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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α  

 

 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2925 

 

Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016, στις 9:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου 

στην αίθουσά της.  

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 10:00 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.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Α.1. Οικονομικά Αιτήματα  

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 18-4-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο τo με αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 

έγγραφο 18786/18-4-2016 του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 

 β)  το από 22-4-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα με αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 

19091/21-4-2016 του Τμήματος Γεωπονίας και 19115/21-4-2016 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας )  

 

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων για το οικονομικό έτος 2016, 

(συνημμένη κατάσταση).  

 

Α.2. Διαγωνισμοί.   

3.  

3.1. Προκήρυξη τακτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες 

της Κεντρικής Διοίκησης και των Σχολών του ΑΠΘ, για το έτος 2016, συνολικού προϋπολογισμού 

66.348,35€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,  

3.2. Έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 360/2016, 

(το έγγραφο με αριθμό 198/25-4-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με το συνημμένο του). 
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4.  

4.1. Προκήρυξη τακτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ 

και λοιπών φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Σχολών του 

ΑΠΘ, για το έτος 2016, συνολικού προϋπολογισμού 96.684,70€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,  

4.2. Έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 361/2016, 

(το έγγραφο με αριθμό 203/26-4-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με το συνημμένο του). 

 

5.  

5.1. Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και παροχή υπηρεσίας με 

τίτλο: «Τακτική συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων διάρκειας δύο (2) 

ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ -

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,  

5.2. Έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 362/2016, 

(το  έγγραφο με αριθμό 207/4-5-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με το συνημμένο του). 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 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, Γαλλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016», 

συνολικού προϋπολογισμού 280.000,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- σχετικά με την 

αντικατάσταση δύο (2) τίτλων βιβλίων του εν λόγω διαγωνισμού,  

 (το έγγραφο με αριθμό 202/26-4-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα το από 26-4-2016 πρακτικό της 4
ης 

συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

 

Β.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

7. Πρόταση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο : 

«Στεγάνωση των δωμάτων των κτιρίων του ΑΠΘ κατά το έτος 2012-2013» εργολαβίας ΙΩΑΝΝΗ Α. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ (Προϋπολογισμός Μελέτης: 300.000,00€, Συμβατική Δαπάνη: 135.000,01€) [Αριθμ. 

Διακήρυξης: 2/2013], 

(α) η με αριθμό 31/20-4-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1221/17-3-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα συνημμένα 

του). 

 

8. Πρόταση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: 

«Ασφαλτόστρωση κάθετης οδού στις εγκαταστάσεις της Κτηνιατρικής Σχολής στο Κολχικό Λαγκαδά» 

εργολαβίας ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗ ΕΔΕ (Προϋπολογισμός Μελέτης: 13.758,64€, Συμβατική Δαπάνη: 

9.218,53€) [Αριθμ. Διακήρυξης: 2Π/2014], 
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(α) η με αριθμό 34/20-4-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1323/1-4-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα συνημμένα 

του). 

 

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

«Μέτρα ασφαλείας στο κτίριο της Μονάδας Αποκατάστασης Παραπληγικών του ΑΠΘ» εργολαβίας 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΕΔΕ (Αρχική Σύμβαση: 102.887,00€, Συμβατική Δαπάνη: 94.655,99€) 

[Αριθμ. Σύμβασης: 03/2014], 

(α) η με αριθμό 41/20-4-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1409/19-4-2016 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

10. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 2ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (2ου Α.Π.Ε./Α.Σ.) & 1ης 

Σύμβασης Συμπληρωματικών Εργασιών ποσού 13.500,00 € του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση πεδίων, 

μετασχηματιστών και άλλων υλικών σε υποσταθμούς μέσης τάσης 20 kV του ΑΠΘ» εργολαβίας 

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Φ. ΘΩΜΑΣ ΕΔΕ (Αρχική Σύμβαση: 180.183,44€, 1ος Α.Π.Ε./Α.Σ.: 180.183,44€, 2ος 

Α.Π.Ε./Α.Σ.: 180.183,44€, 1η ΣΣΕ: 13.500,00€ ) [Αριθμ. Σύμβασης: 11/2014], 

(α) η με αριθμό 37/20-4-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1374/12-4-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με 

τα συνημμένα του). 

 

11. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 2ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (2ου Α.Π.Ε./Α.Σ.) & 1ης 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 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€, 2ος Α.Π.Ε./Α.Σ.: 220.429,23€) [Αριθμ. Σύμβασης: Π10/2014], 

(α) η με αριθμό 42/20-4-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1410/19-4-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με 

τα συνημμένα του). 

 

12. 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: «Ολοκλήρωση φέροντα οργανισμού και εξωτερικών τειχοποιιών κτιρίου 

γενικών χρήσεων ΤΕΦΑΑ» εργολαβίας ΒΛΑΧΟΣ Α. – ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Ι. ΟΕ (Αρχική Σύμβαση: 

137.266,79€, 1ος Α.Π.Ε./Α.Σ.: 137.266,79€) [Αριθμ. Σύμβασης: 13/2014], 

(α) η με αριθμό 39/20-4-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1401/18-4-2016 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

13. Πρόταση σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Πυροπροστασία σε 

χώρους κτιρίων του ΑΠΘ» εργολαβίας Κ/Ξ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ [Αριθμ. 

Σύμβασης: 10/2014], 

(α) η γνωμοδότηση με αριθμό 35/20-4-2016 του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ, και  
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β) το έγγραφο με αριθμό 1329/4-4-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ, με συνημμένη τη 

με αριθμό εισερχ. πρωτ. 16217/15-3-2016 αίτηση του αναδόχου). 

 

14. 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 38/20-4-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1373/12-4-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας του ΑΠΘ, με συνημμένη τη με αριθμό 

εισερχ. πρωτ. 17878/7-4-2016 αίτηση του αναδόχου ). 

 

15. Πρόταση σχετικά με την έγκριση σχεδίων λεπτομερειών αποχέτευσης όμβριων υδάτων 

περιβάλλοντα χώρου του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση νέων κτιρίων Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ», 

(α) η με αριθμό 40/20-4-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1402/18-4-2016 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ, με τα 

συνημμένα του). 

 

Γ .   ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

16. Πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων για την έγκριση δαπάνης ανακατασκευής 

διαμερίσματος 3ου ορόφου (Λαχανά 24, Θεσσαλονίκη), ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα 

«Γεωργίου Βάρκα», 

(το έγγραφο με αριθμό 917/20-4-2016 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

 

17. Πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων για την επιλογή αναδόχου για την 

αξιοποίηση με τη μέθοδο της μακροχρόνιας μίσθωσης έναντι ανακατασκευής τεσσάρων (4) ακινήτων 

(Λεωφόρος Μεγ. Αλεξάνδρου 29, Θεσσαλονίκη) ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα «Δημητρίου 

Τσιακμακόπουλου», 

(το έγγραφο με αριθμό 945/26-4-2016 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  

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

διενέργεια τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση).  

 

19. Παρουσίαση της εισήγησης της Ομάδας Εργασίας για τον «Εξορθολογισμό της Γραμματειακής 

Υποστήριξης των Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ» και συζήτηση σχετικά με τα παρακάτω θέματα:  

19.1. Απόδοση τίτλων σπουδών στην Αγγλική, 

19.2. Ακαδημαϊκό ημερολόγιο, 

19.3. Προϋποθέσεις αποφοίτησης σε χρόνο προγενέστερο, 

19.4. Διαχείριση αιθουσών διδασκαλίας, 
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19.5. Δημιουργία διευρυμένου γραφείου Σπουδών Φοιτητικής Μέριμνας και διαφύλαξης φοιτητικών 

μητρώων και 

19.6. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης συγγραμμάτων Εύδοξος. 

 

20. Παρουσίαση της εισήγησης της Επιτροπής Εκσυγχρονισμού των Διοικητικών Διαδικασιών του 

Α.Π.Θ. και συζήτηση σχετικά με τα παρακάτω θέματα: 

20.1. Μηχανοργάνωση Διοικητικών Υπηρεσιών, 

20.2. Ενοποίηση διαδικασιών, 

20.3. Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των σπουδών στο Α.Π.Θ., 

20.4. Στοχευμένες δράσεις – Τεχνικές Υπηρεσίες, 

20.5. Ενοποίηση Συστημάτων. 

 

21. Σχετικά με ανάκληση ή μη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του Ν.2889/2001 

όπως ισχύει, πράξεων τοποθέτησης σε Πανεπιστημιακές Κλινικές ενταγμένες σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. 

Πανεπιστημιακών Ιατρών του Ιδρύματος, 

(τα έγγραφα με αριθμό 205/19-4-2016, 206/49-4-2016 και 210/20-4-2016 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού της Γενικής 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με τα συνημμένα τους). 

 
Ε.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
 

22. Πρόταση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. 

και του Hochschule Für Technik und Wirtschaft Berlin, της Γερμανίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2075/27-4-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με το συνημμένο του). 

 

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΘ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

23. Πρόταση για σύναψη συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη». 

 

24. Πρόταση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης για σύναψη συμφωνητικού 

συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής 

Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, με σκοπό την υλοποίηση το έργου με τίτλο: «Συντήρηση Βιβλίων και άλλων 

αντικειμένων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 386/22-4-2016 της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης με τα συνημμένα του). 

 

25. Συνεργασία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τον 

Σύνδεσμο Εταιρειών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας και την θερμοκοιτίδα I4G, για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας των νέων αποφοίτων, 
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Ζ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

26. Κατανομή των νέων θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), 

(τα έγγραφα με αριθμό:  

α) Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016, β) Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 και γ) Φ.11/63518/Ζ2/14-4-2016 του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). 

 

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

(σχετικά έγγραφα των Τμημάτων).  

 

Η.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

28. Έγκριση και ανάρτηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 3α του άρθρου 19 του ν.4009/11, όπως αυτός ισχύει, του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής 

Καλών Τεχνών για το γνωστικό αντικείμενο: «Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Αγωγή», 

(το έγγραφο με αριθμό 544/15-4-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών με τα συνημμένα του). 

 

29. Επικαιροποίηση και ανάρτηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις 

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

Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής για το γνωστικό αντικείμενο: «Νεότερη και Σύγχρονη Βαλκανική 

Ιστορία», 

(το έγγραφο με αριθμό 838/26-4-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

30. Αναστολή άσκησης καθηκόντων του κ. Μάριου Γεωργιάδη, επίκουρου καθηγητή Τμήματος 

Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, λόγω ανανέωσης του συμβολαίου απασχόλησής του 

στην European Food Safety Authority (EFSA), 

(α) η με αριθμό εισερχ. πρωτ. 19364/25-4-2016 αίτηση του κ. Μάριου Γεωργιάδη με τα συνημμένα της και 

β) σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού). 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ 

 
ΟΜΟΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

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

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

Ιατρικής κ. Ιωάννη Μακρή, 

(το έγγραφο με αριθμό 1927/17-3-2016 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 του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος 

Ιατρικής κ. Γεώργιο Μπασδάνη, 

(το έγγραφο με αριθμό 1926/17-3-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας). 
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3. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας (συν. με αριθμό 33/8-3-2016), που 

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

Ιατρικής κ. Στέργιο Καπούλα, 

(το έγγραφο με αριθμό 1924/17-3-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας). 

 

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

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

Ιατρικής κ. Χριστόδουλο Πλιάκο, 

(το έγγραφο με αριθμό 1925/17-3-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας). 

 

5. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (συν. με αριθμό 229/14-4-2016), που 

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

Μαθηματικών, κ. Θεοδώρα Θεοχάρη-Αποστολίδου, 

(το έγγραφο με αριθμό 1734/18-4-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών). 

 

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

6. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών (συν. με αριθμό 117/20-4-2016)  που αφορά 

στην αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Θεάτρου (συν. με αριθμό 181/17-12-2015) του  κ. 

George Banu, καθηγητή  θεατρολογίας  του  Université Sorbonne-Nouvelle-Paris-III,  

 (το έγγραφο με αριθμό 553/21-4-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών). 

 

ΔΩΡΕΑ 

7. Το έγγραφο με αριθμό 593/22-4-2016 του Τμήματος Κινηματογράφου που αφορά στην αποδοχή 

δωρεάς (συνεδρίαση Κοσμητείας Καλών Τεχνών με αριθμό 117/20-4-2016) κινηματογραφικού εξοπλισμού 

(μηχανή προβολής φιλμ 35 χιλιοστών) του κ. Νικολάου Ρέντα για τις ανάγκες του εν λόγω Τμήματος. 

 

ΛΟΙΠΕΣ 

8. Μέλη (καθηγητές) της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που αποχωρούν αυτοδίκαια στις 31-8-2016 

από την υπηρεσία, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας,  

(το έγγραφο με αριθμό 19644/27-4-2016 της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών).  

 

 
Συνεδρίαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 181 

Την Παρασκευή 6 Μαΐου 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 
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Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με τίτλο: 

«Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους», από αναβολή, 

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

 

2. Πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση με αριθμό 217/21-4-2016) του 

Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής σχετικά με τροποποίηση: 

2.1. της Πρυτανικής Απόφασης ίδρυσης και 

2.2. του εσωτερικού κανονισμού  

 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και 

Ηλικιωμένους», 

(το έγγραφο με αριθμό 1643/26-4-2016 του Τμήματος, με τα συνημμένα του). 

 

3. Πρόταση για έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του αγγλόφωνου ΠΜΣ με τίτλο 

«Medical Research Methodology», 

(το έγγραφο με αριθμό 5119/19-4-2016 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του). 

 

4. Πρόταση για τροποποίηση-αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με 

τίτλο: «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών,  

(το έγγραφα με αριθμό: 

α) 2222/21-4-2016 του Τμήματος με τα συνημμένα του και 

β)19239/25-4-2016 της ΜΟΔΙΠ ). 

 

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

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Άθληση και Υγεία»,  

( το έγγραφο με αριθμό 6/20-4-2016 του ΔΠΜΣ). 

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, 4 Μαΐου 2016 

 
Ο Πρύτανης  

 
 

                                                                                             (υπογραφή)* 

 
Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 

 


