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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2923 

 

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016, στις 9:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της 

Συγκλήτου στην αίθουσά της.   

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 9:30  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. Αιτήματα Τμημάτων του ΑΠΘ σχετικά με πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών-ασκήσεων 

των φοιτητών τους,  

 (α) το  από 15-2-2016 υπηρεσιακό σημείωμα  του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα  τα με αριθμό εισερχομένου 

πρωτοκόλλου έγγραφα 5125/3-11-2015 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 6728/23-11-2015 του Τμήματος Δασολογίας, 

13172/27-1-2016 του Τ.Ε.Π.Α.Ε. και  14217/12-2-2016 του Τμήματος Κτηνιατρικής,  

β) το από 17-2-2016 υπηρεσιακό σημείωμα  του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα έγγραφα με αριθμό εισερχομένου 

πρωτοκόλλου 14264/15-2-2016 του Τμήματος  Γεωπονίας, 

γ) το  από 22-2-2016 υπηρεσιακό σημείωμα  του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα έγγραφα με αριθμό εισερχομένου 

πρωτοκόλλου 14593/19-2-2016 του Τμήματος  Γεωπονίας και 

δ) το  από 7-3-2016 υπηρεσιακό σημείωμα  του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα έγγραφα με αριθμό εισερχομένου 

πρωτοκόλλου 15208/1-3-2016 του Τμήματος  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, και 15492, 15491, 15487 και 

15490/4-3-2016 του Τμήματος Γεωπονίας).   

ε) το  από 8-3-2016 υπηρεσιακό σημείωμα  του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα έγγραφα με αριθμό εισερχομένου 

πρωτοκόλλου 15615/7-3-2016 του Τμήματος  Θεάτρου και 15747/8-3-2016  του Τμήματος Γεωπονίας).   

 

Α. 2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  

2.  

2.1. Προκήρυξη τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και περιφερειακών για τις ανάγκες της Σχολής Επιστημών Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 

70.970,00 € -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- και 

2.2. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 359/2016. 

(το έγγραφο με αριθμό 167/4-3-2016 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του). 
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3. Αίτημα έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων για προμήθεια βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και ξενόγλωσσων ηλεκτρονικών 

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

( το έγγραφα με αριθμό  152/25-1-2016 του Τμήματος Προμηθειών). 

 

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων σχετικά με: α) την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης των υποψηφίων αναδόχων και β)  την  κατακύρωση του 

διεθνούς  επαναληπτικού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με αριθμό 355/2015 για την : «Προμήθεια 

ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των ξενόγλωσσων Τμημάτων 

Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας καθώς και του Τμήματος 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016», συνολικού προϋπολογισμού 

280.000,00€ - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, 

(το έγγραφο με αριθμό 168/7-3-2016 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 16-2-2016 πρακτικό της 3
ης

 συνεδρίασης 

της  Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού).   

 

5. Κατακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 357/2016 για την εκμίσθωση ακινήτου 

ιδιοκτησίας ΑΠΘ, εκτάσεως 5.442 τ.μ. με υφιστάμενο κτίσμα 144 τ.μ. στην τοποθεσία Καλαμιά της 

κτηματικής περιοχής Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 169/7-3-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το πρακτικό της από 26-2-2016 συνεδρίασης 

της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

6. Κατακύρωση του πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 95/2016, για την 

προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ και λοιπών φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της 

Πολυτεχνικής Σχολής, συνολικού προϋπολογισμού 26.058,78 €- συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-,  

(το έγγραφο με αριθμό 170/7-3-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το πρακτικό της 1
ης 

συνεδρίασης της Επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

7.  Ανάκληση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2919/11-12-2015) σχετικά με 

την εκχώρηση μέρους του τιμήματος της σύμβασης με αριθμό 343/20-11-2015 που αφορά το  διεθνή 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 343/2015 για την προμήθεια βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και 

ξενόγλωσσων ηλεκτρονικών περιοδικών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, συνολικού 

προϋπολογισμού 451.800,00€- συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, 

(το έγγραφο με αριθμό 171/7-3-2016 του Τμήματος Προμηθειών). 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

8. Πρόταση σχετικά με  την  έγκριση 1ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (1ου  Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου 

με τίτλο : «Πυροπροστασία σε χώρους των κτιρίων του ΑΠΘ» εργολαβίας  Κ/Ξ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ – ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Αρχική Σύμβαση : 220.429,23€, 1ος Α.Π.Ε./Α.Σ. : 220.429,23€,  ) 

[Αριθμ. Σύμβασης : Π10/2014], 
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(α) η με αριθμό 26/16-2-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1059/12-2-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

9. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 1ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (1ου  Α.Π.Ε./Α.Σ.) & 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση όψεων κτιρίου της Γεωπονοδασολογικής Σχολής, 

καθώς και της Β/Δ όψης του κτιρίου Διοίκησης του ΑΠΘ» εργολαβίας  ΛΟΥΚΑΣ ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΕΔΕ 

(Αρχική Σύμβαση : 114.737,29€, 1ος Α.Π.Ε./Α.Σ. : 114.737,29€,) [Αριθμ. Σύμβασης : 2961/2015],  

(α) η με αριθμό 27/16-2-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1060/12-2-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

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

«Αποκατάσταση όψεων κτιρίου της Γεωπονοδασολογικής Σχολής, καθώς και της Β/Δ όψης του κτιρίου 

Διοίκησης του ΑΠΘ» εργολαβίας  ΛΟΥΚΑΣ ΣΤ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΕΔΕ [Αριθμ. Σύμβασης : 2961/2015], 

(α) η με αριθμό 28/16-2-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1061/12-2-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας του ΑΠΘ με τα συνημμένα του). 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

11.  Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα: Προτάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης 

Κληροδοτημάτων σχετικά με την: 

- τακτοποίηση αυθαιρέτου κατασκευής και έγκριση  αμοιβής,  

- εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης φθορών οικοδομής και 

- έγκριση αμοιβών δικηγόρων για υποθέσεις κληροδοτημάτων 

(συνημμένη κατάσταση). 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  

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

διενέργεια τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση).  

  

13. Πρόταση για  διάθεση στον ΕΛΚΕ/ΑΠΘ της κ. Χαρισίας Βλάχου, μόνιμης υπαλλήλου, κλάδου 

Γεωτεχνικών (Γεωπόνων) ΠΕ κατηγορίας, της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασία απόσπασής 

της στο ΑΠΘ,   

(α) το από 23-2-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Διοικητικού, 

β) τα έγγραφα με αριθμό 11030/12-2-2016, 14128/11-2-2016 και 14254/17-2-2016 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού και 

γ) το έγγραφο με αριθμό 280/12-2-2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης). 
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14. Ορισμός υπολόγου για το ετήσιο κλείσιμο διαχειριστικών βιβλίων οικονομικού έτους 2015 του 

ΑΠΘ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4270/2014,  

(το έγγραφο με αριθμό 15254/1-3-2016  του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του). 

 

Ε. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

15. Σχετικά με την επίβλεψη και συμμετοχή σε Τριμελείς Εξεταστικές Επιτροπές  πτυχιακών-

διπλωματικών εργασιών, μελών Ε.ΔΙ.Π., 

( τα έγγραφα με αριθμό 1683/23-12-2015 και 1969/27-1-2016 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τα συνημμένα τους). 

 

ΣΤ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ  

16. Πρόταση της Επιτροπής Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (συνεδρίαση με αριθμό 54/22-2-

2016) σχετικά με την χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές/τριες  για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, 

( το έγγραφο με αριθμό 15637/7-3-2015 του Τμήματος Σπουδών με τα συνημμένα του). 

 

Ζ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

17. Πρόταση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, για την προκήρυξη μιας (1) θέσης 

καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Ανάλυση και 

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

(το έγγραφο με αριθμό 525/16 -2-2016 Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με τα συνημμένα του). 

 

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

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

καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Χωροταξία και Περιφερειακός Σχεδιασμός» στο Τμήμα 

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (μη αυτοδύναμο),  

(το έγγραφο με αριθμό 574/3 -3-2016 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με τα συνημμένα του). 

 

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

Επταμελούς Επιτροπής, για τη μονιμοποίηση στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και στο γνωστικό 

αντικείμενο: «Φωτογραμμετρία-Γεωδαισία» του κ. Ευστρατίου Στυλιανού, επίκουρου καθηγητή με θητεία  

στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (μη αυτοδύναμο),  

(το έγγραφο με αριθμό 573/3 -3-2016 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με τα συνημμένα του). 

 

20. 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: 

20.1. Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, για το γνωστικό αντικείμενο: «Μικροβιολογία και 

Λοιμώδη Νοσήματα των Ζώων», 

(το έγγραφο με αριθμό 1603/18-2-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, με τα συνημμένα του). 

20.2. Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, για το γνωστικά αντικείμενα: «Ουρολογία-Ανδρολογία», 

«Ρευματολογία», 
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(το έγγραφο με αριθμό 1606/18-2-2016 και1570/17-2-2016  της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, με τα συνημμένα 

του). 

20.3. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, για το γνωστικό αντικείμενο: «Δασική Διαχειριστική και Τηλεπισκόπηση», 

(το έγγραφο με αριθμό 804/1-3-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με τα 

συνημμένα του). 

20.4. Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, για το γνωστικό 

αντικείμενο: «Γεωργικές Εφαρμογές», 

(το έγγραφο με αριθμό 805/1-3-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με τα 

συνημμένα του). 

20.5. Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστήμων, για τα γνωστικά αντικείμενα: «Μοριακή Βιολογία-

Κυτταρογενετική ζωϊκών οργανισμών», «Βιολογία Ιχθύων» και «Βιολογική Ωκεανογραφία (εκτός 

Υδροβοτανικής)», 

(το έγγραφο με αριθμό 1325, 1326 και 1327/26-2-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 

21. 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: 

21.1. Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για τα γνωστικά αντικείμενα: «Παιδιατρική-Παιδιατρική 

Νευρολογία», «Χειρουργική Παίδων», «Ουρολογία», «Καρδιοχειρουργική», 

(το έγγραφο με αριθμό 1569 και 1657/18-2-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, με τα συνημμένα του). 

21.2. Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Έλεγχος και 

Επεξεργασία Νερού, Λυμάτων και Στερεών Αποβλήτων» και «Θεωρητικές και Πειραματικές Μέθοδοι 

Αποτίμησης Ποιότητας Υδάτων», 

(το έγγραφο με αριθμό 894/1-3-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με τα συνημμένα του). 

 

22. Έγκριση και τροποποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του ν.4009/11, όπως αυτός ισχύει, του Τμήματος Χημείας της 

Σχολής Θετικών Επιστημών για το γνωστικό αντικείμενο «Ραδιοχημεία»,  

(το έγγραφο με αριθμό 1324/26-2-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, με τα συνημμένα του). 

 

Η.   ΛΟΙΠΑ 

23.  Πρόταση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης για τη συγκρότηση Ιστορικού 

Αρχείου ΑΠΘ: εντοπισμός και καταγραφή, 

(το έγγραφο με αριθμό 260/16-2-2016 της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης-Κέντρου Πληροφόρησης). 

 

24. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις. 

 

 

 

 

 



2923_ SS                                                                                                                                     Σ ε λ ί δ α  | 6 

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

 

1. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας (συν. με αριθμό 32/2-2-2016) , που 

αφορά στην απονομή του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή στον κ. Χρήστο Μαντζώρο, καθηγητή 

Παθολογίας και Ενδοκρινολογίας και Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard (ΗΠΑ),  

(το έγγραφο με αριθμό 1565/17-2-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας). 

 

2. Το έγγραφο με αριθμό 1439/23-2-2016 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας σχετικά με την 

αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού 4.300,00€  της European Dynamics, για κάλυψη εξόδων έκδοσης 

τόμου προς τιμή της καθηγήτριας του Τμήματος κ. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου. 

 

3. Το έγγραφο με αριθμό 15019/25-2-2016 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού προς το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  σχετικά με τη μισθολογική εξέλιξη μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ . 

 

4. Το  έγγραφο με αριθμό πρωτ. 469/25-2-2016 του Τμήματος Κινηματογράφου σχετικά με τη μη 

απορρόφηση των πιστώσεων για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80. 

 

5. Τα από 15-2-2016, 16-2-2016, 3-3-2016 και 7-3-2016 υπηρεσιακά σημειώματα για άδεια 

απουσίας του Πρύτανη, καθηγητή κ. Περικλή Μήτκα. 

 

6. Το έγγραφο με αριθμό 437/15-2-2016 με τα συνημμένα του, του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών σχετικά με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. συνεδρίασης 35/21-1-2016), 

για την εκ νέου ανάθεση του μαθήματος «Γεωργική Οικονομική» του 6ου εξαμήνου, στον καθηγητή κ. 

Παναγιώτη Φουσέκη. 

 

7. Το υπόμνημα με αριθμό 11/18-2-2016 του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού σχετικά με τις 

κινητοποιήσεις ενάντια στις απολύσεις των εργαζομένων στις εργολαβίες του ΑΠΘ. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 

1. Η από 11-2-2016  αίτηση της κ. Βασιλείας Καζαμία, μέλους Ε.Ε.Π. του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση 

καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και για χρονικό διάστημα από 1-

10-2015 έως 31-7-2016. 

 

2. Η από 24-2-2015 αίτηση της κ. Αγνής Δάφφα, μέλους Ε.Ε.Π. του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων 

Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση καθηγητών 

Γερμανικής Γλώσσας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και για χρονικό διάστημα από 1-10-2015 

έως 31-7-2016. 
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3. Η από 16-2-2015 αίτηση του κ. Γεωργίου Αγοραστού, αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο Κέντρο 

Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας εργασίας με σύμβαση ανάθεσης έργου για την 

επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών, ως συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: 

«Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας» του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου και για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 

 

4. Η από 18-2-2016  αίτηση της κ.  Άννας-Μαρίας Χατζηθεοδώρου, μέλους Ε.Ε.Π. του Κέντρου 

Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Μεταπτυχιακή 

Ειδίκευση καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και για χρονικό 

διάστημα από 1-10-2015 έως 31-7-2016. 

 

5. Η από 29-2-2016 αίτηση της κ. Μαρίας Λαζαρίδου για την χορήγηση αποσπάσματος πρακτικών 

της συνεδρίασης της Συγκλήτου με αριθμό 2883/19-3-2014 σχετικό με την έγκριση μητρώου του 

γνωστικού αντικειμένου «Φωτοερμηνεία και Φωτογραμμετρία με έμφαση σε θέματα πολιτικού 

μηχανικού», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης λόγω αίτησης 

ακύρωσης από τη συνυποψήφια για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή 

στο ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο. 

 

6. Η από 7-3-2016 αίτηση  του κ. Νικολάου Ντόμπρου για την χορήγηση αποσπάσματος πρακτικών 

της συνεδρίασης της Συγκλήτου με αριθμό 2837/6-7-2011 σχετικά με το θέμα της ημερήσιας διάταξης : 

«Συζήτηση για το σχετικό με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση νομοσχέδιο». 
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Συνεδρίαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 179 

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου 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. Πρόταση για τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών του 

αγγλόφωνου ΠΜΣ με τίτλο: «Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία (Master of Arts in Digital 

Media, Communication and Journalism)» του Τμήματος  Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. της Σχολής  

Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. 

(το έγγραφο με αριθμό 821/11-2-2016 του Τμήματος  με τα συνημμένα του). 

 

2. Πρόταση σχετικά με την τροποποίηση της  διαχείρισης του 25% των εσόδων του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) : «Διερμηνείας και Μετάφρασης»,  

(τα έγγραφα με αριθμό: 

α) 26/16-2-2016 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και 

β) 5021/4-2-2015 της Συγκλήτου). 

 

 

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, 8 Μαρτίου 2016 
 

O Πρύτανης α.α. 

 

(υπογραφή)* 

 
                                                       Θεόδωρος Λ. Λαόπουλος 

                                                          Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού 
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής             

  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 


