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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                         

                       Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α  

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2924 

 

Την Πέμπτη 14  Απριλίου 2016, στις 3:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου 

στην αίθουσά της.   

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 4:00  μ.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 22-3-2016 υπηρεσιακό σημείωμα  του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο  τo με αριθμό εισερχομένου 

πρωτοκόλλου έγγραφο 16789/22-3-2016 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, ,  

β) το από 24-3-2016 υπηρεσιακό σημείωμα  του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα έγγραφα με αριθμό εισερχομένου 

πρωτοκόλλου 16900 και 16904/23-3-2016 του Τμήματος  Γεωπονίας, 

γ) το από 28-3-2016 υπηρεσιακό σημείωμα  του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα έγγραφα με αριθμό εισερχομένου 

πρωτοκόλλου 16986, 16979 και 16981/24-3-2016 του Τμήματος  Γεωπονίας, 

δ) το από 28-3-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το έγγραφο με αριθμό εισερχομένου 

πρωτοκόλλου 17078/28-3-2016 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 

ε) το από 31-3-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα έγγραφα με αριθμό εισερχομένου 

πρωτοκόλλου 17240/30-3-2016 του Τμήματος Γεωπονίας και 17257/30-3-2016 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 

στ) το από 4-4-2016 υπηρεσιακό σημείωμα  του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το έγγραφο με αριθμό εισερχομένου 

πρωτοκόλλου 17422/1-4-2016 της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 

ζ ) το από 11-4-2016 υπηρεσιακό σημείωμα  του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το έγγραφο με αριθμό εισερχομένου 

πρωτοκόλλου 18001/8-4-2016 του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος), 

η) το από 12-4-2016 υπηρεσιακό σημείωμα  του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το έγγραφο με αριθμό εισερχομένου 

πρωτοκόλλου 18252/12-4-2016 του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης). 

 

 

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων για το οικονομικό έτος 2015, 

(συνημμένη κατάσταση).   
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3.  Πρόταση για την ένταξη τριών (3) επιπλέον λεωφορείων για τη διενέργεια εκπαιδευτικών 

εκδρομών-ασκήσεων των φοιτητών του ΑΠΘ, ισχύος από 11-2-2016 έως 10-2-2018, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της διακήρυξης με  αριθμό 344/2015, 

(τα έγγραφα με αριθμό: α)12258/20-1-2016 της Συγκλήτου και β) 182/24-3-2016 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα 

του).   

 

4. Απολογισμός οικονομικού έτους 2015 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών «Ίδρυμα Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη», 

(τα έγγραφο με αριθμό 150/23-3-2016 και 181/8-4-2016 του Ιδρύματος με τα συνημμένα του). 

 

5. Το έγγραφο με αριθμό 233/22-3-2016 του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 

Πανεπιστημιακών Δασών (ΤΔΔΠΔ) σχετικά με τον απολογισμό του Ταμείου οικονομικού έτους 2015. 

 

6. Το έγγραφο με αριθμό 269/28-3-2016 του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 

Πανεπιστημιακών Δασών (ΤΔΔΠΔ) σχετικά με την πρώτη (1η) τροποποίηση  του προϋπολογισμού του 

Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών  οικονομικού έτους 2016. 

 

 

Α.2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 354/2015 για την «καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων 

του ΑΠΘ», διάρκειας 22 μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 5.364.615,34 €, χωρίς ΦΠΑ -

6.598.476,87€ με ΦΠΑ-, σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των 

εταιρειών που συνεχίζουν στον εν λόγω διαγωνισμό, 

 (το έγγραφο με αριθμό 186/6-4-2016  του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα το από 4-3-2016 πρακτικό της 3
ης 

συνεδρίασης 

και το από 22-3-2016 πρακτικό της συνέχειας αυτής,  της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

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

οικονομικών προσφορών και την κατάταξη  των εταιριών που συμμετέχουν στο διεθνή ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με αριθμό  356/2015 για την «Προμήθεια και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού για τις 

ανάγκες θέρμανσης του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 82.340,00€ (χωρίς την αξία του ΦΠΑ), 

(το έγγραφο με αριθμό 188/12-4-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 16-3-2016 πρακτικό της 2
ης 

συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

9. Κατακύρωση των ομάδων Α, Β, Γ, Δ, Θ και Η του πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού με αριθμό 96/2016 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) και επαναπροκήρυξη των 

ειδών των ομάδων Ε, Ζ, ΣΤ, Ι και ΙΑ του εν λόγω διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών,  
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(το έγγραφο με αριθμό 189/12-4-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 5-4-2016 πρακτικό της 1
ης 

συνεδρίασης 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

10. Πρόταση σχετικά με παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών του τακτικού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 353/2015 για «την προμήθεια και τοποθέτηση πάγκων, μεταλλικών απαγωγών 

και λοιπού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας στην 

αίθουσα 327 του Παλαιού Χημείου του ΑΠΘ, συνολικού προϋπολογισμού 71.500,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 

(το έγγραφο με αριθμό 190/12-4-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο του). 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)  

11. Έγκριση του Απολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ για το έτος 

2015 και πρόταση Προϋπολογισμού διαθέσιμων για το 2016, 

(το έγγραφο με αριθμό 30131/2016/30-3-2016 του ΕΛΚΕ με το συνημμένο του). 

 

12. Πρόταση σχετικά  με κάλυψη από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων ΄Ερευνας (ΕΛΚΕ) του 

Α.Π.Θ. των εξόδων μετάβασης καθηγητών της Νομικής Σχολής ως εξής: 

α) για το έτος 2016, των κ.κ. Νικόλαου Τέλλη, Γρηγορίου Καλφέλη και Ευαγγελίας Ποδηματά, για 

μετάβαση στις συνεδριάσεις του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, και 

β) για το έτος 2016, των κ.κ. Κωνσταντίνου Σταμάτη, Ευαγγελίας Κουτούπα, Χαρίκλειας Απαλαγάκη, 

Νικολάου Μπιτζιλέκη και Άγγελου Στεργίου, για μετάβαση στις συνεδριάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου 

Εκδικάσεων Αγωγών Κακοδικίας και Επίλυσης Διαφορών, 

(τα έγγραφα με αριθμό 16164 και 16165/4-4-2016 του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα τους). 

 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

13. Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. ,     

(τα έγγραφα με αριθμό: α) 13159, 13161 και 13162/17-1-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου, β) 457/23-2-2016  του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και γ) 566/1-2-2016 της ΠΕΔΜΕΔΕ, 29746/24-2-2016 του ΣΑΤΕ 

και 3734/8-4-2016 του ΣΤΕΑΤ). 

 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

14. Προτάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων σχετικά με 

α) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα: 

- αξιοποίηση ακινήτου, 

-έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση εργασιών και αναγκαίων επισκευών  ακινήτων,  

-έγκριση εξόφλησης κοινοχρήστων δαπανών ακινήτου, 

- έγκριση μίσθωσης, παράτασης και τροποποίησης μίσθωσης  ακινήτων και 



2924_ SS                                                                                                                                     Σ ε λ ί δ α  | 4 

 

β) Υποτροφία από κληροδότημα, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. 

(συνημμένη κατάσταση). 

 

15. Έκθεση  διαχειριστικού ελέγχου για το έτος 2014 του κληροδοτήματος: «Δημητρίου 

Τσιακμακόπουλου», 

(το έγγραφο με αριθμό 815/6-4-2016 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  

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

διενέργεια τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση).  

  

17. Αντικατάσταση μελών Επιτροπών του ΑΠΘ: 

α.  Επιτροπής Λειτουργίας και Διαχείρισης των Φοιτητικών Εστιών (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) και 

γ. Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. 

                   

18. Συμπλήρωση της Επιτροπής Ναυταθλητισμού του ΑΠΘ, 

(τα έγγραφα με αριθμό: 

α) 7066/24-11-2015 της Συγκλήτου και 

β) 15974/10-3-2016 του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών, αναπληρωτή καθηγητή κ. Ν. Βαρσακέλη). 

 

19. Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2923/11-3-2016) για τον 

ορισμό μελών για τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

(τα  έγγραφα με αριθμό: 

α)  16046/17-3-2016 της Συγκλήτου και 

β) 127/23-3-2016του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού). 

 

20. Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συν. με αριθμό 2923/11-3-2016) για τον ορισμό 

μελών για τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

(ΔΙΠΑΕ), 

 (τα έγγραφα με αριθμό: 

α)  16045/17-3-2016 της Συγκλήτου και 

β) 128/23-3-2016 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού). 

 

21. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», 

(το  έγγραφο με αριθμό Α2β/Γ.Π.οικ:19037/9-3-2016 του Υπουργείου Υγείας). 

 

22. Ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΑΠΘ, 

(το  έγγραφο με αριθμό 17094/29-3-2016 του Τμήματος Διοίκησης με τα συνημμένα του). 

 

23. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Παραλαβής του διεθνούς 

επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 355/2015, 
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(το  έγγραφο με αριθμό 17731/5-4-2016 του Τμήματος Διοίκησης με τα συνημμένα του). 

 
 
ΣΤ.   ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ  
 
24. Σύναψη διμερούς συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ  και του 

Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (Universität of Zürich) στο πλαίσιο του Swiss European Mobility Programme, 

για τα ακαδημαϊκά έτη από 2016-2017 έως 2020-2021, 

(τα έγγραφα με αριθμό: 

α) 8264/5-11-2014 του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και 

β)1475/22-3-2016 του Τμήματος Θεολογίας με τα συνημμένα του). 

 

Ζ .  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
 
25. Προτάσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για: 

α) Ανανέωση συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και των: 

- Texas A&M University, των ΗΠΑ, 

(το έγγραφο με αριθμό 2059/7-4-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- Instanbul Aydin University, της Τουρκίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2060/7-4-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- Fudan University, της Κίνας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2061/7-4-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- University of Edinburgh, της Σκωτίας της Μεγάλης Βρετανίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2062/7-4-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-Colorado State University, των ΗΠΑ, 

(το έγγραφο με αριθμό 2068/11-4-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-Koc University, της Τουρκίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2069/11-4-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

 
β) Σύναψη συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και του: 

- Deutsche Welle Akademie, 

 (το  έγγραφο με αριθμό 2064/7-4-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-Ορθόδοξου Κοπτικού Πολιτιστικού Κέντρου του Καϊρου, της Αιγύπτου, 

(το  έγγραφο με αριθμό 2063/7-4-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-Seoul National University, της Κορέας, 

(το  έγγραφο με αριθμό 2066/7-4-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

 

γ)Ένταξη του ΑΠΘ στο δίκτυο European PhD School on Advanced Oxidation Processes (AOPs), 

(το  έγγραφο με αριθμό 2065/7-4-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 
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Η. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΘ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

26.  Πρόταση για σύναψη συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Διεθνούς Ιδρύματος Μνημείου 

Μεγάλου Αλεξάνδρου και του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 17863/6-4-2016).  

 

27. Πρόταση για σύναψη συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος 

(ΚΘΒΕ) και του ΑΠΘ. 

 

Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

28. Πρόταση της Νομικής Σχολής ( Γ.Σ. 53/8-3-2016) για τροποποίηση του Κανονισμού 

Προπτυχιακών Σπουδών, 

(το έγγραφο με αριθμό 415/11-3-2016 της Νομικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

Ι. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

29. Συζήτηση για τα προβλήματα από τις μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. 

 

30. Κατανομή θέσεων και ορισμός Ιδρυματικά Υπεύθυνου για την υποβολή  ιδρυματικής πρότασης 

στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού», 

(τα έγγραφα με αριθμό:  

α) 3315/15-3-2016 και β)  4188/31-3-2016 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού). 

 

31. Συζήτηση για την κατανομή των νέων θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), 

(τα έγγραφα με αριθμό:  

α) Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 και β) Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  

και Θρησκευμάτων). 

 

32. Πρόταση του Τμήματος  Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας για οργάνωση 

προγραμμάτων ταχύρρυθμης εκπαίδευσης δύο (2) εξαμήνων: α. στη Ψαλτική Τέχνη, β. στην 

Αγιογραφία, γ. στο Ποιμαντικό και Κοινωνικό Έργο και δ. στο Θρησκευτικό-Προσκυνηματικό 

Τουρισμό,  

(το έγγραφο με αριθμό 698/9-2-2016 του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας με τα συνημμένα του). 

 

33. Εισήγηση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής σχετικά με την 

ανάθεση  αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, 

(το έγγραφο με αριθμό 530/30-3-2016 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών). 

 

34. Εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της   Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών  σχετικά με την ανάθεση  αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, 

(το έγγραφο με αριθμό 469/28-3-2016 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών). 
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35. Εγκρίσεις αναθέσεων διδασκαλίας μαθημάτων σε καθηγητές και λέκτορες του Πανεπιστημίου, 

(σχετικά έγγραφα των Τμημάτων).  

 

Κ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ  

36. Πρόταση της Επιτροπής Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (συνεδρίαση με αριθμό 55/11-4-

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

φοιτητές/τριες των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Ιατρικής   για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, 

( το έγγραφο με αριθμό 2482/12-4-2016 του Τμήματος Σπουδών με τα συνημμένα του). 

 

Λ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

37. 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), 

(τα έγγραφα με αριθμό: α)13245/24-2-2016 της Συγκλήτου, β)630/23-3-2016 Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 

και β)1139/18-3-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα τους). 

 

38. 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: 

38.1. Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, για το γνωστικό αντικείμενο: «Κτηνιατρική 

Εμβρυολογία, Μικροσκοπική και Μακροσκοπική Ανατομική», 

(το έγγραφο με αριθμό 1943/18-3-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, με τα συνημμένα του). 

38.2. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, για το γνωστικό αντικείμενο: 

«Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός 19ου και 20ου αιώνα»,  

(το έγγραφο με αριθμό 792/17-3-2016, της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής  με τα συνημμένα του). 

38.3. Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, για το γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένα 

Μαθηματικά»,  

(το έγγραφο με αριθμό 1122/21-3-2016, της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής  με τα συνημμένα του). 

 

39. Έγκριση και επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις 

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

39.1.  Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για το γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική-

Χειρουργική Μεταμοσχεύσεων»,  

(το έγγραφο με αριθμό 1923/17-3-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, με τα συνημμένα του). 

39.2. Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής για το γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική Ψυχολογία: 

Σχολική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική σταδιοδρομίας»,  

(το έγγραφο με αριθμό 640/17-3-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, με τα συνημμένα του). 

39.3. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 703/17-3-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, με τα συνημμένα του). 
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40.  

40.1. Αναστολή άσκησης καθηκόντων του κ. Ιωάννη Μυλόπουλου, καθηγητή πρώτης βαθμίδας 

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, λόγω διορισμού του ως Προέδρου 

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», 

40.2. Διατήρηση χωρίς αμοιβή των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων του, 

(το έγγραφο με αριθμό 1294/7-4-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής  με τα συνημμένα του).   

 

41. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις. 

 
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

 
ΟΜΟΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

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

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

Οδοντιατρικής κ. Αικατερίνης-Πηνελόπης Τριανταφυλλίδου, 

(το έγγραφο με αριθμό 1964/21-3-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας). 

 

2. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας (συν. με αριθμό 33/8-3-2016), που 

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

Ιατρικής, κ. Ζαφειρούλας Ιακωβίδου- Κρίτση, 

(το έγγραφο με αριθμό 1929/17-3-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας). 

 

3. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας (συν. με αριθμό 33/8-3-2016), που 

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

Ιατρικής, κ. Αρετής Χίτογλου-Μακέδου, 

(το έγγραφο με αριθμό 1928/17-3-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας). 

 

4. Απόφαση της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής (συν. με αριθμό 116/22-3-2016), που αφορά στην 

απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Νομικής Σχολής. κ. 

Νικόλαο Παρασκευόπουλο, 

(το έγγραφο με αριθμό 254/31-3-2016 της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής). 

 

5. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (συν. με αριθμό 228/1-4-2016), που 

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

Μαθηματικών  κ. Κωνσταντίνο Δασκαλογιάννη, 

(το έγγραφο με αριθμό 1591/4-4-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών). 

 

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

6. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (συν. με αριθμό 

24/14-7-2015)  που αφορά στην αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών 
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Επιστημών (συν. με αριθμό 29/2-7-2015) του  Anwar Shaikh, καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας στο 

Graduate Faculty  του New School for Social Research της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ),  

(το έγγραφο με αριθμό 373/7-4-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών). 

 

7. Απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (συν. με αριθμό 218/16-3-2016)  που αφορά 

στην αναγόρευση  επίτιμων διδακτόρων  του Τμήματος Φιλολογίας  των κ.: 

-Bernard Flusin, καθηγητή της Βυζαντινής λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Σορβόννης και διευθυντή 

σπουδών στην Ecole Practique des Hautes Etudes, Section des Sciences religieuses (Christianisme 

byzantine) 

-Bernhard Zimmerman, καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου  Freiburg i. Br., 

Γερμανίας,  

(το έγγραφο με αριθμό 913/8-4-2016 της Κοσμητείας της  Φιλοσοφικής Σχολής). 

 

8. Απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (συν. με αριθμό 216/14-12-2015)  που αφορά 

στην αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ομότιμου καθηγητή 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), κ. Άγγελο Δεληβορριά,  

(το έγγραφο με αριθμό 914/8-4-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής  Σχολής). 

 

ΛΟΙΠΕΣ 

9. Συμπλήρωση της Επιτροπής Συντονισμού Δράσεων για τους Πρόσφυγες με τη συμμετοχή της 

καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Ευαγγελία Τρέσσου. 

 
10. Το έγγραφο με αριθμό 16697/21-3-2016 του Τμήματος Διοίκησης σχετικά με τον ορισμό 

υπαλλήλου ως υπεύθυνου συντονιστή του ΑΠΘ, για τη δομή φιλοξενίας προσφύγων του λιμένα 

Θεσσαλονίκης. 

 

11. Τα από 17-3-2016, 30-3-2016 και 5-4-2016 υπηρεσιακά σημειώματα, για άδεια απουσίας του 

Πρύτανη, καθηγητή κ. Περικλή Μήτκα. 
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Συνεδρίαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 180 

Την Πέμπτη 14 Απριλίου 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 παράταση του προβλεπόμενου χρόνου φοίτησης των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με τίτλο: 

«Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους», 

(το έγγραφο με αριθμό 10/16-3-2016 του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με τα συνημμένα του). 

 

2. Πρόταση για παράταση της διάρκειας λειτουργίας του Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε 

συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίες, Γλώσσες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες-Τομέας Τα Γαλλικά ως 

Ξένη Γλώσσας του Maine (Le Mans) (Γαλλία) με τίτλο: «Διδακτικές της Πολυγλωσσίας και Γλωσσικές 

Πολιτικές-Διάδοση των Γλωσσών και Πολιτισμών σε Πολύγλωσσα Περιβάλλοντα» προκειμένου να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους οι εισαχθέντες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, μεταπτυχιακοί/κές 

φοιτητές/τριες, 

(το έγγραφο με αριθμό 1090/24-3-2016 του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με τα συνημμένα του). 

 

3. Πρόταση σχετικά με τη διαχείριση του 25% των εσόδων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψυχολογίας  με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία»,  

( το έγγραφο με αριθμό  1528/24-3-2016 του Τμήματος Ψυχολογίας). 

 

4. Πρόταση σχετικά με τη διαχείριση του 25% των εσόδων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψυχολογίας  με τίτλο: «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και 

Ηλικιωμένους»,  

( το έγγραφο με αριθμό  1529/24-3-2016 του Τμήματος Ψυχολογίας). 

 

5. Πρόταση σχετικά με τη διαχείριση του 25% των εσόδων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψυχολογίας  με τίτλο: «Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές 

Παρεμβάσεις»,  

( το έγγραφο με αριθμό  1530/24-3-2016 του Τμήματος Ψυχολογίας). 

 

6. Πρόταση  για τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ του Τμήματος 

Οδοντιατρικής με τίτλο: «Οδοντιατρική», 

( το έγγραφο με αριθμό  1820/8-4-2016 του Τμήματος Οδοντιατρικής). 
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Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

1. Το έγγραφο με αριθμό 4665/29-3-2016  του Τμήματος Ιατρικής που αφορά στην αποδοχή 

δωρεάς 5.000 € από τη Φαρμακευτική εταιρεία NovoNorkisk για δύο υποτροφίες μεταπτυχιακών 

φοιτητών του ΠΜΣ με τίτλο: «Medical Research Methodology». 

 

2. Το έγγραφο με αριθμό 1508/22-3-2016 του Τμήματος Ψυχολογίας σχετικά με την προσωρινή 

αλλαγή εξαμήνου διδασκαλίας μαθημάτων  του ΠΜΣ με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία». 

 

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,  12 Απριλίου 2016 

 

O Πρύτανης  

                      
                                                                                     (υπογραφή)* 

              
 Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής  Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 


