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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2931 

 

Τη    Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016,  στις 12.30΄ μ.μ., θα πραγματοποιηθεί  συνεδρίαση της 

Συγκλήτου στην αίθουσά της.   

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 1.00΄ 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. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Α.1. Οικονομικός προϋπολογισμός  

1. Έγκριση 7ης (εσωτερικής) τροποποίησης εξόδων του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 

οικονομικού έτους 2016,  

 (α) το έγγραφο με αριθμό 400/6-9-2016 του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του και 

β) οι διατάξεις της παρ.40 του άρθρου 26 του Ν.4386/2016).   

 

Α.2. Οικονομικά αιτήματα  

2.  

2.1. 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 καταστάσεις).   

 

2.2. Αίτημα του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ σχετικά με πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 

εκδρομών-ασκήσεων των φοιτητών τους,  

(το από 26/4-10-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο τα με αριθμό εισερχομένου 

πρωτοκόλλου έγγραφο 2239/29-9-2016 του Τμήματος Κτηνιατρικής). 

 

3.  

3.1. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2016, 

(συνημμένη κατάσταση). 

3.2. Ανάκληση απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2926/10&13-6-2016) σχετικά με 

την έγκριση πίστωσης για προκήρυξη διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας 

(Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας), 

(α) το έγγραφο με αριθμό 26633/22-7-2016 της Γραμματείας της Συγκλήτου και 

 β) το έγγραφο με αριθμό 8/16-9-2016 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του). 
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4. Παράταση προθεσμίας απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), 

(α) το έγγραφο  με αριθμό  24639/1-7-2016 της Γραμματείας της Συγκλήτου και  

 β) το έγγραφο με αριθμό 42/7-9-2015 της Γραμματείας της Πολυτεχνικής Σχολής).   
  

Α.3. Διαγωνισμοί  

5. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 103/2016 και τίτλο: 

«Συνεχής λειτουργία και έλεγχος των εγκαταστάσεων θέρμανσης του ΑΠΘ για τη χειμερινή περίοδο 

2016-2017», συνολικού προϋπολογισμού 68.200,00 € - συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, 

(το έγγραφο με αριθμό 11/21-9-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης της 

Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

6. Κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμό 104/2016 για την παροχή υπηρεσίας με 

τίτλο: «Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων του ΑΠΘ», συνολικού 

προϋπολογισμού 40.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

(το έγγραφο με αριθμό 13/22-9-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα από 8-9-2016 και 20-9-2016 (συνέχεια) 

πρακτικά της 1
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

7.  

7.1. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Συστήματος Στοιχειακής 

Μικροανάλυσης Διαχεόμενης Ενέργειας (Energy Dispersive Spectrometry-EDS) με ακτίνες-Χ, 

κατάλληλο και έτοιμο για προσαρμογή στο υπάρχον ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης τύπου JEM-

2011UHR, για τις ανάγκες της Επιτροπής Μεγάλου Διατμηματικού Εξοπλισμού του ΑΠΘ,  συνολικού 

προϋπολογισμού 68.000,00 € -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,  

7.2. Έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 106/2016, 

(το έγγραφο με αριθμό 21/30-9-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με το συνημμένο του). 

 

8. Προδικαστική ενδικοφανής προσφυγή των εταιρειών: «ΠΑΡΚ ΕΝΤ ΛΙΦΤ ΕΞΠΕΡΤΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ» και «ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΕΜ.-ΛΑΜΠΟΘ Γ. Ο.Ε.»,  

κατά της απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ (συν. με αριθμό 2930/31-8-2016) σχετικά με την  

αποσφράγιση και  τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των 

συμμετεχουσών εταιριών στο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 362/2016 για την προμήθεια 

και παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 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-, 

(α) η από 22-9-2016 Προδικαστική ενδικοφανής Προσφυγή των εταιρειών: «ΠΑΡΚ ΕΝΤ ΛΙΦΤ ΕΞΠΕΡΤΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ» και «ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΕΜ.-ΛΑΜΠΟΘ Γ. Ο.Ε.» 

β) το με αριθμό 25/5-10-2016 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, με  συνημμένο το από 30-9-2016  πρακτικό της 1
ης

 

συνεδρίασης της Επιτροπής προδικαστικών προσφυγών του διαγωνισμού). 
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9. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων σχετικά με την  αποσφράγιση και τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών  προσφορών των συμμετεχουσών  εταιρειών 

στο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 364/2016,  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 -, , 

(το έγγραφο με αριθμό 23/5-10-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 21-9-2016 πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

10. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων σχετικά με την  αποσφράγιση και τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών  προσφορών των συμμετεχουσών  εταιρειών 

στον τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 366/2016 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση 

κουφωμάτων αλουμινίου σε αίθουσες της βόρειας πλευράς του κτιρίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ» 

συνολικού προϋπολογισμού 96.813,25€-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

(το έγγραφο με αριθμό 24/5-10-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα από 9-9-2016 και 5-10-2016 (συνέχεια) 

πρακτικά  της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

11. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων σχετικά με τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση των τεχνικών  προσφορών των εταιρειών που 

συνεχίζουν  στον τακτικό επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 368/2016 για την: 

«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 70.970,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  

(το έγγραφο με αριθμό 26/5-10-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από  5-10-2016  πρακτικό  της 1ης 

συνεδρίασης της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

12. Προτάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων σχετικά με 

α) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα: 

- έγκριση ανάρτησης ανακοινώσεων μίσθωσης και όρων εκμίσθωσης ακινήτων, 

-έγκριση αμοιβών δικηγόρων για υποθέσεις  κληροδοτημάτων και 

-έγκριση: εκμίσθωσης ακινήτων, ανανέωσης εκμίσθωσης ακινήτων, δαπανών επισκευαστικών 

εργασιών, πληρωμής αμοιβής μεσιτικού γραφείου, νομιμοποίησης αυθαιρέτου. 

β) Υποτροφίες, χρηματικά βραβεία, καθορισμός οδοιπορικών εξόδων υποτρόφων εξωτερικού. 

γ) Ένσταση υποψήφιας υποτρόφου κληροδοτημάτων.   

δ) Παράταση χρόνου κατάθεσης αντιγράφου πτυχίου υποτρόφου κληροδοτήματος και 

ε)1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, της Δωρεάς Ειρήνης 

Παπαϊωάννου εις μνήμη του συζύγου της μουσουργού Γιάννη Α. Παπαϊωάννου. 
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( συνημμένη κατάσταση). 

 

Γ.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 407/80 

13. Κατανομή πιστώσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (διδάσκοντες ΠΔ 407/80),  

(α) το έγγραφο με αριθμό Φ.125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) και 

β) προτάσεις Τμημάτων). 

 

Δ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

14. Πρόταση για την  προκήρυξη δύο (2) θέσεων διδασκόντων στη βαθμίδα του επίκουρου ή 

αναπληρωτή καθηγητή στα γνωστικά αντικείμενα: «Ρωσική Γλώσσα και Πολιτισμός» (έδρα: «Ρωσικής 

Γλώσσας και Πολιτισμού) και «Ποντιακές Σπουδές» (έδρα: «Ποντιακών Σπουδών), 

(τα έγγραφα με αριθμό:  

α) 23407/25-7-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου,  

β) 27913/31-8-2016 του Συμβουλίου του Ιδρύματος και  

γ) 46/8-9-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

 με τα συνημμένα τους). 

 

15.  

15.1. Ίδρυση νέας κατεύθυνσης με τίτλο: «Νέα Μέσα Εικαστικών Τεχνών (New Media in the Fine 

Arts) στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 

15.2. Κατάργηση των ειδικεύσεων: «Κινούμενο σχέδιο» και «Φωτογραφία-βίντεο» του πτυχίου του 

Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών,  

(α. Το έγγραφο με αριθμό 3/5-9-2016  του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με τα συνημμένα του και 

 β. Η με αριθμό 351/28-9-2016 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ). 

 

16. Πρόταση του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του 

ΑΠΘ σχετικά με την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος, 

(α) τα έγγραφα με αριθμό  45/14-9-2016, 1220/8-7-2016, 1156/21-6-2016, 957/28-4-2016, 871/29-3-2016, 451/19-11-2015 και 

123/1-10-2015   του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας και τα συνημμένα τους, και  

β) η με αριθμό  1095/27-9-2016 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ). 

 

17. Ανταποδοτικές υποτροφίες σε φοιτητές του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 66/14-9-2016 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας). 

 

 

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

κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού  (Ε.ΔΙ.Π.), 

(συνημμένη κατάσταση).  
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19. Εγκρίσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αναθέσεων διδασκαλίας μαθημάτων σε καθηγητές και 

λέκτορες του Πανεπιστημίου, 

(σχετικά έγγραφα των Τμημάτων).  

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  

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

διενέργεια τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση). 

 

21. Αντικατάσταση καθηγητών από το Διοικητικό Συμβούλιο το Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», 

( το έγγραφο με αριθμό 64859/29-9-2016 του Υπουργείου Υγείας). 

 

22. Διάθεση στο Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ αποσπασμένης στο ΑΠΘ 

διοικητικής υπαλλήλου, 

(το από 2-9-2016  υπηρεσιακό σημείωμα  του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού με συνημμένα: 

α) το έγγραφό του με αριθμό 127/5-9-2016 και 

γ) το έγγραφο  με αριθμό 73746/Ζ2/9-5-2016 του ΥΠ.Π.ΕΘ). 

 

23. Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του ΑΠΘ με τον αναπληρωματικό του στο Διοικητικό Συμβούλιο 

της εταιρείας «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.», 

(α) άρθρο 7 του Ν. 4180/2013 και 

 β) το έγγραφο με αριθμό 341/13-9-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης [πρώην Μακεδονίας-

Θράκης]). 

 

24. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας της Προέδρου του Τμήματος  Γερμανικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας, κ. Αγγελικής Κοιλιάρη για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 

(το έγγραφο με αριθμό 104/19-9-2016 του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας  με τα συνημμένα του). 

 

25. Μερική απαλλαγή, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,  από τα διδακτικά καθήκοντα του 

Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, κ. Δημήτριου Μαυροσκούφη, 

(το έγγραφο με αριθμό 1469/30-8-2016 του  της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με το συνημμένο του). 

 

26. Μερική απαλλαγή, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, από τα διδακτικά καθήκοντα του 

Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, κ. Κωνσταντίνου-Βασιλείου Κατσάμπαλου, 

(το έγγραφο με αριθμό 31/14-9-2016 του Τμήματος   Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών με τα συνημμένα του). 

 

27. Σχετικά με αιτήσεις  απαλλαγής μελών από Επιτροπές διαγωνιστικών διαδικασιών του 

Πανεπιστημίου, 

(α) τα έγγραφα με αριθμό 3387/15-10-2015, 527/8-9-2016 και 6479/18-11-2015 της Γραμματείας Συγκλήτου με το συνημμένο 

του,  και 

β)  τα έγγραφα με αριθμό εισερχομένων πρωτοκόλλου 1167/15-9-2016, 1224 και 1297/16-9-2016 και 2067/27-9-2016). 
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ΣΤ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

28. Πρόταση για προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας,  στο 

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (μη αυτοδύναμο) της Πολυτεχνικής Σχολής, με 

γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου» (αίτηση εξέλιξης της αναπληρώτριας 

καθηγήτριας κ. Ελένης Παπαδοπούλου),   

(το έγγραφο με αριθμό 1457/31-8-2016 του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με τα συνημμένα του). 

 

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

διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4405/2016, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής για το γνωστικό αντικείμενο: «Οδοποιία: Χαράξεις-Οδός και Περιβάλλον», 

 (το έγγραφο με αριθμό 49/16-9-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής  με τα συνημμένα του). 

 

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

διατάξεις  των παρ.7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4405/2016, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Εικαστικές Τέχνες και 

Μέσα Οπτικής Επικοινωνίας» και «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, 

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Οικοδομική, Δομική Φυσική», 

 (το έγγραφο με αριθμό 1810/16-9-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής  με τα συνημμένα του). 

 

Ζ .  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

31. Κατανομή/μεταφορά κενών οργανικών θέσεων Ε.Ε.Π, Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. από τις υφιστάμενες 

κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος, στις Σχολές του Πανεπιστημίου για τις ανάγκες των Τμημάτων 

τους, 

( το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού). 

 

Η.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
 
32. Προτάσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για σύναψη συμφωνιών/μνημονίου επιστημονικής 

συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και: 

- Freie Universitaet Berlin, της Γερμανίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2141/5-10-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-City University of Hong Kong, της Κίνας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2142/5-10-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-Shanghai Normal University (SHNU), της Κίνας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2143/5-10-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-Moscow Technological University (MIREA), της Ρωσίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2144/5-10-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 
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-University of South Florida, των ΗΠΑ, 

(το έγγραφο με αριθμό 2145/5-10-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-Universidad Internacional Mexico, του Μεξικού, 

(το έγγραφο με αριθμό 2146/5-10-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE), της Κίνας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2147/5-10-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-Hong Kong Education University, της Κίνας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2148/5-10-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-Kuban State University, της Ρωσίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2150/5-10-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- National Research University- Higher School of Economics, της Ρωσίας, 

 (το  έγγραφο με αριθμό 2149/5-10-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

  

Θ. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

33. Απονομή του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή στον κ. Χαράλαμπο Ποθουλάκη, καθηγητή 

Παθολογίας και Γαστρεντερολογίας των Πανεπιστημίων Χάρβαρντ και του UCLA, των ΗΠΑ,   

(το έγγραφο με αριθμό 3515/25-7-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας). 

 
Ι.  ΔΩΡΕΑ 
 
34.  Πρόταση για αποδοχή της δωρεάς των Αρχείων Ιωάννη Μέγα και Κωνσταντίνου Δημητριάδη 

(Ντίνου Χριστιανόπουλου) στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ, 

(το σχετικό  έγγραφο  της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ). 

 
 
Κ.   ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

35. Σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης 

(ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.) και του Τομέα Νευροεπιστημών του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. 

(το έγγραφο με αριθμό 2/26-11-2015 του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης). 

 

36. Σχετικά με τις χορηγούμενες βεβαιώσεις από τις Φοιτητικές Εστίες του ΑΠΘ σε φοιτητές που 

ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, 

(το έγγραφο με αριθμό 21260/24-2-2014 της Γραμματείας Συγκλήτου).  

 

37. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις-Προτάσεις 
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Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

 

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

1. Αποφάσεις της Κοσμητείας της  Σχολής Επιστημών Υγείας (συν. με αριθμό 38/13-7-2016 και 

39/16-9-2016)  που αφορούν  στην αναγόρευση σε επίτιμους  διδάκτορες, μετά από πρόταση του 

Τμήματος Ιατρικής,  των κ.: 

1.1. Gabriel S. Panayi, καθηγητή Ρευματολογίας του Πανεπιστημίου King’s College του Λονδίνου, 

1.2.  Roberto Romero, καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Διευθυντή του Perinatology 

Research Branch και του Obstetrics and Perinatology Division of Intramural Research, NICHD, NIH, 

DHHS, στο Michigan των ΗΠΑ,   

1.3. Yvon Englert, καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Διευθυντή της Μαιευτικής και 

Γυναικολογικής Κλινικής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (Université libre de Bruxelles) 

Πρύτανης του εν λόγω Πανεπιστημίου. 

1.4. του κ. Dean G. Sotereanos, καθηγητή Ορθοπεδικής και Διευθυντή του εξειδικευμένου κέντρου 

Ορθοπεδικής Χειρουργικής της Άκρας Χειρός της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Pittsburg 

των ΗΠΑ,  

(τα έγγραφα με αριθμό  3516 και 3517/25-7-2016, 103 και 104/20-9-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας της). 

 
2. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (συν. με αριθμό 236/15-9-2016) που 

αφορά στην αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα, μετά από πρόταση του Τμήματος Γεωλογίας, του 

κ. Xiao Yun Zheng, καθηγητή του Yunnan Academy of Social Sciences της Κίνας, 

(το έγγραφο με αριθμό 164/21-9-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών). 
 

 
3. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών (συν. με αριθμό 122/15-9-2016) που 

αφορά στην αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα, μετά από πρόταση του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών, της κ. Lynda Benglis, εξαίρετης καλλιτέχνιδας και άνθρωπο της τέχνης, 

(το έγγραφο με αριθμό 35/15-9-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών). 

 
 
ΛΟΙΠΕΣ 
4. Το έγγραφο με αριθμό 119647/Ζ1/20-7-2016 του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη διαδικασία, ίδρυσης, 

μετονομασίας κ.λ.π. Εργαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων και μετονομασίας κ.λ.π. 

των εσωτερικών κανονισμών αυτών. 

 
5. Το έγγραφο με αριθμό 27310/24-8-2016 του Τμήματος Διοίκησης σχετικά ανάκληση 

απόσπασης εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμιο για το σχολικό έτος 2016-

2017.  
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6. Τα έγγραφα με αριθμό 27357/24-8-2016 και 27753/30-8-2016 του Τμήματος Διοίκησης σχετικά 

με  απόσπαση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό 

έτος 2016-2017.  

 
7. Το έγγραφο με αριθμό 1478/30-8-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής  σχετικά με  

την υποβολή υπομνήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και 

Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) και τις προτάσεις της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για 

την Παιδεία και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής αναφορικά με την 

ίδρυση Σχολών Εκπαίδευσης.  

 
8. Το έγγραφο με αριθμό 4230/217/11-8-2016 του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης  για 

την αποδοχή ανανέωσης χρησιδανείου οικοπέδου Β΄ Φοιτητικής Εστίας Θες/νίκης ιδιοκτησίας ΑΠΘ. 

 

9. Το έγγραφο με αριθμό 350/5-9-2016 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού σχετικά με τη 

συγκρότηση του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του ΑΠΘ, Π.Φ.Λ., 

Τ.Δ.Δ.Α.Π., Τ.Δ.Δ.Π.Δ. 

 

10. Το έγγραφο με αριθμό 780/9-9-2016 του Τμήματος Σπουδών σχετικά με την πρόσληψη και 

αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για επικουρία μελών ΔΕΠ. 

 

11. Το έγγραφο με αριθμό 25653/15-9-2016 του Πρύτανη σχετικά με την αναβάθμιση υποδομών 

ΤΠΕ στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και στα Ερευνητικά Κέντρα-Εξουσιοδότηση. 

 

12. Το έγγραφο με αριθμό 1948/26-9-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου για παροχή στοιχείων για 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιχορηγούμενα από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΠΘ. 

 
13. Το έγγραφο με αριθμό 1950/30-9-2016 σχετικά με απάντηση του ΑΠΘ σε ερώτηση του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  με  θέμα: «Κονδύλια για μουσουλμανόπαιδα». 

 
14. Τα από 15 & 19-9-2016 υπηρεσιακά σημειώματα για άδεια απουσίας του Πρύτανη. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 

1. Η από 30-8-2016 αίτηση της κ. Βασιλείας Καζαμία, μέλους ΕΕΠ του ΚΔΞΓ του ΑΠΘ, σχετικά με 

χορήγηση άδειας απουσίας δύο (2) ημερών για συμμετοχή σε συνέδριο. 

 

2. Η από 11-7-2016 αίτηση της κ. Σουλτάνας Μαγκλαβέρα, μέλους ΕΕΠ του ΚΔΞΓ του ΑΠΘ, 

σχετικά με χορήγηση άδειας απουσίας τριών (3) ημερών για συμμετοχή σε συνέδριο. 
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3. Η από 23-9-2016 αίτηση του κ. Βασιλείου Παπαχαρίση, μέλους ΕΕΠ του Πανεπιστημιακού 

Γυμναστηρίου, σχετικά με χορήγηση άδειας απουσίας μίας (1)  ημέρας, στις 3-10-2016, για συμμετοχή 

του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Ε.Α.Τ.Ε.). 

 
 

4. Η από 23-9-2016 αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Δήμου, μέλους ΕΕΠ του Πανεπιστημιακού 

Γυμναστηρίου, σχετικά με χορήγηση άδειας απουσίας μίας (1)  ημέρας, στις 3-10-2016, για συμμετοχή 

του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Ε.Α.Τ.Ε.). 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 186 

Τη Δευτέρα 10  Οκτωβρίου  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 σχετικά με τη διαχείριση του 25% των εσόδων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής,   

(το έγγραφο με αριθμό 501/22-9-2016 του Τμήματος Ιατρικής). 

 

 
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,   6 Οκτωβρίου 2016 

 

O Πρύτανης  

 
                                                  (υπογραφή)* 

                                            
Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής  Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 


