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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2933 

 

Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016,  στις 16.00΄, θα πραγματοποιηθεί  συνεδρίαση της 

Συγκλήτου στην αίθουσά της.   

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 16.30΄ . 

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 καταστάσεις).   

 

1.2. Τροποποίηση απoφάσεων της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2929/19-7-2016) σχετικά με 

διενέργεια εκδρομών-ασκήσεων των φοιτητών των Τμημάτων  Γεωλογίας και Κτηνιατρικής, 

(α)  τα έγγραφα με αριθμό 23201π.ε. και 24291π.ε /29-9-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου και 

β)  τα από 19-10-2016 υπηρεσιακά σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα έγγραφα  με αριθμό εισερχομένων 

πρωτοκόλλων: 3780/14-10-2016 του Τμήματος Κτηνιατρικής και 4114/19-10-2016 του Τμήματος Γεωλογίας).  

 

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

των φοιτητών τους , 

( το με αριθμό 30/4-11-2016 υπηρεσιακά σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα έγγραφα  με αριθμό 

εισερχομένων πρωτοκόλλων: 5032/3-11-2016 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και 5046/3-11-2016 του Τμήματος 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης).  

 

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2016, 

(συνημμένη κατάσταση). 

 

Α.2. Διαγωνισμοί  

 

3. Ενδικοφανής προσφυγή του  «ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-INFOVET APPLICATIONS»,  κατά 

της απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ (συν. με αριθμό  2931/10-10-2016) σχετικά με τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που 



2933_ΗΔ _1.0                                                                                                                       2 | Σ ε λ ί δ α  

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

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

Υγείας του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 70.970,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),  

(α) το έγγραφο με αριθμό 2719/13-10-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου, 

β) η από 19-10-2016 ένσταση του «ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-INFOVET APPLICATIONS» και   

γ) το με αριθμό 37/2-11-2016 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 1-11-2016 πρακτικό-εισήγηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Προδικαστικών Προσφυγών του διαγωνισμού). 

 

4. Ενδικοφανής προσφυγή της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική 

Εμπορική Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία»,  κατά της απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ (συν. 

με αριθμό  2931/10-10-2016) 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 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, συνολικού 

προϋπολογισμού 210.000,00€ - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-,  

(α) το έγγραφο με αριθμό 2720/13-10-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου, 

β) η από 24-10-2016 ένσταση της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική Εμπορική Τουριστική και 

Ξενοδοχειακή Εταιρεία» και    

γ) το με αριθμό 42/2-11-2016 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 31-10-2016 της 1
ης

 συνεδρίασης της 

Επιτροπής Προσφυγών του διαγωνισμού). 

 

5. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 107/2016 για την: «Προμήθεια 

θερμαντικών σωμάτων και επιδαπέδιων συσκευών κλιματισμού για τις κτιριακές ανάγκες του ΑΠΘ», 

συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00€ - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-,   

(α) το έγγραφο με αριθμό 269/5-9-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου,  και    

β) το με αριθμό  46/ 3-11-2016 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από  1-11-2016 πρακτικό της 1
ης

 

Συνεδρίασης της Επιτροπής του διαγωνισμού). 

 

6. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 108/2016 για την: «Προμήθεια Υγρών 

Καυσίμων για τις ανάγκες του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 71.000,00€ - συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.-,   

(α) το έγγραφο με αριθμό 3384/11-10-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου  και    

β) το με αριθμό  45/3-11-2016 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από  1-11-2016  πρακτικό της 1
ης

 

Συνεδρίασης της Επιτροπής του διαγωνισμού). 

 

7. Κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 362/2016 για την προμήθεια 

και παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων και ανυψωτικών 

μηχανημάτων του ΑΠΘ», διάρκειας δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, συνολικού 

προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, 

(α) το έγγραφο με αριθμό 2718/11-10-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου  και    
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β) το με αριθμό 48/4-11-2016 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά από 24-10-2016 και 31-10-2016 

(συνέχεια) της 2
ης

 συνεδρίασης και από 3-11-2016 της 3
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού). 

 

8.  

8.1. Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη συντήρηση-λειτουργική υποστήριξη  των 

ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΠΘ, διάρκειας δεκαέξι μηνών (16), 

συνολικού προϋπολογισμού  740.889,89€ (χωρίς ΦΠΑ), 918.703,45€ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ),  

8.2. Έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 371/2016 και 

8.3. Έγκριση πίστωσης 918.703,45€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

(το  έγγραφο με αριθμό 49/4-11-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με το συνημμένο του). 

 

 

B. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

9.  

9.1. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 2ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (2ου  Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου 

με τίτλο : «Εργασίες συντήρησης χώρων σε κτίρια του Α.Π.Θ. - Α΄ Φάση» εργολαβίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ 

Α.Τ.Ε. (Αρχική Σύμβαση : 447.078,53€, 1ος Α.Π.Ε./Α.Σ. :  449.811,56€, 2ος Α.Π.Ε./Α.Σ. : 449.811,56€)  

[Αριθμ. Σύμβασης : 12/2014], 

(α) η με αριθμό 4/11-10-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 215/10-10-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

9.2. Πρόταση σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο : 

«Εργασίες συντήρησης χώρων σε κτίρια του Α.Π.Θ. – Α΄ Φάση», εργολαβίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.  

[Αριθμ. Σύμβασης : 12/2014], 

(α) Το έγγραφο με αριθμό 26600/7-9-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου, 

β) η με αριθμό 5/11-10-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

γ) το έγγραφο με αριθμό 212/10-10-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

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

«Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στις όψεις της οικοδομής – κτίριο ΚΛΕΙΩ επί της οδού Εγνατίας 

122», εργολαβίας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΕΔΕ (Προϋπολογισμός Μελέτης: 46.862,00€, 

Συμβατική Δαπάνη :  27.179,95€) [Αριθμ. Σύμβασης : Π04/2014], 

(α) η με αριθμό 56/11-10-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1924/25-7-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

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

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο : «Ολοκλήρωση νέων κτιρίων Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.» 
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εργολαβίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε. (Αρχική Σύμβαση : 

1.752.750,00€, 1ος Α.Π.Ε./Α.Σ. : 1.752.750,00€, 2ος Α.Π.Ε./Α.Σ. : 1.766.400,16€)  [Αριθμ. Σύμβασης : 

Ε18/2010], 

(α) η με αριθμό 1/11-10-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 4/1-9-2016 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

12. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 3ου και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (3ου και 

τακτοποιητικού Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου με τίτλο : «Αντικατάσταση πεδίων, μετασχηματιστών και άλλων 

υλικών σε υποσταθμούς μέσης τάσης 20kV του Α.Π.Θ.» εργολαβίας ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Φ. ΘΩΜΑΣ ΕΔΕ 

(Αρχική Σύμβαση : 180.183,44€, 1ος Α.Π.Ε./Α.Σ. : 180.183,44€, 2ος Α.Π.Ε./Α.Σ. : 180.183,44€ με πρώτη 

ΣΣΕ 13.500,00 € και 3ος και τακτοποιητικός Α.Π.Ε. : 180.420,44€)  [Αριθμ. Σύμβασης : 11/2014], 

(α) η με αριθμό 3/11-10-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 192/5-10-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

13. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 3ου και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (3ου και 

τακτοποιητικού Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου με τίτλο : «Πυροπροστασία σε χώρους των κτιρίων του Α.Π.Θ.», 

εργολαβίας Κ/Ξ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ – ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Αρχική Σύμβαση : 220.429,23€, 

1ος Α.Π.Ε./Α.Σ. : 220.429,23€, 2ος Α.Π.Ε./Α.Σ. : 220.429,23€, 3ος και τακτοποιητικός Α.Π.Ε. : 

217.616,44€)  [Αριθμ. Σύμβασης : Π10/2014], 

(α) η με αριθμό 7/11-10-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 214/10-10-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

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

«Αποκατάσταση των τμημάτων άνωθεν των εισόδων της νοτιοανατολικής & βορειοδυτικής όψης στη 

Νέα Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ.» εργολαβίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ» 

(Προϋπολογισμός Μελέτης: €19.771,35, Συμβατική Δαπάνη :  €10.281,10) [Αριθμ. Διακήρυξης : 

Π06/2014], 

(α) η με αριθμό 2/11-10-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 164/29-9-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

15. 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 : «Στεγάνωση δωμάτων των κτιρίων του Α.Π.Θ., εντός της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έτους 2015», εργολαβίας ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (Αρχική 

Σύμβαση : 231.703,08€, 1ος Α.Π.Ε./Α.Σ. : 231.703,08€)  [Αριθμ. Σύμβασης : 21979/1-8-2016], 

(α) η με αριθμό 6/11-10-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 213/10-10-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 
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16. Έγκριση διακήρυξης του έργου με τίτλο: «Παροχέτευση ομβρίων υδάτων προαύλιου χώρου 

κτιρίου Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής», προϋπολογισμού 71.860,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

(α) το έγγραφο με αριθμό 26552/6-9-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου και 

β) το έγγραφο με αριθμό 334/3-11-2016 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης). 

 

 
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

17. Προτάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων σχετικά με: 

17.1.  Διακοπή υποτροφίας πρώην υποτρόφου του κληροδοτήματος του ΑΠΘ: «Δημητρίου 

Τσιακμακόπουλου», 

(το έγγραφο με αριθμό 163/18-10-2016 του Τμήματος Κληροδοτημάτων). 

17.2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του κληροδοτήματος: «Αναστασίου 

Χατζημπαμπούκα»,  

(το έγγραφο με αριθμό 184/31-10-2016 του Τμήματος Κληροδοτημάτων). 

17.3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, της Δωρεάς στη μνήμη του καθηγητή 

Χανανιά Αζαριά,  

(το έγγραφο με αριθμό 194/1-11-2016 του Τμήματος Κληροδοτημάτων). 

 

Δ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

18. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της κ. Άννας Ξηρογιαννοπούλου, μέλους Ε.ΔΙ.Π του 

Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (μη αυτοδύναμο)  της Πολυτεχνικής Σχολής του 

ΑΠΘ,  από αναβολή, 

(τα έγγραφα με αριθμό 1348/19-7-2016 και 263/12-10-2016  του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με τα 

συνημμένα τους).  

 

19. Πρόταση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών σχετικά με την ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού 

έργου σε μέλη της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού  (Ε.ΔΙ.Π.), από αναβολή, 

(το έγγραφο με αριθμό 4098/8-7-2016 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τα συνημμένα του) 

 

20. Πρόταση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σχετικά με την ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού 

έργου σε μέλος της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού  (Ε.ΔΙ.Π.), 

(το έγγραφο με αριθμό 57/11-10-2016 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με τα συνημμένα του) 

 

21. Σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής του Διδακτικού Προσωπικού στις δράσεις κινητικότητας 

του  Προγράμματος Erasmus+, 

(το έγγραφο με αριθμό  εισερχ. πρωτ. 5127/3-11-2016 του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με τα 

συνημμένα του) 

 

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

(σχετικά έγγραφα των Τμημάτων/συνημμένη κατάσταση). 
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Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  

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

διενέργεια τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση). 

 

24. Ορισμός διοικητικού συμβουλίου και διευθυντή του υπό ίδρυση «Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών 

Σπουδών Κομφούκιος του ΑΠΘ» , 

(το έγγραφο με αριθμό 23221/1-4-2014 της Γραμματείας Συγκλήτου). 

 

25. Ορισμός μελών επιτροπής για την ετοιμασία πρότασης δημιουργίας και λειτουργίας Γραφείου 

Υποστήριξης Διδασκαλίας στο ΑΠΘ . 

  

26. Σχετικά με αίτημα παραίτησης μέλους από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών, 

 (α) Τα έγγραφα της Γραμματείας Συγκλήτου με αριθμό: 3387/15-10-2015 με το συνημμένο του και 26769/25-7-2016 και 

β) το έγγραφο με αριθμό εισερχομένου πρωτ. 4846/1-11-2016). 

 

 
ΣΤ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

27. Έγκριση και ανάρτηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των παρ.7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4405/2016, των Τμημάτων: 

- Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για το γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική-Γυναικολογία-

Ουρογυναικολογία» και 

- Κτηνιατρικής της  Σχολής Επιστημών Υγείας για το γνωστικό αντικείμενο: «Υγιεινή Τροφίμων Ζωϊκής 

Προέλευσης και Κτηνιατρική Δημόσια Υγεία», 

 (τα έγγραφα με αριθμό 271/14-10-2016 και 284/17-10-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας  με τα συνημμένα 

τους). 

-Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών για το γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρητική Πυρηνική Φυσική», 

(το έγγραφο με αριθμό 448/21-10-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

-Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για το γνωστικό αντικείμενο: «Τηλεπισκόπηση και 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στις Γεωλογικές Επιστήμες», 

(το έγγραφο με αριθμό 450/21-10-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 

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

διατάξεις  των παρ.7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4405/2016, των Τμημάτων: 

-Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για το γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική», 

-Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για το γνωστικό αντικείμενο: «Παρασιτολογία και 

Παρασιτικά Νοσήματα», 

 (τα έγγραφα με αριθμό 272/14-10-2016 και 285/17-10-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας  με τα συνημμένα 

τους). 
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-Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος για το γνωστικό αντικείμενο: «Δασική Εδαφολογία», 

(το έγγραφο με αριθμό 214/21-10-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  με 

τα συνημμένα του). 

 

29. Τροποποίηση 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  Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

της  Φιλοσοφικής Σχολής για το γνωστικό αντικείμενο: «Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης», 

 (το έγγραφο με αριθμό 208/13-10-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

30. Κατάργηση μίας (1) θέσης διοικητικού προσωπικού και μίας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και σύσταση δύο (2) θέσεων Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 

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

 

Η.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

31. Επικύρωση αποφάσεων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων-επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών, 

(συνημμένη κατάσταση). 

 

Θ .  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

32. Προτάσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για: 

 

α)Σύναψη συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και: 

-University of Balearic Islands, της Ισπανίας, 

 (το έγγραφο με αριθμό 2172/3-11-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, με τα συνημμένα του). 

-Jawaharlal Nehru University, της Ινδίας, 

 (το έγγραφο με αριθμό 2173/3-11-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, με τα συνημμένα του). 

-University of National and World Economy (UNWE), της Βουλγαρίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2174/3-11-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, με τα συνημμένα του). 

-Rostov State University of Economics, της Ρωσίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2175/3-11-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, με τα συνημμένα του). 

-Southern Federal University, της Ρωσίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2176/3-11-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, με τα συνημμένα του). 

 

β)Ανανέωση συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και: 

-Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), της Ισπανίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2177/3-11-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, με τα συνημμένα του). 
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-Ivan Franko State University in Lviv, της Ουκρανίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2166/3-11-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, με τα συνημμένα του). 

-Varna Medical University, της Βουλγαρίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2167/3-11-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, με τα συνημμένα του). 

-University of California-Berkeley, των ΗΠΑ, 

(το έγγραφο με αριθμό 2169/3-11-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, με τα συνημμένα του). 

-University of Veterinary Medicine Hannover, της Γερμανίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2171/3-11-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, με τα συνημμένα του). 

-University of Strasbourg, της Γαλλίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2178/3-11-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, με τα συνημμένα του). 

-Kobe University, της Ιαπωνίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2168/3-11-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, με τα συνημμένα του). 

-University of Ottawa, του Καναδά, 

(το έγγραφο με αριθμό 2170/3-11-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, με τα συνημμένα του). 

 

γ) Συμμετοχή του Α.Π.Θ.: 

-στο δίκτυο «Giovani nel Mondo» (Young in world), 

(το έγγραφο με αριθμό 2179/3-11-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, με τα συνημμένα του). 

-στο δίκτυο «Water Footprint Network» (WFN), 

(το έγγραφο με αριθμό 2180/3-11-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, με τα συνημμένα του). 

 

δ) Επέκταση συμφωνίας επιστημονικής συνεργασίας και έγκριση παραρτήματος της συμφωνίας μεταξύ 

ΑΠΘ και Charles University,  της Τσεχίας, 

(το  έγγραφο με αριθμό 2182/4-11-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, με τα συνημμένα του). 

 

Ι. ΔΩΡΕΕΣ 

33. Τα έγγραφα με αριθμό 1279/18-10-2016, 1523 και 1524/25-10-2016 του Τμήματος Ιατρικής που 

αφορούν στην αποδοχή δωρεών: 

- έξι (6) θερμοκοιτίδων από το Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών «UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES», 

για την κάλυψη των αναγκών της Α΄ Νεογνολογικής Κλινικής και Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και της 

Β΄ Νεογνολογικής Κλινικής, 

-του βιβλίου, σε ηλεκτρονική μορφή,  του κ. Π. Ζηρογιάννη Προέδρου Εταιρείας Διάδοσης 

Ιπποκρατείου Πνεύματος με τίτλο: «Η θέση του Γιατρού στην Κοινωνία. Προτρεπτικοί λόγοι προς νέους 

ιατρούς», για να διανεμηθεί στους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής και 

- ενός (1) MoleMax HD of Derma Medical Systems with high definition touch screens 23’’ Dell P2314T 

και ενός (1) SkinLabCombo System by Cortex Technology, that includes an skin ultrasound system 

probe 20 MHz (20 MHzultrasoudprobe), αξίας 32.068,00 €, για τις ανάγκες της Α΄ Κλινικής Δερματικών 

και Αφροδίσιων Νοσημάτων του Α.Π.Θ..` 
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34. Το έγγραφο με αριθμό 615/1-11-2016 του Τμήματος Οδοντιατρικής που αφορά στην αποδοχή 

δωρεάς του Συνεταιρισμού Οδοντιάτρων για ηλεκτρονικό εξοπλισμό για το «Μανδαλίδειο  Ερευνητικό 

Κέντρο». 

 

Κ. ΛΟΙΠΑ 

35. Σχετικά με τους Οργανισμούς των Πανεπιστημιακών και των Μικτών Νοσοκομείων, 

(σχετικό έγγραφο της Γραμματείας Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών με συνημμένο Ψήφισμα). 

 

36. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις-Προτάσεις 

 
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

ΟΜΟΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Απόφαση  της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (συν. με αριθμό 223/13-10-2016), που 

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

Φιλολογίας κ. Λεωνίδα Τρομάρα, 

(το έγγραφο με αριθμό 177/14-10-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

2. Απόφαση  της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (συν. με αριθμό 223/13-10-2016), που 

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

Τμήματος Φιλολογίας κ. Ελισάβετ Τσιριμώκου, 

(το έγγραφο με αριθμό 178/14-10-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του ). 

 

3. Απόφαση  της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (συν. με αριθμό 223/13-10-2016), που 

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

Φιλολογίας κ. Δημήτριο Χρηστίδη, 

(το έγγραφο με αριθμό 179/14-10-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 
ΛΟΙΠΕΣ 

4. To έγγραφο με αριθμό Φ. 125.5/8/180010/Ζ2/26-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων σχετικά με την Κατανομή πιστώσεων για πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων 

με βάση το Π.Δ. 407/80, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προκειμένου να 

καλυφθούν έκτακτες διδακτικές ανάγκες της νεοϊδρυθείσας Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών, 

για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 

 

5. Το έγγραφο με αριθμό 27301/25-8-2016  του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού με συνημμένο 

το έγγραφο με αριθμό Φ.100/22/126167/Ζ2/29-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων  σχετικά με την αναστολή άσκησης καθηκόντων του κ. Δημήτριου Γενειατάκη, λέκτορα 

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 
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6. Το έγγραφο με αριθμό 1546/10-10-2016 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού σχετικά με την 

αναστολή άσκησης καθηκόντων του κ. Μάριου Γεωργιάδη, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος 

Κτηνιατρικής. 

 
7. To έγγραφο με αριθμό 151/7-11-2016 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με συνημμένους πίνακες με τα ονόματα των επιτυχόντων που 

έλαβαν μέρος στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α’ έτος σπουδών του 

ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. 

 
8. Το έγγραφο με αριθμό 49973/15-9-2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 

σχετικά με τηv έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ινστιτούτο 

Νεοελληνικών Σπουδών» Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 

 
9. Το έγγραφο με αριθμό 2011/109606/3-10-2016 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για την ανάκληση της αριθμ. 462/10-2-2004 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1668/7-7-2004 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με 

την οποία παραχωρήθηκε δωρεάν κατά χρήση κτίριο του πρώην Εθνικού Οργανισμού Καπνού που 

βρίσκεται στην Σταυρούπολη Ν. Θεσσαλονίκης (Αραπίτσης και Ναούσης, Σταυρούπολη), στο 

Υπουργείο Πολιτισμού. 

(το έγγραφο με αριθμό 242/3-11-2016 του Δικαστικού Γραφείου με τα συνημμένα του). 

 
10. Τα έγγραφα με αριθμό 55/10-10-2016  και 80/21-10-2016 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων 

σχετικά με την αδυναμία ολοκλήρωσης διαδικασίας των εισιτηρίων εξετάσεων, στο Τμήμα Εικαστικών 

και Εφαρμοσμένων Τεχνών. 

 
11. Το έγγραφο με αριθμό 2560/31-10-2016 της Γραμματείας της Νομικής Επιτροπής  σχετικά με 

την αρ. Ν80/29-7-2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε για την αίτηση 

αναστολής (ΑΝ79/10-6-2016) που άσκησε  καθηγητής του Ιδρύματος. 

 
12. Αφαίρεση του τίτλου  Ομότιμου Καθηγητή από αφυπηρετήσαντα καθηγητή του Πανεπιστημίου. 

 
13. Το έγγραφο με αριθμό 996/9-9-2016 της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του 

ΑΠΘ για τον ορισμό του νέου Συμβουλίου Διοίκησης και Επιστημονικής Επιτροπής στο Παιδικό Κέντρο 

ΑΠΘ. 

 
14. Το έγγραφο με αριθμό 304/1-11-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με το 

συνημμένο του σχετικά με την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών των Ξενόγλωσσων Τμημάτων. 

 
15. Μνημόνιο συνεργασίας  μεταξύ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. της Σχολής 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών  και της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης Θεάματος και 

Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, 

(το έγγραφο με αριθμό 251/12-10-2016 του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ με τα συνημμένα του). 
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16. Το έγγραφο με αριθμό 3624/13-10-2016 του Τμήματος Διοίκησης σχετικά με την απόσπαση 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2016-2017. 

 

17. Το έγγραφο με αριθμό 4743/31-10-2016 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού με θέμα: 

«Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν.4415/2016. 

 

18. Το έγγραφο με αριθμό 88/1-11-2016 της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής προς το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  στο οποίο περιλαμβάνεται  γνώμη της Νομικής Σχολής για τα 

ψηφίσματα  του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής ΑΠΘ σχετικά με αίτημα δωρεάν παροχής κωδίκων 

νομοθεσίας και για το ζήτημα ανεπαρκούς αριθμού διδασκόντων και αιθουσών διδασκαλίας και με το 

οποίο διαβιβάζονται τα εν λόγω ψηφίσματα σε αυτό. 

 
19. Το έγγραφο με αριθμό 276/3-11-2016 του Τμήματος Φαρμακευτικής σχετικά με τη μη κάλυψη 

μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου: «Απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους 

επιστήμονες κατόχους διδακτορικού». 

 
20. Το από 3-11-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Πρύτανη σχετικά με άδεια απουσίας 

του Πρύτανη καθηγητή κ. Περικλή Μήτκα. 

 
 

 
Α  Ι  Τ  Η  Σ  H 

1. Η από 1-11-2016 αίτηση του κ. Βασιλείου Παπαχαρίση, μέλους ΕΕΠ του Πανεπιστημιακού 

Γυμναστηρίου, σχετικά με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας τεσσάρων (4) ημερών, από 8-12 έως 11-12-

2016,   για συμμετοχή στο συνέδριο «Youth Sport 2016» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη 

Λιουμπιάνα της Σλοβενίας, με κάλυψη της δαπάνης μετακίνησης και διαμονής από το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

(το επισημειωτικό έγγραφο με αριθμό 59/3-11-2016 του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου με το συνημμένο του). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2933_ΗΔ _1.0                                                                                                                       12 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

 
Συνεδρίαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 187 

Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου  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.  

 

ΜΟΝΟ Θ Ε Μ Α   

 

1. Πρόταση του Τμήματος Ιατρικής για τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του αγγλόφωνου 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Medical Research Methodology», 

 (το έγγραφο με αριθμό 1089/12-1--2016 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του). 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ 

1. Το έγγραφο με αριθμό 202/14-10-2016 του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής σχετικά με παρατηρήσεις,  επισημάνσεις και θέσεις του 

Τμήματος για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο: «Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπουδών- 

Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικές σπουδές». 

 
 

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,   7 Νοεμβρίου 2016 

 

O Πρύτανης  

 
                                                (υπογραφή)* 

                            
                               

Περικλής Α. Μήτκας 
Καθηγητής  Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 


