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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α  

 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2926 

 

Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 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.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Α.1. Οικονομικά Αιτήματα  

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

(συνημμένη κατάσταση).   

 

2. Απόφαση σχετικά με την αποπληρωμή κοινοχρήστων δαπανών που αφορούν στη μίσθωση χώρων 

για τις ανάγκες στέγασης του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, 

(το έγγραφο με αριθμό 22122/2-6-2016 του Γραφείου του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών).    

 

3. Aνάκληση της με αριθμό 16904/15-4-2016 απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 

2924/14-4-2016) που αφορά αίτημα του Τμήματος Γεωπονίας για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής-

άσκησης των φοιτητών του, 

(το από 7-6-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο  με αριθμό εισερχομένου πρωτ. 21510/7-6-2016 

του Τομέα Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Γεωπονίας).    

 

 

Α.2. Διαγωνισμοί.   

4.  

4.1. Κήρυξη άγονου του πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 98/2016 για την «Ανάδειξη αναδόχου που θα 

αναλάβει τη διάθεση και απασχόληση ζωντανών μοντέλων, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017», συνολικού προϋπολογισμού 28.829,28 € (χωρίς την 

αξία του ΦΠΑ), 

4.2. Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές,  

(το έγγραφο με αριθμό 217/18-5-2016 του Τμήματος Προμηθειών).  
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5.  

5.1. Κήρυξη άγονου του τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 359/2016 για την «Προμήθεια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ», 

συνολικού προϋπολογισμού 57.699,19 € (χωρίς την αξία του ΦΠΑ), 

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

(το έγγραφο με αριθμό 218/18-5-2016 του Τμήματος Προμηθειών).  

 

6. Κατακύρωση του τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 356/2015 για την προμήθεια και 

επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες θέρμανσης του ΑΠΘ, συνολικού προϋπολογισμού 

82.340,00 € (χωρίς την αξία του ΦΠΑ), 

(το έγγραφο με αριθμό 232/3-6-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 2-6-2016 πρακτικό της 3
ης 

συνεδρίασης της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

7. Κατακύρωση του 2ου πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού με αριθμού 101/2016 για την προμήθεια 

ανταλλακτικών-συντήρηση και επισκευή των οδοντιατρικών μηχανημάτων του Τμήματος Οδοντιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ (για τα είδη των ομάδων Ε΄, Ζ΄, ΣΤ΄, Ι΄ και ΙΑ΄ του διαγωνισμού 96/2016, 

τα οποία κηρύχθηκαν άγονα), συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

(το έγγραφο με αριθμό 233/6-6-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 1-6-2016 πρακτικό της 1
ης 

συνεδρίασης της 

Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

8.  

8.1. Προκήρυξη τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και 

συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Γαλλικής Γλώσσας και 

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

2017, συνολικού προϋπολογισμού 210.000,00€ -συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ-, 

8.2. Έγκριση πίστωσης ποσού 210.000,00€ και 

8.3. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 364/2016, 

(το έγγραφο με αριθμό 236/7-6-2016 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του). 

 

 

Β.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)  

9. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της Οικονομικής Διαχείρισης και του Ισολογισμού του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ, χρήσης 2015,   

 (το έγγραφο με αριθμό 43678/2016/10-5-2016 του ΕΛΚΕ  με συνημμένο πίνακα της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές 

Α.Ε. ). 

 

10. Σχετικά με την πληρωμή από τον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ δαπάνης για κάλυψη έκτακτων αναγκών 

φύλαξης αποκλειστικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος διακίνησης ναρκωτικών στους χώρους του 

ΑΠΘ. 
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Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

11. Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ ,     

(τα έγγραφα με αριθμό: α) 13159, 13161 και 13162/27-1-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου, β) 457/23-2-2016 του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, γ) 566/1-2-2016 της ΠΕΔΜΕΔΕ, 29746/24-2-2016 του ΣΑΤΕ, 3734/8-

4-2016 του ΣΤΕΑΤ, δ)  167/15-4-2016 του ΣΠΕΔΕΘΚΜ, ε) 347/20-4-2016 της ΠΕΔΜΗΕΔΕ και στ) 25795/785/Φ2/26-5-2016 του 

Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων). 

 

12. Πρόταση σχετικά με την έγκριση νέου χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο : «Ολοκλήρωση Α΄ 

Φάσης Κτιρίου Φυτικής Παραγωγής στο Αγρόκτημα ΑΠΘ » εργολαβίας ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε.  [Αρ. Σύμβασης : 

8/2011], 

(α) Το έγγραφο με αριθμό 16035/28-3-2016 της Συγκλήτου,  

β) η με αριθμό 44/20-4-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

γ) το έγγραφο με αριθμό 1415/20-4-2016 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

13. Πρόταση σχετικά με την έγκριση νέου χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση νέων 

κτιρίων Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ» εργολαβίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε. 

[Αριθμ. Σύμβασης: Ε18/2010], 

(α) το έγγραφο με αριθμό 16029/28-3-2016 της Συγκλήτου, 

β) η γνωμοδότηση με αριθμό 45/20-4-2016 του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ, και  

γ) το έγγραφο με αριθμό 1414/20-4-2016 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ, με τα 

συνημμένα του). 

 

Δ .   ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

14. Προτάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων σχετικά με: 

α) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα: 

- ανανέωση για ένα (1) έτος εντολής σε μεσίτες για εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας του ΑΠΘ   από 

κληροδοτήματα, κληροδοσίες και δωρεές, 

(το έγγραφο με αριθμό 978/16-5-2016 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

- άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του ΑΠΘ κατά ποσοστό 29% εξ 

αδιαιρέτου από το κληροδότημα «Κων/νου Κλεινία», 

(το έγγραφο με αριθμό 1029/6-6-2016 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

β) Ορισμό Τριμελούς Επιτροπής από μέλη ΔΕΠ για τη χορήγηση χρηματικού βραβείου από το 

κληροδότημα «Κωνσταντίνου Κατσέα», 

(το έγγραφο με αριθμό 963/11-5-2016 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

γ) τη μη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 

ΑΠΘ από τα έσοδα της δωρεάς στη μνήμη του Ομότιμου Καθηγητή Βασιλείου Δερμίση, λόγω μη πλήρωσης 

των σχετικών κριτηρίων, 

(το έγγραφο με αριθμό 1028/3-6-2016 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 



2926_ΗΔ 1.1  Σ ε λ ί δ α  | 4 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
 
15. Προτάσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για: 

α) Ανανέωση συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και των: 

- University of Arts in Tirana, της Αλβανίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2095/31-5-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- Shanghai International Studies University, της Κίνας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2090/31-5-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- Gdansk University of Technology, της Πολωνίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2092/31-5-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-  St. Kliment Ohridski University of Sofia, της Βουλγαρίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2091/31-5-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

 
 
β) Σύναψη συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του: 

- St. Kliment Ohridski University of Bitola, της Π.Γ.Δ.Μ., 

 (το  έγγραφο με αριθμό 2093/31-5-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

 

γ) Συμμετοχή του ΑΠΘ στο δίκτυο “CESEENET” (Central and Southeast European PhD Network-

Association in Business Administration), 

(το  έγγραφο με αριθμό 2094/31-5-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

 

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

16. Πρόταση της «Ομάδας Εργασίας για τον Εξορθολογισμό της γραμματειακής Υποστήριξης των 

Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ» σχετικά με το ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. 

 

17. Ορισμός επιτροπών για τη διενέργεια των εισιτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 του 

Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ: 

17.1. Παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη διαπίστωση της ιδιαίτερης 

καλλιτεχνικής προδιάθεσης. 

17.2. Βαθμολόγησης των έργων των υποψηφίων για τη διαπίστωση της ιδιαίτερης καλλιτεχνικής 

προδιάθεσης. 

 (το έγγραφο με αριθμό 17/31-5-2016 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων με τις συνημμένες καταστάσεις). 

 

18. Αντικατάσταση μελών Επιτροπών του ΑΠΘ: 

α.  Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και 

β. Επιτροπής Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών. 

 

19. Αντικατάσταση μελών επιτροπών για την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών-έργων με τη 

διενέργεια τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση).  
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20. Σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών Οργάνων του ΑΠΘ κατά τη 

διάρκεια των θερινών διακοπών. 

 

21. Σχετικά με τη λειτουργία των Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου κατά το 

διάστημα των θερινών διακοπών. 

 

Ζ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

22. Απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης μόνιμων εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και εκπαίδευσης σε θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/11-5-2016. 

 

23. Έγκριση υποβολής πρότασης και ορισμός Υπεύθυνου για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο: «Ένταξη και 

εκπαίδευση παιδιών Ρομά» σε σύμπραξη με το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

(α) το έγγραφο με αριθμό  6543/26-5-2016 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 

β) το με αριθμό εισερχομένου πρωτ.22476/6-6-2016 έγγραφο της κ. Ευαγγελίας Τρέσσου, καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης). 

 

24. Πρόταση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών σχετικά με την ανάθεση 

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

(το έγγραφο με αριθμό 588/9-5-2016 του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με τα συνημμένα του).  

 

25. Πρόταση του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της Σχολής Οικονομικών 

και Πολιτικών Επιστημών σχετικά με την ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε μέλη Ε.ΔΙ.Π. του 

Τμήματος, 

(το έγγραφο με αριθμό 1159/3-6-2016 του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με τα συνημμένα του).  

 

26. Πρόταση του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας σχετικά με την ανάθεση 

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

(το έγγραφο με αριθμό 1575/3-6-2016 του Τμήματος Φαρμακευτικής με τα συνημμένα του).  

 

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

(σχετικά έγγραφα των Τμημάτων). 

 

28. Πρόταση του Τμήματος Οδοντιατρικής σχετικά με τη χρήση του παλαιού προτύπου αναλυτικής 

βαθμολογίας για τους εισακτέους ακαδημαϊκών ετών 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013, 

(το έγγραφο με αριθμό 2413/31-5-2015 του Τμήματος Οδοντιατρικής). 

 

29. Σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την ανάθεση διδασκαλίας προπτυχιακών 

μαθημάτων σε ομότιμους καθηγητές. 
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30. Σχετικά με τη θέσπιση κριτηρίων για την εκλογή/εξέλιξη μελών ΔΕΠ στο ΑΠΘ. 

 

31. Πρόταση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ σχετικά 

με την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΠΣ) του Τμήματος, 

(α. το έγγραφο με αριθμό 1023/7-6-2015 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, με τα συνημμένα του, και  

β. η με αριθμό 22579/7-6-2015 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ). 

 

 

Η.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

32. 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 και της παρ.4 του άρθρου 70 του ν.4386/2016, του 

Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών για το γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρητική Φυσική 

Στοιχειωδών Σωματιδίων», 

(το έγγραφο με αριθμό 1961/18-5-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 

33. 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, και της παρ.4 του άρθρου 70 του 

ν.4386/2016, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για το γνωστικό αντικείμενο: 

«Πνευμονολογία», 

(το έγγραφο με αριθμό 2531/19-5-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα του). 

 

34. Σχετικά με την αναστολή άσκησης καθηκόντων του κ. Μάριου Γεωργιάδη, επίκουρου καθηγητή 

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

στην European Food Authority (EFSA), 

(το έγγραφο με αριθμό 267/19-5-2016 του Τμήματος Κτηνιατρικής με τα συνημμένα του). 

 

35. Αναστολή άσκησης καθηκόντων του κ. Δημήτρη Γενειατάκη, λέκτορα του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, λόγω διορισμού του 

στο ερευνητικό κέντρο «Joint Research Centre», ως ερευνητικό προσωπικό, 

(α) το επισημειωτικό έγγραφο με αριθμό 1608/10-5-2016 με τα συνημμένα του και το έγγραφο με αριθμό 1655/20-5-2016 του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

β) το από 6-6-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού).   

 

36. Αναστολή άσκησης καθηκόντων του κ. Ιωάννη Κρεστενίτη, καθηγητή πρώτης βαθμίδας του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, λόγω διορισμού του στην Ανώνυμη Εταιρεία 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΥΑΘ Α.Ε.), ως Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου. 

(το έγγραφο με αριθμό 1580/31-5-2016 του Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα του ).   
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37. Απόλυση λόγω σωματικής ανικανότητας μέλους ΔΕΠ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 16648/16-5-2016 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού, με συνημμένη τη σχετική γνωμοδότηση της 

Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής) 

 

Θ. ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

38. Πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (συν. με αριθμό 230/23-5-2016) για την 

απονομή του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής στον καθηγητή του Institute for 

Astronomy and Astrophysics (IAAT) του Πανεπιστημίου του Tubingen Γερμανίας, κ. Κωνσταντίνο Κόκκοτα, 

(το έγγραφο με αριθμό 1995/23-5-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 

Ι. ΛΟΙΠΑ 

39. Πρόταση για την παραχώρηση, κατά χρήση, από το ΑΠΘ στην Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης 

Περιουσίας του ΑΠΘ (ΕΑΔΠ/ΑΠΘ) του περιπτέρου του Γραφείου Περιβάλλοντος, προκειμένου να αναλάβει 

την πώληση αναμνηστικών ειδών ΑΠΘ και δώρων,  

(το έγγραφο με αριθμό  20982/18-5-2016 του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών). 

 

40. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ 

 
ΟΜΟΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (συν. με αριθμό 12/24-5-2016), που αφορά στην 

απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών κ. Χρήστο Ιγνατάκη, 

(το έγγραφο με αριθμό 1574/30-5-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής). 

 

2. Απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (συν. με αριθμό 12/24-5-2016), που αφορά στην 

απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών κ. Ιωάννη Τέγο, 

(το έγγραφο με αριθμό 1571/30-5-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής). 

 

3. Απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (συν. με αριθμό 12/24-5-2016), που αφορά στην 

απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών κ. Κοσμά- Αθανάσιο Στυλιανίδη, 

(το έγγραφο με αριθμό 1573/30-5-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής). 

 

4. Απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (συν. με αριθμό 12/24-5-2016), που αφορά στην 

απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών κ. Νικόλαο Οικονόμου, 

(το έγγραφο με αριθμό 1572/30-5-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής). 
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5. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (συν. με 

αριθμό 32/30-5-2016), που αφορά στην απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στη διατελέσασα 

καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας κ. Ευθυμία Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, 

(το έγγραφο με αριθμό 1168/30-5-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος). 

  
ΛΟΙΠΕΣ 

 
6. Το έγγραφο με αριθμό 21094/19-5-2016 του Τμήματος Διοίκησης για τη διενέργεια εκλογών 

ανάδειξης Προέδρων στα Τμήματα Πολιτικών Επιστημών, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών. 

 

7. Τα έγγραφα με αριθμό 21290 και 21891/31-5-2016 του Τμήματος Διοίκησης για την προκήρυξη 

εκλογών ανάδειξης Προέδρου και τη συγκρότηση Συνέλευσης στο (αυτοδύναμο) Τμήμα Κινηματογράφου της 

Σχολής Καλών Τεχνών. 

 

8. Το έγγραφο με αριθμό 21444, 21445, 21883/25-5-2016 του Τμήματος Διοίκησης για την πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τον ορισμό επιτροπής καθώς και τον ορισμό γραμματέα και αναπληρωτή του για 

τη ανάδειξη Κοσμήτορα στην Παιδαγωγική Σχολή. 

9. Τα από 17,18 και 30-5-2016 υπηρεσιακά σημειώματα για άδεια απουσίας του Πρύτανη, καθηγητή κ. 

Περικλή Μήτκα. 

 
10. Το έγγραφο με αριθμό 19338/27-4-2016 του Τμήματος Διοίκησης σχετικά με την οργάνωση θερινού 

σεμιναρίου ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε αλλοδαπούς υπότροφους του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2016 στο πλαίσιο των Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών. 

 
11. Το έγγραφο με αριθμό 91122/Ζ1/3-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

σχετικά με την παράταση της θητείας του Συμβουλίου του ΑΠΘ έως 31-8-2017. 

 
                                                                   ΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 

1. Η με αριθμό εισερχομένου πρωτ.22296/3-6-2016 αίτηση του κ. Κ. Κυριαζόπουλου επίκουρου 

καθηγητή του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ (εξουσιοδοτηθείς δικηγόρος του κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη, 

καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ), σχετικά με χορήγηση στοιχείων για την ιδρυθείσα με το ΠΔ 

45/2016 Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής. 
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Συνεδρίαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 182 

Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 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», από αναβολή, 

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

β) η με αριθμό 21964/1-6-2016 εισερχομένου πρωτ. αίτηση της κ. Ι. Αλεξοπούλου). 

 

2. Σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

 

3. Πρόταση της Επιτροπής Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής για θέσπιση Κανονισμού Εκπόνησης 

Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 21732/20-5-2016 του Τμήματος Σπουδών με τη συνημμένη πρόταση). 

 

4. Πρόταση για τροποποίηση  του εσωτερικού κανονισμού του ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο: 

«Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία», 

(το έγγραφο με αριθμό 5993/31-5-2016 του Τμήματος Ιατρικής  με  τα συνημμένα του). 

 

5. Πρόταση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ για εκπόνηση 

διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου  Folkwang Universität der 

Künste (Essen Γερμανία), 

(το έγγραφο με αριθμό 596/18-5-2016 του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με τα συνημμένα του). 

 

6. Πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση με αριθμό 113/20-4-2016) του 

Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες, σχετικά με την τροποποίηση της 

Πρυτανικής Απόφασης με αριθμό 20851/14-5-2015 (ΦΕΚ 984/τ.Β΄/28-5-2015) που αφορά στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Κινησιολογία», 

(το έγγραφο με αριθμό 946/12-5-2016 του Τμήματος Επιστήμης της Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες με τα συνημμένα 

του). 

 

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

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων», από αναβολή,  

( το έγγραφο με αριθμό 54/10-5-2016 του ΔΠΜΣ με το συνημμένο του). 
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8. Πρόταση σχετικά με τη διαχείριση του 25% των εσόδων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,   

( το έγγραφο με αριθμό 976/26-5-2016 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας). 

 
9. Πρόταση του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής για: 

9.1. τροποποίηση (αναμόρφωση) του προγράμματος μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του και  

9.2. τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών του,  

(α. το έγγραφο με αριθμό Μ712/3-6-2016 του Τμήματος Νομικής με τα συνημμένα του και 

β. η με αριθμό 22314/6-6-2016 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ). 

 

10. Πρόταση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής  Σχολής για: 

10.1. τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ 2191/τ.Β΄/8-8-2014) 

που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος και  

10.2. τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών του,  

(α. το έγγραφο με αριθμό 1010/6-6-2016 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα του και 

β. η με αριθμό 22477/7-6-2016 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ). 

 

11. Πρόταση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών για τροποποίηση (αναμόρφωση) 

του προγράμματος μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του με τίτλο: «Ηλεκτρονική 

Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)»,  

(α. το έγγραφο με αριθμό 2627/7-6-2016 του Τμήματος Φυσικής με τα συνημμένα του και 

β. η με αριθμό 22585/7-6-2016 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ). 

 

12. Πρόταση για τροποποίηση  του εσωτερικού κανονισμού του Διιδρυματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων: Οικονομικών Επιστημών (επισπεύδον) της Σχολής 

Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Νομικής της Νομικής Σχολής 

του ΑΠΘ με τίτλο: «Δίκαιο και Οικονομικά», 

(το έγγραφο με αριθμό 5/7-6-2016 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας). 

 

 

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 Ιουνίου 2016 

 
Ο Πρύτανης  

                                                                                             

                                                                                             (υπογραφή)* 

 
Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων  
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 
 


