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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2922 

 

Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016, στις 3:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της 

Συγκλήτου στην αίθουσά της.   

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 3:30  π.μ. 

Τα μέλη της Συγκλήτου που δεν μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο χώρο της 

συνεδρίασης, μπορούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Θ Ε Μ Α Τ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ  

 
Α.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1. 

1.1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, 

σύμφωνα με το νόμο, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, 

(σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση).   

 

1.2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2015, 

(συνημμένη κατάσταση).   

 

Α.2. Διαγωνισμοί  

2. Πρόταση σχετικά με την απομείωση, κατά 87.000,00€, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

συνολικού ύψους 261.000,00 €,  που αφορά το διαγωνισμό με αριθμό 319/2013  (συμβάσεις   αριθμ. 

319/31-1-2014 και 319/2-2-2015) για τη «Φύλαξη κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του 

ΑΠΘ», 

(το έγγραφο με αριθμό 153/25-1-2016 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του). 

 

3.  

3.1. Έγκριση πίστωσης ποσού 450.000,00€, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και ξενόγλωσσων 

ηλεκτρονικών περιοδικών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, 

3.2. Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλιογραφικών βάσεων 

δεδομένων και ξενόγλωσσων ηλεκτρονικών περιοδικών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ,  

έτους 2016, συνολικού προϋπολογισμού 450.000,00 € -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- και 

3.3. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 358/2016. 
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4. Αίτημα έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων για προμήθεια των παραπάνω βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και ξενόγλωσσων 

ηλεκτρονικών περιοδικών, για τα οικονομικά έτη 2017-2018 (2017: 450.000,00€ και 2018: 450.000,00€),  

( τα έγγραφα με αριθμό 151 και 152/25-1-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα τους). 

 

5.  

5.1. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου  επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με 

αριθμό 91/2015 για την προμήθεια ανταλλακτικών- συντήρηση και επισκευή των οδοντιατρικών 

μηχανημάτων του Τμήματος Οδοντιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, συνολικού 

προϋπολογισμού 28.000,00€-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, 

5.2. Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

(το έγγραφο με αριθμό 154/26-1-2016 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης της 

Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

6. Κατακύρωση  του πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό  93/2016 για την «Ασφάλιση κινητών-

ακινήτων- Η/Υ και οργάνων του ΑΠΘ», για χρονικό  διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών από 1-3-2016 ή 

από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€-συμπεριλαμβανομένων των 

νόμιμων κρατήσεων-, 

(το έγγραφο με αριθμό 157/29-1-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο  το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης της 

Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

7. Πρόταση της Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων σχετικά με την αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των εταιριών που συμμετέχουν στο διεθνή ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με αριθμό  354/2015 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων, εγκαταστάσεων  

και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, διάρκειας 22 μηνών,  συνολικού προϋπολογισμού 6.598.476,87€- 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, 

(το έγγραφο με αριθμό 158/3-2-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με  συνημμένo το πρακτικό της 2
ης

 συνεδρίασης της 

Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων). 

 

8. Πρόταση της Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων σχετικά με την αποσφράγιση των 

δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών του τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 

356/2015, για την προμήθεια και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες θέρμανσης του 

ΑΠΘ, συνολικού προϋπολογισμού 101.278,20 €- συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ -, 

(το έγγραφο με αριθμό 163/8-2-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

9. Κατακύρωση  του πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό  92/2016 για την προμήθεια «Ξυλείας-

Χρωμάτων-Οικοδομικών-Σιδηρουργικών και λοιπών υλικών και αναλωσίμων για τις ανάγκες του 

τεχνικού συνεργείου του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 73.251,98€ -συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ-, 

(το έγγραφο με αριθμό 162/8-2-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα  πρακτικά των  συνεδριάσεων της Επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού). 
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Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

10. Πρόταση σχετικά με την   έγκριση 2ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (2ου  Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου 

με τίτλο : «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης νοτιοδυτικής όψης (Α΄ Συγκρότημα) της Ιατρικής 

Σχολής του ΑΠΘ» εργολαβίας  ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ  & ΣΙΑ Ε.Ε- ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε. (Αρχική Σύμβαση : 

33.679,06€, 2ος Α.Π.Ε./Α.Σ. : 33.679,06€  ) [Αριθμ. Σύμβασης : Π1/2015], 

(α) η με αριθμό 20/9-2-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 983/29-11-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

11. Πρόταση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής  του έργου με τίτλο : 

«Αντικατάσταση κεντρικού σωλήνα ύδρευσης και ανακατανομή δικτύου σε δύο Κλινικές Κτηνιατρικής 

ΑΠΘ.» εργολαβίας ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. (Προϋπολογισμός Μελέτης: 22.163,00€, Συμβατική 

Δαπάνη: 13.740,49€) [Αριθμ. Σύμβασης : Π8/2014], 

(α) η με αριθμό 21/9-2-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1014/5-2-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

12. Πρόταση σχετικά  με την παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: 

«Αντικατάσταση πεδίων μετασχηματιστών και άλλων υλικών σε υποσταθμούς μέσης τάσης 20kV του 

ΑΠΘ» εργολαβίας ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Φ. ΘΩΜΑΣ ΕΔΕ. [Αριθμ. Σύμβασης : 11/2014],, 

(α) η με αριθμό 19/9-2-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 960/26-1-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας του ΑΠΘ με τα συνημμένα 

του). 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

13. α) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα: Προτάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης 

Κληροδοτημάτων σχετικά με εκμισθώσεις και επισκευές  ακινήτων, έγκριση αμοιβών δικηγόρων για 

υποθέσεις κληροδοτημάτων, 

      β) Υποτροφίες από κληροδοτήματα, δωρεές,  

     γ) Επικύρωση απόφασης Πρύτανη ΑΠΘ σχετικά με  εξουσιοδότηση για ολοκλήρωση της 

διαδικασίας παραλαβής ποσού της κληροδοσίας «Ειρήνης χήρας Γιάννη Παπαϊωάννου», 

      δ) Σχετικά με την αντιμετώπιση θεμάτων μη είσπραξης αναπροσαρμογών ενοικίων, 

διακανονισμών οφειλών και απαλλαγών από τόκους υπερημεριών,  

  ε) Έγκριση απολογισμών, οικονομικού έτους 2015 κληροδοτημάτων, κληροδοσιών και 

δωρεών του ΑΠΘ. 

(συνημμένη κατάσταση). 
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Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  

14. Ορισμός επιτροπών σχετικά με την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών-έργων με τη 

διενέργεια τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση).  

 

15.  

15.1. Ορισμός επιτροπής διενέργειας των εισιτηρίων εξετάσεων  για την εισαγωγή σπουδαστών στο α΄ 

εξάμηνο σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 

της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 

(το  έγγραφο με αριθμό 788/26-1-2016 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με τα συνημμένα του ). 

 

15.2.  Ορισμός επιτροπών διενέργειας των εισιτηρίων εξετάσεων  για την εισαγωγή σπουδαστών με 

σοβαρές παθήσεις (καθ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%) στο α΄ εξάμηνο σπουδών 

ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών 

Τεχνών του ΑΠΘ, 

(το  έγγραφο με αριθμό 847/2-2-2016 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με τα συνημμένα του ). 

 

16. Πρόταση της Επιτροπής Παρατηρητηρίου της Ακαδημαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανήκουν σε 

ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής, Υποστήριξης και 

Ενημέρωσης Φοιτητών με Αναπηρία (Κ.Υ.Α.Φ.ΑμεΑ), από αναβολή, 

(τα έγγραφα με αριθμό:  

α) 53542/27-7-2011 του Πρυτανικού Συμβουλίου με τα συνημμένα του και  

β) 1/7-4-2015 της Επιτροπής Παρατηρητηρίου της Ακαδημαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές 

ομάδες). 

 

17. Πρόταση σχετικά με την μετονομασία της «Επιτροπής Εποπτείας Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης 

του ΑΠΘ»  σε «Επιτροπή Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ», 

( το έγγραφο με αριθμό 2756/9-10-2015 της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ).  

 

18.  Σχετικά με τη Διεπιστημονική Επιτροπή Μελέτης Προτάσεων κατά των Ναρκωτικών. 

19.  Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Οικονομικών του ΑΠΘ. 

 

Ε.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

20. Πρόταση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για σύναψη μνημονίου επιστημονικής συνεργασίας 

μεταξύ του Α.Π.Θ. και του  Hangzhou Normal University, της Κίνας,  

 (το  έγγραφο με αριθμό 2027/23-12-2015 με τα συνημμένα του). 

 

ΣΤ. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ  
 
21. Σύναψη διμερούς συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ του ΑΠΘ και του Faculty of Theology του 

University of Fribourg (Ελβετία), 

(τα έγγραφα με αριθμό:  

 α) 1136/29-1-2016 του Τμήματος Θεολογίας με τα συνημμένα του και 
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β) 8264/5-11-2014 του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων). 

 

Ζ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

22. Εγκρίσεις αναθέσεων διδασκαλίας μαθημάτων σε καθηγητές και λέκτορες του Πανεπιστημίου, 

(σχετικά έγγραφα των Τμημάτων).  

 

23. Σχετικά με το Ειδικό Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και  Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ)   του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). 

 

24. Σχετικά με την ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε μέλη ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου. 

 
25. Ορισμός ιδρυματικού υπεύθυνου για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΠΘ».   

 

Η. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ  

26.  

26.1.  Εγγραφές φοιτητών/τριών στο εαρινό εξάμηνο  ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, 

26.2.  Πρόταση σχετικά με την επικύρωση από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του ΑΠΘ των πινάκων 

μετεγγραφής φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 

 

Θ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

27. Πρόταση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, για τη συγκρότηση Ειδικής 

Επταμελούς Επιτροπής, για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Χωρική Ανάπτυξη και Πολιτική Έρευνας και Τεχνολογίας στην 

Ε.Ε.» στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (μη αυτοδύναμο),  

(το έγγραφο με αριθμό 439/27 -1-2016 Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με τα συνημμένα του). 

 

28. Πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, για την προκήρυξη μίας (1) κενής 

θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με θητεία και στο γνωστικό αντικείμενο: «Σενάριο 

Κινηματογράφου» στο Τμήμα Κινηματογράφου (μη αυτοδύναμο),  

(το έγγραφο με αριθμό  369/21-1-2016  της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών με τα συνημμένα του). 

 

29. Έγκριση και ανάρτηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ.3α  του άρθρου 19 του ν.4009/11, όπως αυτός ισχύει, των Τμημάτων: 

29.1.   Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, για το γνωστικό αντικείμενο: «Φυσική του 

εσωτερικού της Γης», 

(το έγγραφο με αριθμό 975/28-12-2015 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, με τα συνημμένα του). 

29.2. Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, για τα γνωστικά αντικείμενα: «Αστρονομία- 

Αστροφυσική- Θεωρία Σχετικότητας- Κοσμολογία» και «Οπτική, Οπτική Επεξεργασία Πληροφοριών», 

(το έγγραφο με αριθμό 982/29-12-2015 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, με τα συνημμένα του). 

29.3. Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής, για το γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία και 

Μεσαιωνική Φιλοσοφία», 

(το έγγραφο με αριθμό 554/29-1-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, με τα συνημμένα του).  
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29.4. Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  για τα γνωστικά 

αντικείμενα: «Αγροτικός Συνεργατισμός» και «Φυσικό Περιβάλλον της Αμπέλου», 

(το έγγραφο με αριθμό 631/8-1-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με τα 

συνημμένα του).  

29.5. Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για τα γνωστικά αντικείμενα όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στο έγγραφο  με αριθμό 1428/8-12-2015 του Τμήματος, 

(τα έγγραφο με αριθμό 618/17-12-2015 και 748/20-1-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με τα συνημμένα του). 

29.6. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής για τα 

γνωστικά αντικείμενα: «Ασφάλεια Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων» και «Υπολογιστικά 

Διακριτά Μαθηματικά, 

(το έγγραφο με αριθμό 612/21-12-2015 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με τα συνημμένα του). 

29.7. Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Φυσικοχημεία με 

έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά», «Μηχανική συμπεριφορά των υλικών» και «Μαθηματική 

προσομοίωση χημικών διεργασιών», 

(το έγγραφο με αριθμό 705/20-1-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με τα συνημμένα του). 

29.8. Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για τα γνωστικά αντικείμενα όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στο έγγραφο  με αριθμό 337/23-12-2015 του Τμήματος,  

(το έγγραφο με αριθμό 741/20-1-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με τα συνημμένα του).  

29.9. Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής για τα γνωστικά αντικείμενα όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στο έγγραφο  με αριθμό 715/22-12-2015 του Τμήματος, 

(το έγγραφο με αριθμό 715/22-12-2015 της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής, με τα συνημμένα του). 

 

30. Έγκριση και ανάρτηση επικαιροποιημένων μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του ν.4009/11, όπως αυτός ισχύει,των Τμημάτων: 

30.1. Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών,  

(το έγγραφο με αριθμό 315/21-12-2015 της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών, με τα συνημμένα του). 

30.2. Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, 

(τα έγγραφα με αριθμό 929/22-12-2015 και 974/28-12-2015 και 1100/21-1-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών 

Επιστημών, με τα συνημμένα του). 

30.3. Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(τα έγγραφο με αριθμό 618/17-12-2015 και 748/20-1-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με τα συνημμένα του). 

30.4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 612/21-12-2015 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με τα συνημμένα του). 

30.5. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών  της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 764/20-1-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με τα συνημμένα του). 

30.6. Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 705/20-1-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με τα συνημμένα του). 

30.7.  Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 741/20-1-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με τα συνημμένα του).  

30.8. Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, 

(το έγγραφο με αριθμό 1143/23-12-2015 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, με τα συνημμένα του). 

30.9. Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών,  

(το έγγραφο με αριθμό 976/28-12-2015 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, με τα συνημμένα του). 
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30.10. Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, 

(το έγγραφο με αριθμό 984/29-12-2015 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, με τα συνημμένα του). 

30.11. Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, 

(το έγγραφο με αριθμό 983/29-12-2015 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, με τα συνημμένα του). 

30.12.  Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 746/12-1-2016 της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής, με τα συνημμένα του). 

30.13. Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής για τα γνωστικά αντικείμενα: 

«Πατρολογία-Αγιολογία», «Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας» και «Πηγές της 

Εκκλησιαστικής Ιστορίας», «Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική» και «Ιστορία Θρησκειών», 

(το έγγραφο με αριθμό 715/22-12-2015 της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής, με τα συνημμένα του). 

30.14.  Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών, 

(το έγγραφο με αριθμό   354/13-1-2016της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών, με τα συνημμένα του). 

30.15. Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής για το γνωστικό αντικείμενο: «Βυζαντινή 

Αρχαιολογία», 

(το έγγραφο με αριθμό  553/ 29-1-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, με τα συνημμένα του). 

30.16.  Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής για τα γνωστικά αντικείμενα όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στο έγγραφο με αριθμό  442/29-1-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό  442/29-1-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, με τα συνημμένα του). 

30.17. Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό  471/29-1-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, με τα συνημμένα του). 

30.18. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες της Σχολής Επιστήμης Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού, για τα γνωστικά αντικείμενα: «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» και 

«Προπονητική με ειδίκευση την Κολύμβηση, 

(το έγγραφο με αριθμό  392/ 5-2-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με τα 

συνημμένα του). 

 

31.  

31.1.   Άρση αναστολής καθηκόντων του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών  κ. Βασίλειου Πολυμένη, λόγω παραίτησής του από τη θέση του Αντιπροέδρου του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, 

31.2. Έγκριση πράξης Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για ένταξη του παραπάνω, 

στην κατηγορία της πλήρους απασχόλησης, 

(το έγγραφο με  αριθμό 390/29-1-2016 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 

32. Η με αριθμό 590/8-12-2015 αίτηση της καθηγήτριας κ. Ζωής Μπαμπλέκου, Προέδρου του 

Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  του Α.Π.Θ., σχετικά με την απόκλιση από το ελάχιστο 

όριο διδασκαλίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 590/11-1-2016 του Τμήματος με τα συνημμένα του.) 

 

33. Η από 14-1-2016 αίτηση του καθηγητή κ. Αιμ. Μαυρουδή, Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας  

του Α.Π.Θ., σχετικά με την απόκλιση  από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 1061/14-1-2016 του Τμήματος με τα συνημμένα του.) 
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Ι.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

34. Επικαιροποίηση της πρότασης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για την  

μετονομασία  του «Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας» σε «Α΄ Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας και 

Γενετικής» καθώς και  έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του, 

(τα έγγραφα με αριθμό: 

α) 24805/28-2-2011 της Συγκλήτου, με τα συνημμένα του και 

β) 3057/20-1-2016 του Τμήματος Ιατρικής, με τα συνημμένα του). 

 
Κ.   ΛΟΙΠΑ 

35. Πρόταση σχετικά με την αλλαγή σφραγίδας του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, 

(το έγγραφο με αριθμό 261/19-10-2015 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, με τα συνημμένα του). 

 

36. Πρόταση του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για έγκριση εκπόνησης 

διδακτορικής διατριβής στην αγγλική γλώσσα, 

(το έγγραφο με αριθμό 79/25-9-2015 του Τμήματος Γεωλογίας, με τα συνημμένα του). 

 

37. Πρόταση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για έγκριση εκπόνησης 

διδακτορικών διατριβών στην αγγλική γλώσσα στα πλαίσια του προγράμματος Tendon Therapy Train 

(Horizon 2020), 

(το έγγραφο με αριθμό 907/3-12-2015 του Τμήματος Κτηνιατρικής, με τα συνημμένα του). 

 

38. Πρόταση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για έγκριση 

εκπόνησης διδακτορικών διατριβών στην αγγλική γλώσσα, 

(τα έγγραφα με αριθμό 437/23-1-2015 -από αναβολή- και  254/24-11-2015 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, με τα 

συνημμένα του). 

 

39. Σχετικά με λήψη διοικητικών μέτρων άμεσης εφαρμογής για την προσβασιμότητα των Ατόμων με 

Αναπηρία (ΑμεΑ) στο ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 13515/10-2-2016 του Γραφείου Πρυτανείας με συνημμένο το έγγραφο με αριθμό 988/1-2-2016 της 

Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης). 

 

40. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις. 

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

 

ΟΜΟΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  

1. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας (συν. με αριθμό 31/8-12-2015) , που 

αφορά στην απονομή του τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτριας στην διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος 

Ιατρικής κ. Λουίζα Ανδριοπούλου-Οικονόμου, 

(το έγγραφο με αριθμό 1046/16-12-2015 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας). 
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2. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας (συν. με αριθμό 31/8-12-2015) , που 

αφορά στην απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος 

Φαρμακευτικής, κ. Αστέριο Τσιφτσόγλου, 

(το έγγραφο με αριθμό 1047/16-12-2015 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας). 

 

3. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (συν. με αριθμό 222/21-12-2015), που 

αφορά στην απονομή του τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτριας στην διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος 

Βιολογίας, κ. Μαρία Λαζαρίδου, 

(το έγγραφο με αριθμό 956/24-12-2015 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής ). 

 

4. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (συν. με αριθμό 222/21-12-2015), που 

αφορά στην απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή  στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος 

Φυσικής, κ. Ιωάννη Σειραδάκη, 

(το έγγραφο με αριθμό 957/24-12-2015 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών ). 

 

ΛΟΙΠΕΣ 

5. Τα από 5-1-2016  και 20-1-2016 υπηρεσιακά σημειώματα για άδεια απουσίας του Πρύτανη, 

καθηγητή κ. Περικλή Μήτκα. 

 

6. Το έγγραφο με 10052/15-1-2016 της Γραμματείας της Νομικής Επιτροπής σχετικά με την  με 

αριθμ. 3711/2015 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία απορρίπτει ως 

απαράδεκτη την με αρ. καταθ. 1720/2012 αίτηση ακύρωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

κατά της από 6-7-2011 απόφασης της ΓΣ  της ΕΑΔΠ του Πανεπιστημίου. 

 

7. Το έγγραφο με αριθμό 13319/28-1-2016 του Πρύτανη προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων σχετικά με την εκπροσώπηση του ΑΠΘ στην επιτροπή Οικονομικής Βιωσιμότητας των 

Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

1. Η  αίτηση του υποψηφίου κ. Ν. Παπαδόπουλου, για την επιστροφή φακέλου υποψηφιότητάς του 

που υπέβαλε για την πλήρωση  με επιλογή μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγω ή παρ΄Εφέταις, 

με πάγια μηνιαία αντιμισθία στο ΑΠΘ. 

 

2.      Η από 10-12-2015 αίτηση της κ. Σουλτάνα Μαγκλαβέρα, μέλους Ε.Ε.Π. του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση εκπαιδευτικής αδείας δύο  (2) ημερών (από 17-3-2016 έως και 18-3-

2016) για συμμετοχή στο 37ο Διεθνές συνέδριο GERAS με τίτλο: Mapping the Narrative and Poetic 

Margins of English for Specific Purposes: Confronting Theoretical Issues, Questioning the Stakes Raised 

in Didactics and Translation, που θα διεξαχθεί στο Université Paris 8 Vincennes- Saint-Denis. 
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Συνεδρίαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 178  

Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου  2016, μετά το πέρας της συνεδρίασης της Συγκλήτου,θα 

πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης στην αίθουσά της. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα.  

 
Θ Ε Μ Α Τ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ  

1.  

1.1. Πρόταση για αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο ΠΜΣ με τίτλο: «Χημική 

Ανάλυση- Έλεγχος Ποιότητας»  μεταξύ των Τμημάτων Χημείας ΕΚΠΑ (επισπεύδον Τμήμα) και Χημείας 

ΑΠΘ και 

1.2. Έγκριση ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας,  

(το έγγραφο με αριθμό 1053/23-12-2015 του Τμήματος Χημείας με τα συνημμένα του). 

 

2. Πρόταση σχετικά με τη διαχείριση του 25% των εσόδων του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Γεωλογίας με τίτλο: «Έρευνα και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων»,  

(το έγγραφο με αριθμό  33/19-1-2016  του ΔΠΜΣ με τα συνημμένα του). 

 

3.  Πρόταση για  τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών (δεύτερου 

κύκλου σπουδών) του ΠΜΣ με τίτλο: «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων» του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 1797/11-1-2016 του Τμήματος  με τα συνημμένα του). 

 

4. Πρόταση για τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών (δεύτερου και 

τρίτου κύκλου σπουδών) του ΠΜΣ με τίτλο: «Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος » του Τμήματος  

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της  Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος,  

(το έγγραφο με αριθμό 1328/4-2-2016 του Τμήματος  με τα συνημμένα του). 

 

Σημείωση : 

Παρακαλούνται τα μέλη της Συγκλήτου που δεν θα παρευρεθούν στη συνεδρίαση να ειδοποιήσουν έγκαιρα τους αναπληρωματικούς τους, διαβιβάζοντάς τους την πρόσκληση με 

ό,τι σχετικό τους έχει αποσταλεί, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά. 

Θεσσαλονίκη,   10 Φεβρουαρίου 2016 
 

O Πρύτανης  

  

(υπογραφή)* 

 

Περικλής Α. Μήτκας 
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

                                                            και Μηχανικών Υπολογιστών 
 
 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 


