ις συνόδους πρυτάνεων τις έξής ήμερομηνίες: 28-9-79 μέχρι 1- 
10-79, 25-1-70 μέχρι 27-1-70, 18-1-80 μέχρι 20-1-80, 8-2-80 μέχρι 11- 
2-80, 29-2-80 μέχρι 3-3-80, 6-3-80 μέχρι 9-3-80, 20-3-80, μέχρι 21-3- 
80, 10-5*80 μέχρι 12-5-89, 29-5-80 μέχρι 1-6-80, 14-6-80 μέχρι 16-6-80, 
21-6-80 μέχρΟι 23-6-80, 26-6-80 μέχρι 30-6-80, 10-7-80 μέχρι 12-7-80, 
28-7-80 μέχρι 30-7-80, 2-9-80 μέχρι 6-9-80.

Θ) Καθηγητής κ. Π. Παπαϊωάννου: α) Μετέβη άπό 9-3-80 μέχρι 16-3- 
80 στήν Α θήνα γιά συμμετοχή στίς εξετάσεις ύποτροφιών έξω- 
τερικοϋ τοϋ Ι.Κ.Υ.
6) Μετέβη άπό 20-3-80 μέχρι 23-3-80 στήν Α θήνα  γιά παρουσίαση 
έρευνητικοϋ προγράμματος στήν Επιστημονική Επιτροπή Ε νόπλω ν 
δυνάμεων.

I) Καθηγητής κ. I. Τσαγκάρης: Μετέβη άπό 18-3-80 μέχρι 22-3-80 
στήν Α θήνα  ώς έξεταστής στίς ύποτροφίες τοϋ ΙΚΥ.

Κ) Καθηγητής κ. Ν. Άλεξανδρόπουλος: α) Μετέβη άπό 14-10-79 μέχρι 
18-10-79 στήν Α θήνα  γιά νά λάβει μέρος σέ Διεθνές Συνέδριο.

6) Μετέβη 1-12-79 μέχρι 23-12-79 στή Μ. Βρεταννία στά πλαίσια 
τοϋ προγράμματος Μ ορφωτικών Α νταλλαγώ ν τοϋ Υπουργείου Παι
δείας.
γ) Μετέβη άπό 2-11-79 μέχρι 4-Τ1-79 στήν Α θήνα  γιά νά λάβει μέ
ρος, σέ συνεδρίαση τοΰ Δ ΙΚ Α Τ Σ Α .
δ) Μετέβη άπό 5-3-80 μέχρι 7-3-80 στήν ’Αθήνα στό ΚΠΕ Δημόκρι

τος.
ε) Μετέβη άπό 18-3-80 μέχρι 20-3-80 στό ΚΠΕ Δημόκριτος, 
στ) Μετέβη άπό 16-6-80 μέχρι 28-6-80 στή Ρόδο γιά διάλεξη.
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Λ) Καθηγητής κ. I. Βέργαδος: α) Μετέβη άπό 12-11-79 μέχρι 14-11-79 
στό ΚΠΕ «Δημόκριτος». Επίσης στό ΚΠΕ άπό 3-12-79 μέχρι 5-12-79.

6) Μετέβη άπό 21-1-80 μέχρι 23-1-80 στήν Α θήνα  γιά νά έργαστεϊ 
στόν ύπολογιστή ΕΜΠ.

γ) Μετέβη άπό 3-3-80 μέχρι 12-4 80 στό Ο ε γ η στή Γενεύη στό 
Εύρωπαϊκό Κέντρο Ε ρευνώ ν σαν άνταποκριτής.

δ) Μετέβη άπό 16-6-80 μέχρι 31-8-80 στή Γερμανία καί στήν Ε λβ ε 
τία γιά επιστημονικούς καί ερευνητικούς λόγους.

Μ) Καθηγητής κ. Δ. Κουτρουφιώτης: Μετέβη άπό 28-2-80 μέχρι 8-3-80 
στή Βραζιλία γιά έπιστημονικούς λόγους.

Ν) Καθηγητής κ. Έμ. Σμυρνέλης: α) Μετέβη άπό 17-12-79 μέχρι 22-
12-79 στό Πανεπιστήμιο Κρήτης γιά συνεργασία και παρακολούθη
ση συνεδρίου.

β) Μετέβη άπό 10-3-80 μέχρι 16-3-80 στό Παρίσι γιά Σεμινάριο, 

ϊ )  Καθηγητής κ. Φρ. Τριάντης: Μετέβη άπό 3-6-80 μέχρι 7-6-80 στήν 
Α θήνα σέ σεμινάριο γιά τό ί ε ρ

Ο) Καθηγητής κ. Μ. Καραγιάννης: Μετέβη άπό 25-4-80 μέχρι 30-4-80 
στό Μόναχο γιά νά συμμετάσχει σέ διεθνές συνέδριο.

7) Προσκλήσεις καθηγητών καί άλλων επιστημόνων άπό καθη
γητές τής Σχολής 

Προσεκάλεσαν:

1) Ό  κ. Βέργαδος τόν Δρα. Θ. Βιδάλη κα'ι τούς καθηγητές κ. κ.

I. Ήλιόπουλο, Π. Λαμπρόπουλο καί Παν. Παππά.

2) Ό  κ. Σμυρνέλης τούς καθηγητές κ. κ. Ρ. Μαΐΐΐανΐη Ν. Άρτεμιάδη, 
Ρ. 1ε1οη§ καί Λ. Ντόκα.

3) Ό  κ. Π. Παπαϊωάννου τούς καθηγητές κ. κ. Φ. Νανόπουλο, Ο. 

ϋ . Κεπιρ, ϋ τ  Α\Υ Κβηχρ Ν. Παντατζίδη καί ν ικΛ Ιίον

4) Ό  κ. ΜεταΕάς τόν καθηγητή κ. Ηοαιετ Μ&ηΙγ

5) Ό  κ. Τριάντης τόν καθηγητή κ. Άναστ. Φίλλιππα καί τό Δρα Έμ.
Φλωρατο.

6) Ό  κ. Σφήκας τόν Δρα Ιναη Ρίειτε - Κ&ηιαίΐον

7) Ό  κ. Στάϊκος τούς καθηγητάς κ.κ. Γ. Παντελίδη καί Σπ. Ζερβό.

8) Ό  κ. Κουτρουφιώτης τόν καθηγητή κ. Ι,οιιίδ Ν ϊγ6Πι Ι)6γ§

9) Ό  κ. Καπούλας τόν Δρα κ. Δημόπουλο.

10) Ό  κ. Τζιβανίδης τήν καθηγήτρια Μπιε Ρταπεε £ε1οη§
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11 ) Ό  κ. Μηλιώτης τόν καθηγητή κ. Π. Βαρώτσο και τόν Δρα κ. Βερ- 
γανελάκη.

12) 'Ο κ. ΜποΖώνης τούς Δρες Ι.3\νΓαηο\νίς£ καί ΑΙίτεά Ο γ^

13) Ό  κ. Χατ£ηδήμας τόν Δρα Ιο ίιη  ΙΙίςε

14) Ό  κ. Πολυδωρόπουλος τήν κ. Κλ. Νικολαίδη.

8) Φοιτητές
α) Εγγεγραμμένοι: Μαθηματικό 1162, Φυοικό 634, Χημικό 125.

6) "Ελαβαν πτυχίο: Μαθηματικοί 168, Φυσικοί 92.

γ) "Ελαβαν υποτροφία: Α \  έτος 40, Β \  έτος 60, Γ \  έτος 32, Δ '.  έ
τος 30.

9) Πραγματοποιήθηκε έκπαιδευτική εκδρομή τών Δ /ετών φοι
τητών τής Σχολής μας οτήν Ούγγαρία καί Τσεχοσλοβακία.

Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική έκδρομή Α /ετών καί Β /ετών 
φοιτητών Μαθηματικού σέ διάφορα κέντρα Η λεκτρονικών Υπολογι
στών.

Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική έκδρομή Α/ετών, Β/ετών καί 
Γ/ετών φοιτητών Χημικού Τμήματος σέ Πάτρα καί ’Αθήνα.

10) Ό  Ε λληνικός Ερυθρός Σταυρός, Τμήμα Θεσσαλονίκης,
έκφράζει τις ευχαριστίες του στόν φοιτητή τοΰ Μαθηματικού Τμήμα
τος κ. Απόστολο Τ£ακόπουλο, καί τά συγχαρητήρια στό Πανεπιστή
μιο Ίω αννίνω ν, διότι ό άνωτέρω φοιτητής προσέφερε έθελοντικά τις 
υπηρεσίες του στά σπαστικά παιδιά κατά τή διάρκεια τής ύπό τοΰ Ε λ 
ληνικού Έρυθροΰ Σταυρού Θεσσαλονίκης προτύπου κατασκηνώσεως.

11) Πραγματοποιήθηκαν 37 συνεδρίες.

Μ ΑΡΙΑ  Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ



γ) Ια τ ρ ικ ή

Α' Καθηγητές πού εκλέχτηκαν

1. Βασίλειος Ρόίος, τακτικός στην "Εδρα τής Ιστορ ίας τής Ια τ ρ ι
κής.

2. Ά ρ η ς  Διάκος, τακτικός στήν "Εδρα τής Ψυχιατρικής.

3. Κωνσταντίνος Ψύλλας, τακτικός στήν "Εδρα τής Ό φθαλμολογίας.

4. Γεώργιος Τσοίτης, τακτικός στήν "Εδρα τής Δερματολογίας.

5. Παναγιώτης Σουκάκος, τακτικός στήν "Εδρα τής Όρθοπεδικής.

6. Α λκιβ ιάδης Καμμένος, Εκτακτος στήν τακτική "Εδρα τής Ούρο- 
λογίας, καί

7. Α ντώ νιος Σκεύας, "Εκτακτος στήν τακτική "Εδρα τής Ώτορινο- 
λαρυγγολογίας.

Β' Έδρες πού προκηρύχθηκαν 

Ια τρ ικής  Φυσικής.

Γ' ’Ανακηρύχθηκαν διδάκτορες 

Είιάγγελος Τσιμογιάννης

Δ' Ειδικοί επιστήμονες πού προσλήφθηκαν

1. Ά νδρέας Δόνος, τής "Εδρας τής Φυσιολογίας

2. Κωνσταντίνος Ρήγας, τής "Εδρας τής Ια τρ ικής  Φυσικής.

Ε' Επιστημονικοί συνεργάτες πού προσλήφθηκαν

1. Πατρώνα Βε£υράκη, στήν "Εδρα τής Φυσιολογίας

2. Χρήστος Κούτλας, στήν "Εδρα τής Ια τρ ικής  Φυσικής

3. Ευστράτιος Κοντοραδέλης, στήν "Εδρα τής Βιολογικής Χημείας

4’ Χρυσούλα Τζαβέλα - Φράγκου, στήν "Εδρα τής Βιολογικής Χη
μείας.

Στ' Συμμετοχή σέ συνέδρια

1. ’Ό θ ω ν  Κωτούλας, ώς εκπρόσωπος τοϋ Κοσμήτορα, στό Συνέδριο 
Κοσμητόρων Ευρωπαϊκών Ια τρ ικώ ν  Σχολών τό Σεπτέμβριο τοϋ 
1980, στό ΟΓοηϊη^εη καί Νί]ηΐ6§6η Ό λλανδίας καί στό Συνέ
δριο Ια τρ ικής  ’Εκπαιδεύσεως.

2. Παύλος Κατσιώτης: Συμμετοχή στό Γαλλικό συνέδριο Α κτ ινολο 
γίας, άπό 19 έως 24-11-79.
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3. Γεράσιμος Παγουλάτος: Στό Παρίσι, γιά έρευνα άπό 2811 έως

4-12-79.

4 Βασίλειος Κατσουγιανόπουλος: Στή Θεσσαλονίκη γιά νά λάβει 
μέρος στά μετεκπαιδευτικά μαθήματα τής Β ' Χειρουργικής Κλινι
κής τής Ια τρ ικής  Σχολής τοϋ Α.Π.Θ. καί δώσει διάλεξη μέ θέμα 
«Ή έννοια τής αίτιολογικής συσχετίσεως καί οί παραβολικές κα
μπύλες στήν Ια τρ ική  καί στήν Βιολογία».

5. Πέτρος Λαπατσάνης: Συμμετοχή στόΡουτΐΙιΙηΐεΓη&ίϊοη&Ι \νοτ1ί8ΐιορ 

οη ο&ΙοϊΓΐεοΙ ίΐδδΐιεδ στό Ισραήλ, άπό 9-13/3/80.

6. Δημήτριος Λώλης: Στήν Αθήνα, άπό 6-10/12/79, γιά νά συμμετά- 
σχει ώς Αντιπρόεδρος τής Ό ργανωτικής Επιτροπής καί μέ άνα
κοίνωση στό Α ' Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής.

7. Γεώργιος Καλλίστρατος: Στήν Θεσσαλονίκη άπό 21-23/1/80 γιά νά 
μιλήσει στό πρόγραμμα συνεχούς μετεκπαιδεύοεως Ια τρ ώ ν  τού 
έτους 1979- 1980.

8. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου: Στήν Αθήνα, άπό 27-28/2/80 γιά 
νά συμμετάσχει σέ συζήτηση στρογγυλής Τραπέζης στό Άρεταί- 
ειο Νοσοκομείο, μέ θέμα «Κακοήθη λεμφώματα».

9. Δημήτριος Λώλης: Στήν Αθήνα, άπό 20-24/3/80 γιά έρευνα.

10. Χαράλαμπος Μουτσόπουλος: Στις Η.Π.Α. γιά έρευνα.

11. Βασιλική Καλφακάκου - Βαδαλούκα: Στήν Θεσσαλονίκη γιά νά 
συμμετάσχει στό Α ' Πανελλήνιο Συνέδριο Ούρολογίας μέ άνα- 
κοίνωση «Ή συντήρηση καί ή Θεραπεία τής Ούρολιθιάσεως».

12. Ό ρέστης Τσόλας: Στό Βελιγράδι Γιουγκοσλαβίας άπό 21-27/5/80, 

γιά συμμετάσχει στό Β ' συνέδριο τής Ένώσεως Βιοχημικών Ε τα ι
ρειών Γιουγκοσλαβίας.

13. Πέτρος Λαπατσάνης: Συμμετοχή στό έτήσιο συνέδριο, ΕιίΓορεαη
δοοίεΐγ Ροι: Ρεάίαΐπο ΚεδεατοΙι, άπό 1-4/6/80.

14. Κωνσταντίνος Σεφεριάδης: Στήν Αθήνα, άπό 25-28/4/80, γιά νά 
συμμετάσχει στή συνεδρίαση τής Ε λληνικής Βιοχημικής καί Βιο
φυσικής Εταιρείας.

15. Βασίλειος Κατσουγιαννόπουλος: Στήν Α θήνα γιά νά συμμετάσχει 
στό Πανελλήνιο Ια τρ ικό  Συνέδριο μέ άνακοίνωση.

16. Χαράλαμπος Μουτσόπουλος: Στήν Α θήνα  άπό 6-10/5/80 γιά νά 
συμμετάσχει στό Πανελλήνιο Ια τρ ικό  Συνέδριο μέ άνακοίνωση.

17. Δημήτριος Λώλης: Στήν Αθήνα, άπό 7-12/5/80, γιά νά λάβει μέ

ρος μέ άνακοίνωση στό 6ο έτήσιο Πανελλήνιο Ια τρ ικό  Συνέδριο.
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18. Ό ρέστης Τσόλας: Στην Αθήνα, άπό 25-27/4/80 γιά νά λάβει μέ

ρος στην συνεδρία τής Ελληνικής Βιοχημικής καί Βιοφυσικής Ε 

ταιρείας.

Ζ. Προσκλήσεις Επιστημόνων

ϋΓ. Ρ. 3, ΜαΓηβΓ, 6-6-1979, τοϋ Πανεπιστημίου Κολωνίας τής Γερ

μανίας. Θέμα ομιλίας: ΝαΙιΐΓ&1 ΟοπιρουηςΙδ ο ί Ιΐιε ΒΙιιε-ΟΓεεη Αίςα 

ιη^υδοιιία.

Καθηγητής κ. Σ. Άλιβι£άτος, 10-12-1979, "Εδρα Πειραματικής Φυ

σιολογίας, Ια τρ ική  Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνώ ν. Θέμα ομιλίας: 

Δομή καί Βιοσύνθεση Βιολογικών μεμβρανών.

Καθηγητής κ. Κ. Μοίρας, 5-5-1980, "Εδρα Βιολογικής Χημείας Ι α 

τρική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνώ ν. Θέμα ομιλίας: Ή  Διακίνηση 

Λιποπρωτεινών καί ή κλινική τους σημασία.

Ώγ. 8. Ε<3ε1δίεΐη, 6-6-1980, Βιοχημικός τοΰ \νεΐζιιιαηη Ιηδίΐίιιΐε ο ί δοΐε- 
ηςε, Ισραήλ.

Θέμα ομιλίας: Κεοεηΐ αάν&ηοεδ ΐη Ιΐιε ιιηάεΓδίαη<ϋη§ ο ί ίΐιε ίιιηεΐΐοηαΐ 

πιεΐ&βοϋδηι ο ί νΐί&ιηϊη ϋ .
ϋτ. ΤαΪΓΟ ΟδΙιΐιηΕ, 29-6-1980 άπό τό Μΐίδΐιβΐδίιί-Κ&δεϊ Ιηδ ίΐίιιίε  ο ί Ι λΓβ 

δοίεηοεδ, τοϋ Το1<:γο Ια πω ν ία ς . Θέμα ομιλίας: Βιοχημικές Μελέτες σέ 

θερμόφιλους Όργανισμούς.

Η. Εκπαιδευτικές εκδρομές

Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική έκδρομή τών Αετών, Βετών 

καί Γετών φοιτητών σέ διάφορα έρευνητικά κέντρα Α θήνα ς και 

Θεσσαλονίκης.

Θ. “Υποτροφίες

ΧΡΙΣΤΟ Δ Ο ΥΛΟ Υ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Μία(1)  υποτροφία σέ φοιτητή πού 

πέτυχε πρώτος (1) στις είσιτήριες έξετάσεις τοϋ Ακαδημαϊκού 

έτους 1979 -  1980.

Στό Α ' έτος πήραν ύποτροφία 6 

Στό Β ' έτος πήραν ύποτροφία 10



Στό Γ ' έτος πήραν υποτροφία 8

I. Φοιτητές Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980: 237

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ



6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
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Τό Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στό ακαδημαϊκό έτος 1979 —  
80 λειτούργησε καί είχε καλύτερες καί μεγαλύτερες αθλητικές επι
τυχίες άπό τά προηγούμενα έτη, παρά τις δυσκολίες πού συνάντησε 
κατά τήν διάρκεια τής χρονιάς, άλλά πού Εεπεράστηκαν μερικώς Τού
το όφείλεται κατά τό μεγαλύτερο ποσοοτό εις τήν πολύτιμη συμπαρά
σταση, τήν ειλικρινή συνεργασία καί κατανόηση τών Πρυτανικών Α ρ 
χών σέ όλα τά προβλήματα πού άνέκυπταν.

Αναλυτικά κατά τμήμα έπιτεύχθηκαν τά εξής:

1. Σωματική Αγωγή : Μέ άπόφαση τοϋ Υπουργείου καί τής Συγκλή
του ορίσθηκαν ύποχρεωτικές παρουσίες στή ^Γυμναστική (20) γιά 
Αετεϊς καί Βετεϊς. "Ενα μεγάλο ποσοστό φοιτητών δέν έπραγμα- 
τοποίησε τόν προβλεπόμενο άριθμό προβάλλοντας ώς δικαιολογία 
τήν έλλειψη τοϋ προσωπικού, τών εγκαταστάσεων καί τών μέσων. Πα
ρά τήν έλλειψη τών άνωτέρω μέσων τό Γυμναστήριο ήταν άνοιχτό 
γιά τήν άσκηση τών φοιτητών καθημερινά άπό 8 π.μ. μέχρι 1.30 μ.μ. 
και άπό 4 μέχρι 8 μ.μ. γιά προπονήσεις διαφόρων άθλημάτων. Στό 
διάστημα άπό 1-10-79 μέχρι 30-5-80 οι φοιτητές άσκήθηκαν μέ ποσο
στά: Φιλοσοφική 30%, Φυσικομαθηματική 29% καί Ια τρ ική  13%.

2. Αθλητικά Τμήματα : Στό Πανεπιστήμιό μας λειτούργησαν τά έΕής 
άθλητικά τμήματα: α) Κλασσικού Αθλητισμού, 6) Α θλοπαιδ ιώ ν (Βό- 
λεϋ —  Μπάσκετ —  Ποδόσφαιρο), γ) Τέννις, δ) Σκοποβολής, ε) Κω
πηλασίας, στ) Κολυμβήσεως μέ τμήμα ύδατοσφαιρίσεως, ζ) Σκακίου, 
η) Πίγκ-Πόγκ, θ) Ένοργάνου Γυμναστικής καί ’Ά ρ σ εω ς  Βαρών ι) Χ ι
ονοδρομίας καί έπΐ πλέον διατηρούνται τέσσερα χορευτικά συγκροτή
ματα: Η πειρωτικό —  Ποντιακό —  Κρητικό καί Κυπριακό.

3. * Αθλητικές έκδηλώσεις : Στό Ακαδημαϊκό έτος 1979-1980 έγι
ναν οί έΕής άθλητικές έκδηλώσεις: Ό ργανώθηκαν τά έσωτερικά πρω
ταθλήματα μεταΕύ τών έτών καί Σχολώ ν σέ όλα σχεδόν τά άθλήμα- 
τα μέ μεγάλο ένδιαφέρον. Α κόμη  και πρωτάθλημα πίγκ - πόγκ μετα
Εύ τών Καθηγητών.

4. Σκοπευτικό τμήμα: Έ γιναν εσωτερικοί άγώνες μεταΕύ τών φοι
τητών καί άναδείχθηκε ή άντιπροσωπευτική όμάδα πού άντιπροσώ- 
πευοε τό Πανεπιστήμιό μας στούς έΕής άγώνες μέ τις έΕής έπιτυχίες: 
Στούς Πανελληνίους Σκοπευτικούς Ά γώ νες  τών Α θηνώ ν μεταΕύ 
Σωματείων, κατέλαβε τήν τρίτη θέση. Στούς Πανελληνίους Φοι
τητικούς άγώνες πού οργάνωσε τό Πανεπιστήμιο Ίω α νν ίνω ν  μέ με
γάλη έπιτυχία μεταΕύ 11 Α.Ε.Ι. κατέλαβε τήν πρώτη θέση μέ τόν φοι
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τητή Μανθάτη τοϋ Μαθηματικού Τμήματος καί τήν τρίτη μέ τόν φοι
τητή Τσιάρα τοϋ Μαθηματικού Τμήματος καθώς καί τήν πρώτη ομαδι
κή νίκη στό άεροβόλο όπλο.

Στοΰς Διαπανεπιστημιακούς αγώνες πού οργάνωσε τό Πανε
πιστήμιο τών Πατρών οί φοιτητές μας κατέλαβαν τήν δεύτερη καί 
τήν πέμπτη θέση.

5. Κλασικός αθλητισμός: Στό Πανεπιστήμιό μας καλλιεργείται ό
Κλασσικός άθλητισμός όλων τών αγωνισμάτων. Ή  ομάδα στίβου έλα
βε μέρος στό Πανελλήνιο πρωτάθλημα άνωμάλου δρόμου τών Α.Ε.Ι. 
πού οργάνωσε μέ έπιτυχία τό Πανεπιστήμιο Ίω α ν ίνω ν  τήν 18-4-80 καί 
κατέλαβε τήν πρώτη νίκη στούς φοιτητές στά 3.000 μ. καί τήν πρώ
τη καί δεύτερη νίκη στίς φοιτήτριες στά 1.500 μ. Έπίσης τήν πρώτη 
ομαδική νίκη φοιτητριών. Ή ίδια όμάδα στούς διαπανεπιστημιακούς 
άγώνες άνωμάλου δρόμου στή Θεσσαλονίκη κατέκτησε τρεις πρώτες 
νίκες στά άτομικά άγωνίσματα καί μία πρώτη νίκη στό ομαδικό. Α ν 
τιπροσωπευτική όμάδα άπό τούς φοιτητές Ντάφλο Παναγιώτη καί 
Φλώρο Χαριλ. έλαβε μέρος στό δρόμο Θυσίας 8.000 μ. στίς γιορτές 
τής έξόδου τοϋ Μεσολογγίου όπου κατέκτησε τήν τρίτη νίκη γεγονός 
πού έπρόθαλε τό Πανεπιστήμιό μας καί έσχολιάσθηκε εύμενώς. Έπί- 
οης οί φοιτητές Ρι2δς καί Ντάφλος έλαβαν μέρος μέ τήν Εθνική  Φοι
τητική όμάδα στίβου στούς Α γώ νες  τά Αλεξάνδρεια  πού έγιναν στήν 
Καβάλα μεταξύ Ε θνικής Ενόπλων Δυνάμεων καί Εθνικής Φοιτητικής
Ομάδας καί κατέλαβαν τή δεύτερη θέση στή σκυταλοδρομία, ό δέ 

φοιτητής Ρίζας Σ. τήν δεύτερη θέση στό μήκος μέ 7μ.

6. Αθλοπαιδιές (Μπάσκετ): Ε κτός άπό τό εσωτερικό πρωτάθλημα με
ταξύ τών Σχολών τοϋ Πανεπιστημίου ή όμάδα Μπάσκετ έδωσε φ ιλι
κές συναντήσεις μέ ομάδες τής πόλεως καί έλαβε μέρος στό Πανελ
λήνιο φοιτητικό πρωτάθλημα Α.Ε.Ι. στήν ’Αθήνα όπου διακρίθηκε.

7. Βόλεϋ: Τό πρωτάθλημα δέν έγινε άκόμη’ θά γίνει όμως τό πρώτο 
δεκαήμερο τοϋ Νοεμβρίου στή Θεσσαλονίκη όπου θά λάβει μέρος και 
τό Πανεπιστήμιο.

8. Ποδόσφαιρο: Έ γινε τό έσωτερικό πρωτάθλημα τών Σχολώ ν κα ί άν- 
τιπροσωπευτική όμάδα τού Πανεπιστημίου έλαβε μέρος στό Πρω
τάθλημα Α.Ε.Ι. στήν Α θήνα  όπου κατέλαβε τήν τρίτη θέση.

9. Αντισφαίριση (τέννις): Ό μάδα φοιτητών έλαβε μέρος στούς Πα
νελλήνιους φοιτητικούς άγώνες τών Α θ η νώ ν καί πήρε τήν τέταρτη
νίκη.

10. Κωπηλασία: Στήν κωπηλασία άσκήθηκαν άρκετοί φοιτητές καί τοϋ-
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το χάρη στις διευκολύνσεις πού είχαμε άπό τό Ναυτικό "Ομιλο Ίω α ν 
νίνων. Δεν έλαβαν μέρος σέ έπίσημους αγώνες διότι οί φοιτητές ά* 
πουσία£αν λόγω θερινών διακοπών.

11. Κολύμβηση - ύδατοσφαίριση: Οί φοιτητές έπροπονήθηκαν στήν πι

σίνα τής Φοιτητικής Εστίας καί έλαβε ή όμάδα τοϋ Πανεπιστημίου 

μας μέρος στό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πού έγινε στήν Πάτρα.

12. Επιτραπέζια Αντισφαίριση (Πίγκ -πόγκ) : Τό Πανεπιστημιακό Γυ
μναστήριο οργάνωσε όπως κάθε χρόνο τό εσωτερικό πρωτάθλημα 

μέ μεγάλη συμμετοχή. Ή όμάδα τοϋ Πανεπιστημίου μας έλαβε μέρος 

στό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α Ε Ι. πού οργάνωσε τό Πολυτεχνείο 

καί κατέλαβε τήν τρίτη θέση. Επίσης οργάνωσε φέτος καί πρωτάθλη

μα Καθηγητών.

13. Τμήμα Σκακίου:Μετά τό έσωτερικό πρωτάθλημα ή όμάδα τοϋ Πα

νεπιστημίου μας έλαβε μέρος στούς Διαπανεπιστημιακούς άγώνες 

τών Πατρών παίρνοντας τήν τρίτη θέση.

14. Χορευτικά συγκροτήματα:Τό Κυπριακό έδωσε παράσταση στήν αί

θουσα τελετών παρουσία τοϋ Υπουργού Παιδείας Κύπρου. Τό Πον

τιακό πολλές παραστάσεις σέ γιορτές στήν πόλη καί τήν φοιτητική 

έβδομάδα. Τό Η πειρωτικό στή Φοιτητική Εστία καί φοιτητική έβδο- 

μάδα.

15/Αλλες έκδηλώσεις: Τό Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο οργάνωσε ό

πως κάθε χρόνο έπίσκεψη στα άκριτικά Φυλάκια Κακαβιάς, επ’ 

εύκαιρία τής Εθνικής έορτής τής 28ης Ό κτωβρίου, στήν όποία μοιρά

στηκαν δώρα στούς στρατιώτες τοϋ Φυλακίου. ” Ελαβε έπίσης μέρος σέ 

όλες τις Ε θνικές γιορτές καί παρελάσεις μέ τμήματα φοιτητών.

Ό  Δ/ντής τοϋ Γυμναστηρίου έχει όρισθεϊ άπό τό Υπουργείο Παι

δείας μέλος τής Συντονιστικής Επιτροπής Άθλητισμοϋ Ά νω τάτω ν 

Σχολών Ελλάδος,

Προσεκλήθη καί έδωσε διάλεξη στή Διεθνή Ό λυμπιακή Α κ α 

δημία1 έπίσης στήν έθνική εορτή τής 25ης Μαρτίου στό Μεσολόγγι.

Θά πρέπει νά τονισθεϊ, ότι οί νίκες πού κατέλαβαν οί φοιτητές 

μας στά Πανελλήνια πρωταθλήματα είναι αρκετά τιμητικές, δεδομένου 

ότι στούς Πανελληνίους άγώνες παίρνουν μέρος δώδεκα περίπου
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Α νώ τατες Σχολές, συμπεριλαμβανομένων καί τών δύο Γυμναστικών 

Ά κα δημ ιώ ν Α θηνώ ν  καί Θεσσαλονίκης, οί όποιες συγκροτούνται άπό 

αθλητές Ε θνικώ ν ομάδων, όπότε δίκαια τούς. έτίμησε τό Πανεπιστή

μιό μας δίδοντας ειδικά διπλώματα.

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ Τ Σ ΙΑ Ν Τ Α Σ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
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7. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Γιά την Φιλοσοφική Σχολή καταγράφηκαν 6.208 βιβλία πού 
προέρχονται άπό άγορά καί 2.977 πού προέρχονται άπό δωρεά.

Γιά τήν Φυσικομαθηματική Σχολή έγιναν 570 παραγγελίες 
περιοδικών καί 568 παραγγελίες βιβλίων. Επίσης καταγράφηκαν 
1830 βιβλία προερχόμενα άπό άγορά και 285 προερχόμενα άπό δω
ρεά. Τά περιοδικά πού καταγράφηκαν είναι 68 προερχόμενα άπό ά
γορά καί 31 άπό δωρεά.

Γιά τήν Ια τρ ική  έγιναν 113 παραγγελίες περιοδικών καί 
170 παραγγελίες βιβλίων. Καταγράφηκαν 2.091 βιβλία προερχό
μενα άπό άγορά καί 238 προερχόμενα άπό δωρεά. Επίσης 111 πε
ριοδικά άπό άγορά καί 55 άπό δωρεά.

Προωθήθηκαν τά τιμολόγια άπό τις άγορές τών βιβλίων 
καί τών περιοδικών τής Φυσικομαθηματικής καί τής Ια τρ ικής  Σχολής.

"Εγιναν οί απαραίτητες ένέργειες γιά τή βιβλιοδεσία 2.000 
τόμων βιβλίων καί περιοδικών τοϋ Πανεπιστημίου.

ΕΛΕΝΗ ΣΑΜ ΑΡΤΖΗ

ΠΡΟ ΤΣΤΑΜ ΕΝΗ 

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
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8. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Οι δραστηριότητες σέ ό,τι όφορδ τό Γραφείο Δημοσίων Σ χέ
σεων ήταν οί ακόλουθες:

1) 27 Νοεμβρίου 1979: ομιλία από τον Υπουργό Παιδείας τής Κύ
πρου κ. Χρυσόστομο Σοφιανό μέ θέμα: «Κυπριακή έκπαιδευτική 
πρα γματι κότητα ».

2) 3 - 1 7  Δεκεμβρίου 1979: έπισκέφθηκε τό Πανεπιστήμιο Ίω α νν ί
νων τριμελής αντιπροσωπεία τοϋ Πανεπιστημίου τών Τιράνων, 
άποτελουμένη άπό τον Πρύτανη κ. Πετρίτ Ραντοβίτσκα (Καθη
γητή τής Υδρολογίας), τήν Άντιπρύτανη κ. Σπρέσα Ζενέλι (Κα- 
θηγήτρια τής Γλωσσολογίας) καί τόν Καθηγητή κ. Γεώργιο Βλά
χο (Καθηγητή τής Γεωλογίας) άνταποδίδουσα έπίσκεψη αποστο
λής τοϋ Πανεπιστημίου μας ή όποια είχε έπισκεφθεί τό Μάρτιο 
1979 τά Τίρανα.

3) 21 Νοεμβρίου 1979: εγκατάσταση τών πρυτανικών άρχών καί 
ή έκφώνηση τοϋ πρυτανικοΰ λόγου άπό τόν Πρύτανη κ. Γ. Μπάνο 
μέ θέμα: «Τό σύμπαν σβύνει».

4) 23 Ίανουαρίου 1980: κοπή τής πρωτοχρονιάτικης πίττας τοϋ 
προσωπικού τοϋ Πανεπιστημίου.

5) 30 Ίανουαρίου 1980 (έορτή τών Τριών Ιεραρχώ ν): μνημόσυνο 
ύπέρ τών άποθανόντων εύεργετών, δωρητών, καθηγητών βοη
θών και φοιτητών στό ’Αρχιμανδρειό. Τό βράδυ τής αύτής ήμέ- 
ρας επίσημος έορτασμός στήν αίθουσα τελετών μέ ομιλητή τόν 
Κοσμήτορα τής Φιλοσοφικής Σχολής κ. I. Καμπίτση μέ θέμα: 
«Ή Ιπποκρατική Γραμματεία ώς έκφανση τοϋ άρχαίου πολιτι
σμού». Έ ν συνεχεία όρκομωσία τών Αετών φοιτητών.

6) 22 Φεβρουάριου 1980 - ομιλία άπό τόν Υπουργό Κοινωνικών Υ 
πηρεσιών, Καθηγητή κ. Σπϋρο ΔοΕιάδη μέ θέμα: «Υγεία —  Παι
δεία, Κοινές πηγές —  κοινοί στόχοι».

7) 23 Μαρτίου 1980: έορτασμός γιά τήν εθνική έορτή τής 25ης Μαρ
τίου, όμιλία άπό τόν εντεταλμένο Υφηγητή τής Φιλοσοφικής 
Σχολής κ. Γ. Πλουμίδη μέ θέμα: «Οί εύρωπαϊκές δυνάμεις οτήν 
Ιστοριογραφία τοϋ άγώνα».

8) 18,19,20 Α πριλ ίου  1980: Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου άνω- 
μάλου έδάφους καί σκοπευτικών άγώνων φοιτητών καί φοιτη
τριών τών Α.Ε.Ι. τής χώρας, διεΕαχθέν στά Ιω ά νν ινα  μέ 
πρωτοβουλία καί οργάνωση άπό τό Πανεπιστήμιο Ίω αννίνω ν.
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9) 22 Α πριλίου 1980: διάλεξη άπό τον κ. Β. Καραγεώργη, Δ ιευ
θυντή Αρχαιοτήτων τής Κύπρου, μέ θέμα: «Αρχαιότητες καί 
Μνημεία τής κατεχομένης Κύπρου».

10) 23 Α πριλίου 1980: έορτή τοϋ Α γ ίου  Γεωργίου τοϋ Τροπαιοφό- 
ρ ο υ ): άρχιερατική λειτουργία στόν ναό Α γίου Γεωργίου στό 
Μοναστήρι τής Δουρούτης.

11) 16 Μαΐου 1980: ομιλία άπό τόν Πρέσβυ τής Κύπρου κ. Δήμο 
Χατζημιλτή μέ θέμα: «'Η Κύπρος στούς άγώνες τοϋ Έθνους».

12) 4 Μαρτίου 1980 καί 5 Ιουλ ίο υ  1980: όρκομωσία πτυχιούχων.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  ΔΗ Μ Ο ΛΙΚΑ

ΠΡΟΜ-ΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


