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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α  

 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2929 

 

Την Τρίτη 19 Ιουλίου 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, 

(σχετικά Υπηρεσιακά Σημειώματα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένες κατάστάσεις).  

  

1.2. Αιτήματα Τμημάτων του ΑΠΘ σχετικά με πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών-ασκήσεων 

των φοιτητών τους,  

(το από 25/7-7-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο τα με αριθμό εισερχομένων πρωτοκόλλου 

έγγραφα 23201/14-6-2016 του Τμήματος Γεωλογίας, 23434/16-6-2016 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 23555/17-6-

2016 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και 24291/29-6-2016 του Τμήματος Κτηνιατρικής. 

  

A.2.  Διαγωνισμοί.  

2. 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, Ιταλικής, Γαλλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ», για το ακαδημαϊκό έτος 

2015-2016, προϋπολογισμού 280.00 0,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  σχετικά με : 

-την κήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 34 του Π.Δ.118/2007 της αναδόχου εταιρίας   ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕ ως έκπτωτης από τη σύμβαση με αριθμό  355.1/2016, λόγω μη  παράδοσης  μέρους του 

συμβατικού αντικειμένου εντός του συμβατικού χρόνου  

- την επιβολή της κύρωσης της μερικής κατάπτωσης της με αριθμό 151/704606-5 εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας συνολικής αξίας 1.840€, κατά το ποσό των 75€ (το οποίο 

αντιστοιχεί στο 5% του κόστους των μη παραδοθέντων ειδών).  

 (τα έγγραφα  :  

α) της Συγκλήτου με αριθμό 15565/29-3-2016 (ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 11-4-2016) -συνεδρίαση με αριθμό 2923/11-3-

2016-, και 24396/5-6-2016 -συνεδρίαση με αριθμό 2927/30-6-2016-, 
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β) του Τμήματος Προμηθειών με αριθμό 244/29-6-2016 με συνημμένο το από 28-6-2016  πρακτικό της 6
ης

 συνεδρίασης της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  και  

γ) τα με αριθμ. εισερχ. πρωτ.23818/22-6-2016 και 25449/11-7-2016 της εταιρίας ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΝ. ΕΠΕ). 

 

3. 

3.1. Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου/ων για τις ανάγκες της ανασκαφής 

του ΑΠΘ στη Βεργίνα,  

3.2. Έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 369/2016, 

(το έγγραφο με αριθμό 257/11-7-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του). 

 

4. 

4.1. Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, 

φωτοτυπικών μηχανημάτων, σαρωτών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και 

των Σχολών του ΑΠΘ, συνολικού προϋπολογισμού 78.245,60€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  

4.2. Έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 365/2016, 

(το  έγγραφο με αριθμό 254/11-7-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με το συνημμένο του). 

 

5. Κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 100/2016 για την προμήθεια βιβλίων για τις 

ανάγκες των Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ., συνολικού προϋπολογισμού 47.129,09 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ), 

(τα έγγραφα με αριθμό: 

α) 20244/10-5-2016 της Συγκλήτου και 

β) 256/11-7-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το πρακτικό της 1
ης 

συνεδρίασης της Επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού). 

 

6. Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου,  που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του 

Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ),  για ένα (1) έτος, από 1-9-2016, 

 (τα έγγραφα με αριθμό: 

α) 3623/2-11-2015 (ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 19-2-2016), 

β) 260/13-7-2016 του Τμήματος Προμηθειών με τα  συνημμένα του). 

 

7. Κατακύρωση του πρόχειρου επαναληπτικού  διαγωνισμού με αριθμό 102/2016 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 

33.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ), 

(τα έγγραφα με αριθμό: 

α) 20978/24-6-2016 της Συγκλήτου και  

β) 258/12-7-2016 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού). 
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Β.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)  

8. Πρόταση τροποποίησης του προϋπολογισμού διαθεσίμων έτους 2016 του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ),  

(Το έγγραφο με αριθμό 67515/2016/7-7-2016 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ). 

 

9. Ορισμός Επιτροπής Δεοντολογίας της  Έρευνας  του ΑΠΘ, από αναβολή, 

(το έγγραφο με αριθμό 68594/2016/8-7-2016 του ΕΛΚΕ ΑΠΘ). 

 

Γ.   ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

10.  

10.1. Έγκριση ένταξης έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του επιστημονικού-

πολιτιστικού-περιβαλλοντικού πάρκου ΑΠΘ» στο ετήσιο ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα του 

Ιδρύματος, 

10.2. Έγκριση υποβολής πρότασης και ορισμός Ιδρυματικά Υπεύθυνου της πράξης με τίτλο: 

«Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του επιστημονικού-πολιτιστικού-περιβαλλοντικού πάρκου ΑΠΘ» για 

ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» του Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και προστασία περιβάλλοντος, προαγωγή της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» και 

10.3. Πρόταση επικαιροποίησης Εγχειρίδιου Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Μηχανοργάνωσης,  

( τα έγγραφα με αριθμό: 

 α) 24972/5-7-2016 (ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 11-7-2016) του Τμήματος Δημοσίων Επενδύσεων, 

 β) οικ. 5083/28-4-2016 και οικ.6753/10-6-2016 του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού) και 

γ) 1871,1872, 1876/15-7-2016 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης). 

 

Δ .   ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

11. Προτάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων σχετικά με: 

α) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα:  

-έγκριση δαπάνης επισκευής συστήματος θέρμανσης ακινήτου, 

-εγκρίσεις αμοιβών δικηγόρων. 

β) Υποτροφίες από κληροδοτήματα. 

γ) Πρώτη (1η) τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του κληροδοτήματος «Αναστασίου 

Μυσιρλόγλου», 

(συνημμένη κατάσταση).  
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Ε. 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. Παράταση θητείας της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  με αριθμό  362/2016 για την:  «Τακτική συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων και 

ανυψωτικών μηχανημάτων του ΑΠΘ» διάρκειας δύο (2) ετών και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) 

έτους, -συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 €,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ-, 

(α) τα έγγραφα της Συγκλήτου με αριθμό 33467/21-8-2015 (ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 2-9-2015) και 19863/18-5-2016 και 

β) το έγγραφο με αριθμό 250/7-7-2016 του Τμήματος Προμηθειών).  

 

14. Ορισμός Επιτροπών για τη διενέργεια των εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών για την εισαγωγή σπουδαστών στο α΄εξάμηνο 

σπουδών του πανεπιστημιακού έτους 2016-2017: 

-Επιτροπή παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εισιτήριες 

εξετάσεις 

-Επιτροπή βαθμολόγησης των έργων των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Τμήμα 

-Επιτροπή Εποπτείας 

-Επιτροπή βοηθών εποπτών 

-Επιτροπή Επιτήρησης και 

-Επιτροπή παραλαβής των έργων των διαγωνιζομένων υποψηφίων, 

(το έγγραφο με αριθμό 38/14-7-2016 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων).  

 

15. Ορισμός αντικλήτων του ΑΠΘ –υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης- για τη διαχείριση για λογαριασμό του Πανεπιστημίου της διαδικασίας έκδοσης των 

απαιτούμενων αδειών δόμησης στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση έργων, κατά το έτος 2016,  

(το έγγραφο με αριθμό 1846/12-7-2016 του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 

Μελετών και Εκτέλεσης Έργων).  

16. Απαλλαγή  από μέρους των διδακτικών τους καθηκόντων των Αναπληρωτών Πρύτανη, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρο 28, παρ. 1 του ν. 4386/2016, 

(τα σχετικά έγγραφα των Τμημάτων: Φυσικής, Οικονομικών Επιστημών, Ψυχολογίας και Ιατρικής και της Νομικής Σχολής). 

 

17. Μερική απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής, καθηγητή 

κ. Γεωργίου Δέλλιου,  για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 

(το έγγραφο με αριθμό 698/6-7-2016 της Γραμματείας της Νομικής Σχολής  με τα συνημμένα του). 

 

 



                                                                                                                                                                                                               

2929_ΗΔ 1.1                                                                                                                    5 | Σ ε λ ί δ α  

18. Σχετικά με τον ορισμό δύο (2) καθηγητών του ΑΠΘ στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του 

κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», 

(το έγγραφο με αριθμό 81272/8-6-2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με το συνημμένο του). 

 

19.  

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

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

19.2. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την οργάνωση κεντρικής γραμματειακής εξυπηρέτησης 

φοιτητών. 

 

ΣΤ. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

20.  Σχετικά με τη θέσπιση κριτηρίων για την εκλογή/εξέλιξη μελών ΔΕΠ στο ΑΠΘ, συνέχιση 

συζήτησης, 

(α )το έγγραφο με αριθμό 23482/16-6-2016 της Συγκλήτου και  

β) προτάσεις Τμημάτων). 

 

21. Μεταφορά εξήντα επτά (67) κενών οργανικών θέσεων καθηγητών σε Σχολές/Τμήματα του ΑΠΘ 

από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος, μετά την κατανομή των παραπάνω θέσεων σε 

Τμήματα του Πανεπιστημίου, 

(α) το έγγραφο με αριθμό 18671/25-5-2016 της Συγκλήτου και  

β) το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού). 

 

22. Εισήγηση της Επιτροπής Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων-Κλινικών στο ΑΠΘ, για την 

ίδρυση, μετονομασία, συγχώνευση και κατάργηση εργαστηρίων σε Τμήματα του Πανεπιστημίου, 

(α) Εισήγηση της Επιτροπής, 

β) συνημμένη κατάσταση με τις προτάσεις Τμημάτων). 

 

23. 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, συνέχιση συζήτησης, 

(α)το έγγραφο με αριθμό 24813/4-7-2016 της Συγκλήτου) και 

β) Εισήγηση της Επιτροπής) . 

 

24. Σχετικά με την ειδικά αιτιολογημένη γνώμη του Ιδρύματος για τις λειτουργικές δυνατότητες των 

Σχολών και των Τμημάτων ως προς τον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να μετεγγραφούν το 

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4332/9-7-2015, 

(τα έγγραφα με αριθμό:  

α) 16522/13-5-2016 της Συγκλήτου (συν. Συγκλήτου με αριθμό 2924/14-4-2016),  

β) 107983/Ζ1/1-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) και 
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γ) 390/6-7-2016 της Νομικής Σχολή). 

 

25. Προτάσεις Τμημάτων σχετικά με την ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε μέλη της 

κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού  Ε.ΔΙ.Π., 

(συνημμένη κατάσταση).  

 

26. Πρόταση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για έγκριση εκπόνησης 

διδακτορικής διατριβής στην αγγλική γλώσσα, στα πλαίσια του  ευρωπαϊκού προγράμματος Marie Curie  

«CHESS» (Horizon 2020), 

(το έγγραφο με αριθμό 6747/29-6-2016 του Τμήματος Ιατρικής, με τα συνημμένα του). 

 

27. Πρόταση του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ σχετικά με την εξασφάλιση 

της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του 

Τμήματος, 

(α) το έγγραφο με αριθμό 533/7-6-2016 του Τμήματος Θεάτρου, με τα συνημμένα του, και  

β) η με αριθμό 25367/11-7-2016 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ). 

 

28. Πρόταση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ σχετικά με την 

εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΠΣ) του Τμήματος, 

(α) τα έγγραφα με αριθμό 1282/8-7-2016  και 1290/11-7-2016  του Τμήματος Πληροφορικής, με τα συνημμένα τους, και  

β) η με αριθμό 25395/11-7-2016 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ). 

 

29. Αναμόρφωση πτυχών του υφιστάμενου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του 

Τμήματος Πληροφορικής,  

(α. Το έγγραφο με αριθμό 1283/8-7-2016 του Τμήματος Πληροφορικής και  

β. Η με αριθμό 25396/11-7-2016 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ). 

 

30. Αναμόρφωση πτυχών του υφιστάμενου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,  

(α) Το έγγραφο με αριθμό 1803/13-7-2016 του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και  

β. Η με αριθμό 25801/14-7-2016 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ). 

 

31. Σχετικά με τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε κατόχους πιστοποιητικού 

γλωσσομάθειας, 

(το έγγραφο με αριθμό 1219/4-7-2016 και 1319/15-7-2016  της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του).  

 

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

(σχετικά έγγραφα των Τμημάτων/συνημμένη κατάσταση). 
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Ζ .  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ   

33. Διατύπωση  γνώμης της Συγκλήτου του ΑΠΘ   για  την έκδοση απόφασης από τον Υπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με αποχή από την άσκηση των καθηκόντων τους Καθηγητών 

πρώτης βαθμίδας του Ιδρύματος,  

(το έγγραφο με αριθμό εμπ. πρωτ. 288/7-7-2016 του Γραφείου Πρυτανείας  με τα συνημμένα του).   

  

34. Αναστολή άσκησης καθηκόντων του κ. Αρτέμιου Κουρτέση, λέκτορα του Τμήματος Μηχανικών 

Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, λόγω διορισμού του στη Γενική Διέυθυνση 

Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

(το έγγραφο με αριθμό 1209/24-6-2016 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με τα συνημμένα του).   

 

35. Πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, για τη συγκρότηση Ειδικής 

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

καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Σενάριο Κινηματογράφου» στο Τμήμα Κινηματογράφου, 

(το έγγραφο με αριθμό 752/13 -7-2016 Κινηματογράφου με τα συνημμένα του). 

 

36. Επικαιροποίηση και ανάρτηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του ν.4009/11 όπως αυτός ισχύει, της παρ.4 του άρθρου 70 του 

ν.4386/2016 και της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.4405/2016, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας για τα γνωστικά αντικείμενα: «Δερματολογία-Αφροδισιολογία» και «Γαστρεντερολογία» 

(το έγγραφο με αριθμό 2961/24-6-2016 της Κοσμητείας της Σχολής  Επιστημών  Υγείας με τα συνημμένα του). 

 

37. 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, της παρ.4 του άρθρου 70 του 

ν.4386/2016 και της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.4405/2016, του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας για το γνωστικό αντικείμενο: «Οδοντική Χειρουργική», 

(το έγγραφο με αριθμό 3340/13-7-2016 της Κοσμητείας της Σχολής  Επιστημών  Υγείας με τα συνημμένα του). 

 

38. Επικαιροποίηση και ανάρτηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του ν.4009/11 όπως αυτός ισχύει, της παρ.4 του άρθρου 70 του 

ν.4386/2016 και της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.4405/2016, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Βυζαντινή Ιστορία», «Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης» 

και «Μεσαιωνική Ιστορία των Σλαβικών Λαών» 

(το έγγραφο με αριθμό 1158/14-7-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής  με τα συνημμένα του). 

 

39. 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, της παρ.4 του άρθρου 70 του 
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ν.4386/2016 και της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.4405/2016, του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής για το γνωστικό αντικείμενο: «Διδακτική των Γλωσσών και με ειδικό 

αντικείμενο τις εφαρμογές της Πληροφορικής Επιστήμης στη διδασκαλία των γλωσσών», 

(το έγγραφο με αριθμό 1316/14-7-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής  με τα συνημμένα του). 

 

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

της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.4405/2016, του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής για το γνωστικό αντικείμενο: «Μετάφραση-Δερμηνεία και Διαπολιτισμικές Σπουδές», 

(το έγγραφο με αριθμό 1334/14-7-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής  με τα συνημμένα του). 

 

Η.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

41. Μετάταξη του κ. Ζιώγα Νικόλαου, μέλους ΕΕΠ Φυσικής Αγωγής,  από το Πολυτεχνείο Κρήτης στο 

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ, με μεταφορά της σχετικής πίστωσης, 

(α) η από 22-6-2016 αίτησή του κ. Ζιώγα Νικόλαου με τα συνημμένα της και 

β) Η με αριθμό εισερχ. πρωτ. 25681/12-7-2016  Εισήγηση του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου). 

 

42. Συνάφεια διδακτορικού τίτλου της κ. Γεωργίας Γαβριηλίδου, μέλος ΕΕΠ του Σχολείου Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ), με το αντικείμενο διδασκαλίας της,  

(το έγγραφο με αριθμό 1323/5-7-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

Θ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
 
43. Προτάσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για: 

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

- Agricultural University of Tirana, της Αλβανίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2120/12-7-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- Universita IUAV di Venezia, της Ιταλίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2119/12-7-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- Paris Lodron University of Salzburg, της Αυστρίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2118/12-7-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-  Comenius University in Bratislava, της Σλοβακίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2114/12-7-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- University of Leipzig, της Γερμανίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2115/12-7-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 
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β) Σύναψη συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του: 

- Justus Liebig University Giessen, της Γερμανίας, 

 (το  έγγραφο με αριθμό 2117/12-7-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-  Saarland University, της Γερμανίας, 

 (το  έγγραφο με αριθμό 2116/12-7-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

 

Ι .  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΘ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ  

44. Συμφωνία αποδοχής δωρεάς ποσού 200.000,00€ που αφορά στην αγορά και εγκατάσταση 

οργάνου περίθλασης ακτίνων Χ, από το ελβετικό ίδρυμα «Limmat Stiftung» στο Τμήμα Χημικών 

Μηχανικών,  

(τα έγγραφα με αριθμό: 

α)1076/10-6-2016 της Τμήματος Χημικών Μηχανικών  με τα συνημμένα του και 

β) 22568/13-6-2016 της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου). 

 

Κ.  ΛΟΙΠΑ 

45. Εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του ΑΠΘ,  για αύξηση  

του κόστους εγγραφής της ετήσιας συνδρομής (κάρτα μέλους), 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχομένου 24218/28-6-2016 της Επιτροπής Εποπτείας Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου). 

 

46. Σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 17423/2015 οριστικής απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία) με την οποία έγινε αποδεκτή αγωγή κατά του ΑΠΘ και 

υποχρεώθηκε σε καταβολή του συνολικού ποσού των 3.203,33 € για τόκους υπερημερίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 227/13-7-2016 του Δικαστικού Γραφείου του ΑΠΘ). 

 

47.   Ανακοινώσεις-Αιτήσεις. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ 

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ  

1. Απόφασεις της Κοσμητείας της  Πολυτεχνικής Σχολής (συν. με αριθμό 13/29-6-2016)  που 

αφορούν στην αναγόρευση σε επίτιμους διδάκτορες,  μετά από προτάσεις του  Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών,  των κ.: 

-George Tchobanoglous, ομότιμου καθηγητή του University of California  ,  

 (το έγγραφο με αριθμό 1819/1-7-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής). 

-James Dickson Murray, Fellowship of the Royal Society (FRS) και μέλος πολλών ακαδημιών,  

 (το έγγραφο με αριθμό 1815/1-7-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής). 

- κ. Wei Yang, Πρόεδρο της National Natural Science Foundation of China (NSEC),  

 (το έγγραφο με αριθμό 1821/1-7-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής). 
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2. Απόφαση της Κοσμητείας της  Πολυτεχνικής Σχολής (συν. με αριθμό 13/29-6-2016)  που αφορά 

στην αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα, μετά από πρόταση του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων 

Μηχανικών,  του  κ.   Juko Ito, καθηγητή Kumamoto University της Ιαπωνίας,  

(το έγγραφο με αριθμό 1821/1-7-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής). 

 
ΛΟΙΠΕΣ  
 
3. Το έγγραφο με αριθμό 22178/4-7-2016 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού για τη συγκρότηση 

Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΠΘ για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 

και 2017-2018. 

 

4. Το έγγραφο με αριθμό 2091/4-7-2016 του Τμήματος Θεολογίας σχετικά με τη λειτουργία της νέας 

«Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών». 

 

5. Το έγγραφο με αριθμό 1664/7-6-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής σχετικά με την μη 

απόδοση εσόδων υπέρ των Πολυτεχνικών Σχολών. 

 
6. Ευχετήρια επιστολή του ΕΚΠΑ για την επέτειο των 90+ ετών από την Ίδρυση του ΑΠΘ. 

 
7. Το από 11-7-2016 υπηρεσιακό σημείωμα για άδεια απουσίας του Πρύτανη στις 14-7-2016. 

 
                 ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

1. Το έγγραφο με αριθμό 1721/6-7-2016 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  για 

τη λειτουργία των εργαστηρίων του Τμήματος κατά το διάστημα των θερινών διακοπών (από 1-8-2016 

έως και 19-8-2016). 
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Συνεδρίαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 184 

Την Τρίτη 19 Ιουλίου 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 της Επιτροπής Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής για θέσπιση Κανονισμού 

Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο ΑΠΘ, από αναβολή, 

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

 

2. Πρόταση του Τμήματος Πληροφορικής για τροποποίηση των εσωτερικών κανονισμών των 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πληροφορική και Επικοινωνίες» και «Διαδίκτυο και 

Παγκόσμιος Ιστός», 

( το έγγραφα με αριθμό 1237 & 1238/5-7-2016 του Τμήματος Πληροφορικής με τα συνημμένα τους). 

 

3. Πρόταση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες, για 

τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 

«Κινησιολογία», 

(το έγγραφο με αριθμό 227/11-7-2016 του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες, με τα 

συνημμένα του). 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ 

1. Το έγγραφο με αριθμό 5/4-7-2016 του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Βιολογία της Άσκησης & Ειδική Φυσική 

Αγωγή», σχετικά  αναστολή λειτουργίας του εν λόγω προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, για το 

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (συνεδρίαση με 

αριθμό 2/30-6-2016), 

 
2. Το έγγραφο με αριθμό 2148/5-7-2016 του Τμήματος Ψυχολογίας (συνεδρίαση Γ.Σ.Ε.Σ. με αριθμό 

220/30-6-2016) σχετικά με την προσωρινή αλλαγή εξαμήνου διδασκαλίας  του μαθήματος: «ΜΣ-102: 

Γνωστικές και Θυμικές Διεργασίες σε Ηλικιωμένους» του ΠΜΣ με τίτλο: «Μάθηση και Συναίσθημα σε 

Νέους και Ηλικιωμένους» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 

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,  15  Ιουλίου 2016 
Ο Πρύτανης  

                                                                                             

                                                                                           (υπογραφή)* 

 
Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων  
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας.                            Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 


