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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2930 

 

Την    Tετάρτη  31  Αυγούστου  2016,  στις 10.00΄ π.μ., θα πραγματοποιηθεί  συνεδρίαση της 

Συγκλήτου στην αίθουσά της.   

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 10.30΄ π.μ. 

Τα μέλη της Συγκλήτου που δεν μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο χώρο της 

συνεδρίασης, μπορούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Επισημαίνεται ότι πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Συγκλήτου, και στις 9.30΄ π.μ., θα 

πραγματοποιηθεί η με αριθμό 34 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας για 

την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας του Α.Π.Θ. με θέματα τα οποία περιέχονται στην 

πρόσκληση που σας έχει διανεμηθεί στις 27 Ιουλίου 2016.  

Στις 8.30΄ μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τελετή στον προαύλιο χώρο του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Κα-

ραθεοδωρή» του Πανεπιστημίου, προς τιμήν των αποχωρησάντων και αποχωρούντων από την υπη-

ρεσία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 καθηγητών, μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ καθώς και διοικη-

τικών υπαλλήλων όλων των κατηγοριών του ΑΠΘ. 

 

Θ Ε Μ Α Τ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ  

1. Επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Συγκλήτου με αριθμό 2918/27-11-15, 

2919/11-12-15, 2920/22-12-15, 2921/15-1-16, 2922/12-2-16, 2923/11-3-16, 2924/14-4-16, 2925/6-5-16 

2926/10&13-6-16, 2927/30-6-16, 2928/12-7-2016, 2929/19-7-2016. 

 
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Α.1. Οικονομικά αιτήματα  

2. ΄Εγκριση 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).   

 

3. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2016, 

(τα έγγραφα με αριθμό 26130/18-7-2016 και 26898/27-7-2016 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συ-

νημμένα τους). 

  

Α.2. Διαγωνισμοί  

4. Κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 358/2016 για την: «Προμήθεια 

βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και ξενόγλωσσων ηλεκτρονικών περιοδικών, για τις ανάγκες των 
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βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, για το έτος 2016», συνολικού προϋπολογισμού 450.000,00 € - συμπεριλαμβανο-

μένου του ΦΠΑ, 

(το έγγραφο με αριθμό 265/25-6-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα πρακτικά της 2
ης

 και 3
ης 

συνεδρίασης της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

με αριθμό 362/2016 για την προμήθεια και παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή ανελ-

κυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων του ΑΠΘ», (εξαιρουμένων των αναβατορίων ΑμεΑ), διάρκειας 

δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ -

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- σχετικά με την  αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών  προσφορών των συμμετεχουσών  εταιρειών, 

(το έγγραφο με αριθμό 266/25-8-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 24-8-2016 πρακτικό της 1ης συνεδρία-

σης της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του τακτικού επαναληπτικού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 367/2016 για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μη-

χανημάτων για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Σχολών του ΑΠΘ, συνολικού προϋπολογι-

σμού 96.684,70 € -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δι-

καιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών  προσφορών των συμμετεχουσών  εταιρειών, 

(το έγγραφο με αριθμό  267/25-8-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα πρακτικά  της 1ης συνεδρίασης της Επι-

τροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

7.  

7.1. Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλιογραφικών βάσεων δε-

δομένων και ξενόγλωσσων ηλεκτρονικών περιοδικών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, για τα 

έτη 2017 και 2018, συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  

7.2. Έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 370/2016, 

(το  έγγραφο με αριθμό 268/25-8-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του). 

 

B. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

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

«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης νοτιοδυτικής όψης (Α΄ Συγκρότημα) της Ιατρικής Σχολής του 

ΑΠΘ» εργολαβίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε. (Προϋπολογισμός Μελέτης: 

€71.771,00, Συμβατική Δαπάνη :  €33.679,06  ) [Αριθμ. Σύμβασης : 1Π/2015], 

(α) η με αριθμό 46/13-7-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1542/23-5-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα συνημ-

μένα του). 
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9. Πρόταση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  του έργου με τίτλο : «Δια-

μόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών Οικονομικών και Πολιτικών Επι-

στημών, Τ.Ε.Φ.Α.Α. και Γεωπονίας του ΑΠΘ» εργολαβίας Κ/Ξ ΣΙΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΧΑΤΖΑΡΓΥΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Προϋπολογισμός Μελέτης: €41.108,00, Συμβατική Δαπάνη :  €24.664,70  ) [Αριθμ. Σύμβα-

σης : Π05/2014], 

(α) η με αριθμό 47/13-7-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1541/23-5-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα συνημ-

μένα του). 

 

10. Πρόταση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  του έργου με τίτλο : «Δια-

μόρφωση  προσβάσιμων χώρων υγιεινής (ΑμεΑ) και βελτίωση υφισταμένων» εργολαβίας ΠΡΩΤΟΛΑ-

ΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. (Προϋπολογισμός Μελέτης: €300.000,00, Συμβατική Δαπάνη :  €258.000,00  ) [Α-

ριθμ. Διακήρυξης : 11/2011], 

(α) η με αριθμό 48/13-7-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1583/30-5-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα συνημ-

μένα του). 

 

11. Πρόταση σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Αντικα-

τάσταση πεδίων, μετασχηματιστών & άλλων υλικών σε υποσταθμούς μέσης τάσης 20KV του ΑΠΘ» ερ-

γολαβίας ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Φ. ΘΩΜΑΣ ΕΔΕ [Αριθμ. Σύμβασης : 11/2014], 

(α) η με αριθμό 49/13-7-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1773/5-7-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα συνημμέ-

να 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 : «Εργασίες συντήρησης χώρων σε κτίρια του ΑΠΘ- Α΄ Φάση» εργολα-

βίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε. (Αρχική Σύμβαση : €447.078,53, 1ος Α.Π.Ε./Α.Σ. :  €449.811,56  ) [Αριθμ. Σύμβα-

σης : 12/2014], 

(α) η με αριθμό 50/13-7-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1783/5-7-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα συνημμέ-

να του). 

 

13. Πρόταση σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Εργα-

σίες συντήρησης χώρων σε κτίρια του ΑΠΘ- Α΄ Φάση» εργολαβίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε. [Αριθμ. Σύμβασης 

: 12/2014], 

(α) η με αριθμό 51/13-7-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1818/7-7-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων  του ΑΠΘ με τα συνημμέ-

να του). 

 

14. Πρόταση σχετικά με την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση  του έργου 

με τίτλο : «Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων σε κτίρια του ΑΠΘ», προϋπολογισμού €151.451,00 (συ-

μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  
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(α) η με αριθμό 52/13-7-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1831/11-7-2016 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

15. Πρόταση σχετικά με την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, για την εκτέλεση  του έργου 

με τίτλο : «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στο Μετεωροσκοπείο, στο Εργαστήριο Δενδροκομίας, στο Ερ-

γαστήριο Οργανικής Χημείας και στο δώμα του Αμφιθεάτρου Μανδαλιδείου» προϋπολογισμού 

€221.587,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

(α) η με αριθμό 53/13-7-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1832/11-7-2016 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

16. Πρόταση σχετικά με την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, για την εκτέλεση  του έργου 

με τίτλο : «Παροχέτευση όμβριων υδάτων προαύλιου χώρου κτιρίου Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυτε-

χνικής Σχολής» προϋπολογισμού €71.860,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

(α) η με αριθμό 54/13-7-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1830/11-7-2016 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 
 
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙ ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΙΩΝ  

17. Πρόταση σχετικά με την έγκριση  προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017 κληροδοτημάτων, 

κληροδοσιών και δωρεών του ΑΠΘ, 

( το έγγραφο με αριθμό 1171/22-7-2016 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

 

18. Πρόταση σχετικά με την έγκριση  χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της Δωρεάς «στη μνήμη 

του αείμνηστου Χρήστου Ζιωγάνα, Καθηγητή της Γεωπονικής  Σχολής του ΑΠΘ», 

( το έγγραφο με αριθμό 1170/22-7-2016 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

 

19. Πρόταση σχετικά με την τροποποίηση όρου διαθήκης του διαθέτη Στυλιανού Σαμαρά, 

( το έγγραφο με αριθμό 1180/25-7-2016 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

 

20. Πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων για την ανάρτηση ανακοίνωσης εκμίσθω-

σης ενός (1) διαμερίσματος – επαγγελματικής στέγης ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα «Αγα-

θονίκου Αγαθονικόπουλου», 

(το  έγγραφο με αριθμό 1245/25-8-2016  του Τμήματος Κληροδοτημάτων, με τα συνημμένα του). 

 

Δ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

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

σης (από αναβολή), 
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(α )το έγγραφο με αριθμό 23482/16-6-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου και  

β) προτάσεις Τμημάτων). 

 

22. Μεταφορά επτά (7) κενών οργανικών θέσεων καθηγητών στη Σχολή Επιστημών Υγείας του 

ΑΠΘ, από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος, για τις ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής 

μετά την κατανομή των παραπάνω θέσεων στο εν λόγω Τμήμα, 

(τα έγγραφα με αριθμό: 

α) Φ.122.1/89/122643/25-7-2016 (ορθή επανάληψη) και Φ.122.1/92/131091/Ζ2/8-8-2016 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και 

β) 27221/24-8-2016 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού). 

 

23. Πρόταση του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας σχετικά με την ανάθεση αυτοδύ-

ναμου διδακτικού έργου σε μέλη της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού  Ε.ΔΙ.Π., 

(το έγγραφο με αριθμό 1198/25-7-2016 του Τμήματος με τα συνημμένα του).  

 

24. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της κ. Άννας Ξηρογιαννοπούλου, μέλους Ε.ΔΙ.Π του Τμήμα-

τος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (μη αυτοδύναμο)  της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 1348/19-7-2016 του Τμήματος με τα συνημμένα του).  

 

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

(σχετικά έγγραφα των Τμημάτων).  

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  

 

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

νέργεια τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση). 

 

27. Επικαιροποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2923/11-3-2016) σχετικά 

με τον ορισμό μελών για τη σύσταση του κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του 

ΑΠΘ της ΠΦΛ, του ΤΔΔΑΠ και του ΤΔΔΠΔ, 

(α) η με αριθμό 16044/18-5-2016 (ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 20-5-2016) της Γραμματείας της Συγκλήτου 

β) το έγγραφο με αριθμό 133758/Ζ2/16-8-2016 του ΥΠ.Π.ΕΘ και 

γ) το έγγραφο  με αριθμό 132/25-8-2016 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού). 

 

28. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών (Κ.Β.Ε.), 

(α) το έγγραφο με αριθμό 24249/28-6-2016 της Γραμματείας της Συγκλήτου και 

β) το έγγραφα με αριθμό: 1182/13-7-2016 του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, 2448/13-7-2016 του Τμήματος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 2096/5-7-2016 του Τμήματος Θεολογίας, 2318/1-7-2016 του Τμήματος Φιλολογίας, 731/23-8-2016 

της Νομικής Σχολής  και 1176/28-7-2016 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών). 

 

29. Σχετικά με τον ορισμό δύο (2) καθηγητών του ΑΠΘ στο Διοικητικό Συμβούλιο  του κοινωφελούς 

Ιδρύματος με την επωνυμία «ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» ,από αναβολή, 
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(το έγγραφο με αριθμό 81272/8-6-2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με το συνημμένο του). 

 

30. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας της Προέδρου του Τμήματος Επιστημών Προσχολι-

κής Αγωγής και Εκπαίδευσης κ. Ζ. Μπαμπλέκου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-

2017, 

(το έγγραφο με αριθμό 1622/20-7-2016 του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με τα συνημμένα του). 

 

31. Αντικατάσταση του Προέδρου της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 

(το έγγραφο με αριθμό 32117 π.ε./26-11-2015 της Γραμματείας Συγκλήτου). 

 

32. Αντικατάσταση της Διευθύντριας της Έδρας UNESCO του ΑΠΘ/Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη. 

 

ΣΤ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ  

 

33. Ανάκληση τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών, 

(α) το έγγραφο με αριθμό 366/3-11-2015 του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με τα συνημμένα του και 

β) το έγγραφο με αριθμό 5593/26-7-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου). 

 

Ζ .  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
 

34. Πρόταση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για σύναψη συμφωνίας επιστημονικής συνεργασίας 

μεταξύ του Α.Π.Θ. και του Karaganda State Medical University του Καζακστάν, 

 (το  έγγραφο με αριθμό 2126/28-7-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

 

Η. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ  
 
35. Σύναψη  διμερούς συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και του 

Université de Lausanne, στο πλαίσιο του «Swiss European Mobility Programme» για τα ακαδημαϊκά έτη 

από 2016-2017 έως  2020-2021, 

(α) το έγγραφο με αριθμό 8264/5-11-2014 του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και  

β) το έγγραφο με αριθμό 7508/18-7-2016 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του). 

   

 
Θ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

36. Επικαιροποίηση  και ανάρτηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των Τμημάτων της 

Σχολής Επιστημών Υγείας: 

- Κτηνιατρικής για το γνωστικό αντικείμενο:  «Βιοχημεία» και  

- Ιατρικής για τα γνωστικά αντικείμενα «Νεφρολογία» και «Θωρακοχειρουργική», 

 σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.7 και 8   του άρθρου 4 του ν.4405/2016,    

(τα έγγραφα με αριθμό 2818/14-6-2016,   3454 & 3456/20-7-2016 της Σχολής Επιστημών Υγείας, με τα συνημμένα τους). 

 

http://www.unil.ch/central
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Ι .   ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

37. Το έγγραφο με αριθμό 3008/28-07-2016 του Τμήματος Οδοντιατρικής σχετικά με  αποδοχή χο-

ρηγιών: 

α) της Εταιρείας Π.Ε.Ν.Υ. Ε.Π.Ε. για εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του χώρου υποδοχής του ισογεί-

ου του κτηρίου Οδοντιατρικής με ταυτόχρονη ανάληψη της σχετικής δαπάνης, 

β) της Εταιρείας ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε., χρηματικού ποσού ύψους €15.000,00 για την 

ανακαίνιση της εισόδου του κτηρίου Οδοντιατρικής και, 

γ) της Εταιρείας Colgate-Palmolive Εμπορική (ΕΛΛΑΣ) Μ.Ε.Π.Ε., χρηματικού ποσού ύψους €8.000,00 

για την οικονομική στήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Οδοντι-

ατρικής, 

 

38. Το έγγραφο με αριθμό 3007/28-07-2016 του Τμήματος Οδοντιατρικής σχετικά με  αποδοχή δω-

ρεών 

των εταιρειών DETAX και VOCO, για δωρεάν χορηγία υλικών για την κλινική άσκηση των προπτυχια-

κών/μεταπτυχιακών φοιτητων του Τμήματος. 

  

39. Το έγγραφο με αριθμό 7573/19-07-2016 του Τμήματος Ιατρικής σχετικά  με την αποδοχή δωρεάς 

από την Φαρμακευτική Εταιρεία «JANSSEN-CILAG» για την επέκταση άδειας χρήσης, αξίας € 7.430,05 

για δύο έτη του Ιατρικού εξοπλισμού CANTAB, με σκοπό την αναβάθμιση παροχής των υπηρεσιών 

στους ασθενείς της Α΄ Ψυχιατριακής  Κλινικής. 

 

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

 
ΟΜΟΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής  Καλών Τεχνών  (συν. με αριθμό 120/16-6-2016), που α-

φορά στην απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος Εικα-

στικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών,  κ. Κυριάκο Μορταράκο, 

(το έγγραφο με αριθμό 766/25-7-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών). 

 

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

2. Αποφάσεις της Κοσμητείας της  Φιλοσοφικής Σχολής (συν. με αριθμό 221/13-7-2016)  που αφο-

ρούν  στην αναγόρευση σε επίτιμους  διδάκτορες των Τμημάτων : 

 
2.1.  Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,  του κ. Δημήτρη Δημητριάδη, επιφανούς συγγραφέα, δοκιμι-

ογράφου και μεταφραστή,  

 (το έγγραφο με αριθμό 1155/18-7-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής). 
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2.2. Ιστορίας και Αρχαιολογίας,  του  κ. Ιωάννη Τουράτσογλου, Επίτιμου Διευθυντή του Νομισματικού 

και Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, αρχαιολόγου με πολύπλευρο και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο 

στην κλασική αρχαιολογία, τη νομισματική και την επιγραφική, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1139/18-7-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής). 

 

2.3. Φιλολογίας,  του  κ. Bertrand Bouvier, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου της Γενεύης, ανα-

γνωρισμένοθ διεθνώς μελετητή και εκδότη θεμάτων των Νεοελληνικών Σπουδών και διαπρεπούς λόγιου, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1269/18-7-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής). 

 

2.4. Φιλολογίας,  του  κ. Emilio Crespo Guemes, καθηγητή Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

της Μαδρίτης, μελετητή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γλωσσολογίας στην Ισπανία με διεθνή κατα-

ξίωση, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1270/18-7-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής). 

 

 
ΛΟΙΠΕΣ 
 
3. Το έγγραφο με αριθμό 2490/21-7-2016 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας που αφορά την 

ομόφωνη Πρόταση Ψηφίσματος του Τομέα Αρχαιολογίας σχετικά με την πλήρωση των κενών θέσεων 

του διδακτικού προσωπικού και τη μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια και δευτερο-

βάθμια εκπαίδευση σε θέσεις ΕΔΙΠ στα ΑΕΙ. 

 
4. Το από 27-7-2016 υπηρεσιακό σημείωμα για άδεια απουσίας του Πρύτανη, καθηγητή κ. Περικλή 

Μήτκα. 

 

5. Το έγγραφο με αριθμό 1253/22-7-2016 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για συ-

νεδρίαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος στις 26-7-2016 για την αναγόρευση δύο (2) διδακτόρων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2930_ΗΔ 1.1                                                                                                                                     9 | Σ ε λ ί δ α  

Συνεδρίαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 185 

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016, μετά το πέρας της συνεδρίασης της Συγκλήτου, θα πραγμα-

τοποιηθεί 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. Επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό: 

177/11-12-15, 178/12-2-16, 179/11-3-16, 180/14-4-16, 181/6-5-16, 182/10&13-6-16, 183/30-6-16 και  

184/19-4-16. 

 

2. Πρόταση σχετικά με τη διαχείριση του 25% των εσόδων του Διατμηματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών  με τίτλο: «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις»,  

( το  έγγραφο με αριθμό Μ.988/25-8-2016  του ΔΠΜΣ). 

 

 

 

 
Σημείωση : 

Παρακαλούνται τα μέλη της Συγκλήτου που δεν θα παρευρεθούν στη συνεδρίαση να ειδοποιήσουν έγκαιρα τους αναπληρωματικούς τους, διαβιβάζο-

ντάς τους την πρόσκληση με ό,τι σχετικό τους έχει αποσταλεί, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά. 

 

Θεσσαλονίκη,  26 Αυγούστου  2016 
 

O Πρύτανης  

 
                                                    (υπογραφή)* 

                                            
Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής  Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 


