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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2936 

 

Την Τρίτη  20 Δεκεμβρίου 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. 

Επισημαίνεται ότι πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Συγκλήτου, και στις 9.00΄ π.μ. (και 

σε περίπτωση μη απαρτίας στις 9.30 π.μ.), θα πραγματοποιηθεί η με αριθμό 35 έκτακτη  

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της 

Περιουσίας του Α.Π.Θ. με μόνο θέμα: «Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έτσι 

ώστε να μην εμπίπτει στη διάταξη του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920» σύμφωνα με την 

πρόσκληση η οποία σας έχει ήδη διανεμηθεί.  

 

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

των φοιτητών τους , 

(το με αριθμό 33/15-12-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα έγγραφα με αριθμό εισερ. 

πρωτ.  4541/27-10-2016 και 8259/6-12-2016 των Τμημάτων Γεωπονίας και Βιολογίας αντίστοιχα).  

 

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2016, 

(συνημμένη κατάσταση). 

 

3. Το έγγραφο με αριθμό 1348/5-12-2016 του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 

Πανεπιστημιακών Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.) σχετικά με τον προϋπολογισμό Δασών οικονομικού έτους 2017. 
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Α.2. Διαγωνισμοί  

4.  

4.1. Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την  εκμίσθωση δύο (2) αγρών 100 και 40 

στρεμμάτων, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ  στην περιοχή Σίνδου του Νομού Θεσσαλονίκης, 

4.2. Έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 388/2016, 

(το  έγγραφο με αριθμό 86/8-12-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με το συνημμένο του). 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού  

με αριθμό 370/2016 για την προμήθεια βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και ξενόγλωσσων 

ηλεκτρονικών περιοδικών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ  για το έτος  2017, και με 

δυνατότητα παράτασης για το έτος  2018, συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών  προσφορών των συμμετεχουσών  εταιρειών, 

(το έγγραφο με αριθμό  123/14-12-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το πρακτικό  της 1ης συνεδρίασης της 

Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

6.  

6.1. Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του Εντευκτηρίου 

των Ομότιμων καθηγητών του ΑΠΘ, 

6.2. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 389/2016, 

(το έγγραφο με αριθμό  121/14-12-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο του). 

 

7. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού  ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 105/2015 με τίτλο: 

«Παροχή υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας (Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας) για την κάλυψη 

των αναγκών του ΑΠΘ διάρκειας ενός (1) έτους» προϋπολογισμού 40.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ), 

(το έγγραφο με αριθμό 125/14-12-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 16-11-2016 πρακτικό της 1
ης 

συνεδρίασης και το από 12-12-2016 πρακτικό της 1
ης 

συνεδρίασης (συνέχεια) της Επιτροπής  Διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

8. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού  ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 111/2016 με τίτλο: 

«Προμήθεια εξοπλισμού θερμοκηπιακής μονάδας του Τμήματος Γεωπονίας  του ΑΠΘ» 

προϋπολογισμού 42.160,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

(το έγγραφο με αριθμό 124/14-12-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 8-12-2016 πρακτικό της 1
ης 

συνεδρίασης της Επιτροπής  Διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

9. Κατακύρωση του διεθνούς επαναληπτικού διαγωνισμού με αριθμό 368/2016 για την προμήθεια 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών για τις ανάγκες της Σχολής Επιστημών Υγείας 

προϋπολογισμού 70.970,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

(το έγγραφο με αριθμό 126/15-12-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 29-11-2016 πρακτικό της 2
ης 

συνεδρίασης της Επιτροπής  Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 
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10. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού  ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 110/2016 με τίτλο: 

«Προμήθεια υδραυλικών και ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του 

Α.Π.Θ., συνολικού προϋπολογισμού: 54.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

(το έγγραφο με αριθμό 132/16-12-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 2-12-2016 πρακτικό της 1
ης 

συνεδρίασης – και της συνέχειάς της στις 16-12-2016-  της Επιτροπής  Διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

11.  

11.1. Κήρυξη ως άγονου  του διεθνούς ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με αριθμό 371/2016 για τη 

συντήρηση - λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του 

Α.Π.Θ., διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 918.703,45€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

11.2. Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης. 

(το έγγραφο με αριθμό 133/16-12-2016 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το πρακτικό της 1
ης

 

συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού). 

 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

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

«Μέτρα ασφαλείας στο κτίριο της Μονάδας Αποκατάστασης Παραπληγικών του Α.Π.Θ. και στον αύλειο 

χώρο αυτού» εργολαβίας ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ (Προϋπολογισμός Μελέτης: €102.887,00, 

Συμβατική Δαπάνη :  €94.655,99) [Αριθμ. Σύμβασης : 03/2014], 

α) η με αριθμό 11/7-12-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 348/7-11-2016 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

13.  

13.1. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 3ου 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€, 

3ος Α.Π.Ε./Α.Σ. : 446.675,69€)  [Αριθμ. Σύμβασης : 12/2014], 

(α) η με αριθμό 18/7-12-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 583/6-12-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

13.2. 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) η με αριθμό 17/7-12-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 584/6-12-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 
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14. Πρόταση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής  του έργου με τίτλο : 

«Ολοκλήρωση φέροντα οργανισμού και εξωτερικών τοιχοποιιών Κτιρίου Γενικών Χρήσεων 

Τ.Ε.Φ.Α.Α.», εργολαβίας ΒΛΑΧΟΣ Α. – ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Ι. Ο.Ε. (Προϋπολογισμός Μελέτης: 

€270.000,00, Συμβατική Δαπάνη :  €137.266,79) [Αριθμ. Σύμβασης : 13/2014], 

α) η με αριθμό 10/7-12-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 323/2-11-2016 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων  του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

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

«Αποκατάσταση όψεων κτιρίου Γεωπονοδασολογικής Σχολής, καθώς και της βορειοδυτικής όψης του 

κτιρίου Διοίκησης του Α.Π.Θ.», εργολαβίας ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΕΔΕ (Προϋπολογισμός Μελέτης: 

€318.714,68, Συμβατική Δαπάνη :  €114.737,29) [Αριθμ. Σύμβασης : 2961/12-10-2015], 

α) η με αριθμό 12/7-12-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 513/28-11-2016 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

16. Προτάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων σχετικά με: 

16.1.  Ορισμό επιβλέποντος μηχανικού για έλεγχο των εργασιών στις μακροχρόνιες μισθώσεις 

ακινήτων  των κληροδοτημάτων του ΑΠΘ: «Αναστασίου Μυσιρλόγλου» και «Δημητρίου 

Τσιακμακόπουλου», 

(το έγγραφο με αριθμό 403/12-12-2016 του Τμήματος Κληροδοτημάτων). 

16.2. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση του κληροδοτήματος «Αναστασίου Αναστασιάδη»,  

(το έγγραφο με αριθμό 404/12-12-2016 του Τμήματος Κληροδοτημάτων). 

 

Δ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

17. Κατανομή νέων θέσεων  για την πρόσληψη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), 

(τα έγγραφα με αριθμό:  

α) Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και  

β) το έγγραφο με αριθμό 18671/25-5-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου). 

18. Επικαιροποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2784/6-12-2016), 

σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας, 

(α) το έγγραφο με αριθμό 13457/25-2-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου με τα συνημμένα του και  

β) το έγγραφο με αριθμό 332/2-11-2016 του Τμήματος Βιολογίας με τα συνημμένα του ).  

 

19.  Εισήγηση της ΜΟΔΙΠ σχετικά με την «Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων», 

(οι με αριθμό: α) 22727/8-6-2016 και  6422/15-11-2016 εισηγήσεις  της ΜΟΔΙΠ). 

 

20. Σχετικά με την ανάθεση  αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  της  Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, από αναβολή,   
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(τα έγγραφα με αριθμό: 

α) 2591/5-7-2016 και  967/12-12-2016 του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με τα συνημμένα τους 

β) εισερχομένου πρωτ. 9078/13-12-2016 του Τομέα Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων). 

 

21. Πρόταση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, σχετικά με την 

εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του, 

(α. το έγγραφο με αριθμό 1023/25-11-2016 του Τμήματος Φυσικής, με τα συνημμένα του, και  

β. η με αριθμό 7390/29-11-2016 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ). 

 

22. Πρόταση του Τμήματος  Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών για έγκριση εκπόνησης 

διδακτορικής διατριβής στην αγγλική γλώσσα, 

(το έγγραφο με αριθμό 1044/25-11-2016 του Τμήματος Φυσικής, με το συνημμένο του). 

 

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. Πρόταση για ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ανάπτυξης-Εκτροφής Ζωικών 

Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας», 

(το έγγραφο με αριθμό 494/11-11-2016 της Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα του). 

 

25. Ορισμός διευθυντή του υπό ίδρυση «Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Σπουδών Κομφούκιος του 

ΑΠΘ». 

 

26. Παραίτηση μέλους  από την Επιτροπή Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης, 

(τα έγγραφα με αριθμό: α)4110/23-10-2015 της Γραμματείας Συγκλήτου και  200/29-11-2016 της Κοσμητείας της 

Παιδαγωγικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

27. Μερική απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, 

καθηγητή κ. Γεωργίου Καρακιουλάκη,  για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 

(το έγγραφο με αριθμό 2626/1-12-2016 του Τμήματος Ιατρικής με το συνημμένο του). 

 

28. Εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.5 του Ν.2317/95, της Διεύθυνσης 

Μηχανοργάνωσης του ΑΠΘ για διάθεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού παλαιάς τεχνολογίας, ο οποίος δεν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ενδο-ιδρυματικών αιτημάτων, σε οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από αίτημά 

τους,  

(Το έγγραφο με αριθμό 653/15-12-2016 της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης).  
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ΣΤ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

29. Πρόταση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (μη αυτοδύναμο) για 

προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή για το γνωστικό αντικείμενο 

«Φωτογραμμετρία-Γεωδαισία» (εξέλιξη του μόνιμου επίκουρου καθηγητή του Τμήματος κ. Ε. 

Στυλιανίδη), 

(το έγγραφο με αριθμό 568/13-12-2016 του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης  με τα συνημμένα του). 

 

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

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με αποχή από την άσκηση των καθηκόντων  Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας του Ιδρύματος,  

(το έγγραφο με αριθμό εμπ. πρωτ. 61/22-11-2016 του Γραφείου Πρυτανείας  με τα συνημμένα του).   

 

31. Σχετικά με τη δυνατότητα υπαγωγής μελών ΔΕΠ σε καθεστώς αναστολής άσκησης 

καθηκόντων, 

(το έγγραφο με αριθμό 123 π.ε./1-11-2016 της Γραμματείας Νομικής Επιτροπής με συνημμένη γνωμοδότηση). 

 

ΜΗΤΡΩΑ 

32. 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: «Προαγωγή της Υγείας», 

(το έγγραφο με αριθμό 482/9-11-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας  με το συνημμένο του). 

- Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για το γνωστικό αντικείμενο: «Βιολογία Κυττάρου», 

(το έγγραφο με αριθμό 851/6-12-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών  με το συνημμένο του). 

- Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για το γνωστικό αντικείμενο: «Χειρουργική Ιπποειδών», 

(το έγγραφο με αριθμό 773/13-12-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας  με το συνημμένο του). 

- Φυσικής  της Σχολής Θετικών  Επιστημών  για το γνωστικό αντικείμενο: «Αστρονομία-Αστροφυσική-

Θεωρία Σχετικότητας-Κοσμολογία-Δυναμική-Ουράνια Μηχανική-Πλανητικά Συστήματα», 

(το έγγραφο με αριθμό 932/15-12-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών  Επιστημών   με τα συνημμένα του). 

-Πληροφορικής της Σχολής Θετικών  Επιστημών  για τα γνωστικά αντικείμενα: «Δίκτυα, Επικοινωνίες, 

Αρχιτεκτονική Συστημάτων», «Πολυμέσα-Τεχνολογίες Μάθησης-Μαθηματικά», Πληροφοριακά 

Συστήματα» και «Ψηφιακά Μέσα, Υπολογιστική Νοημοσύνη», 

(το έγγραφο με αριθμό 935/15-12-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών  Επιστημών   με τα συνημμένα του). 

 

 

33.  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: 

-Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών,  

(το έγγραφο με αριθμό 846/6-12-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

-Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για το γνωστικό αντικείμενο: «Παλαιοντολογία», 

(το έγγραφο με αριθμό 848/6-12-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 
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- Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για το γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία Χοίρου», 

(το έγγραφο με αριθμό 774/13-12-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας  με το συνημμένο του). 

 

34. Τροποποίηση 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: 

- Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής για το γνωστικό αντικείμενο: 

«Χωρική Ανάπτυξη και Πολιτική Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ε.Ε.», 

 (το έγγραφο με αριθμό 436/15-11-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα του).  

- Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για το γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Οργανική 

Χημεία-Φυσικά Προϊόντα», 

 (το έγγραφο με αριθμό 461/15-11-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα του).  

-Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Έλεγχος και 

Επεξεργασία νερού, λυμάτων και στερεών αποβλήτων», «Δυναμική Αλληλεπίδραση Εδάφους- 

Θεμελίωσης στη Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική» και «Τηλεπισκόπηση και Γεωπληροφοριακά 

Συστήματα σε Γεωτεχνικά και άλλα Έργα», 

 (το έγγραφο με αριθμό 467/15-11-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

-Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής για το γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική 

Ιστορία», 

(το έγγραφο με αριθμό 301/25-11-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

-Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για το γνωστικό αντικείμενο: «Μετεωρολογία», 

(το έγγραφο με αριθμό 847/6-12-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

- Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για το γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία Πτηνών», 

(το έγγραφο με αριθμό 775/13-12-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας  με το συνημμένο του). 

-Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής για το γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορική 

Γλωσσολογία: Ινδοευρωπαϊκές Σπουδές», 

(το έγγραφο με αριθμό 432/25-11-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

-Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο», 

«Διοικητικό Δίκαιο», «Συνταγματικό Δίκαιο» και «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

(το έγγραφο με αριθμό 141/14-12-2015 της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

Ζ .  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ- ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

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

εισαγομένων-επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών, 

(συνημμένη κατάσταση). 

 

36. Πρόταση της Επιτροπής Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (συν. με αριθμό 58/3-11-2016) 

για χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς/κές και μεταπτυχιακούς/κές 

φοιτητές/τριες του ΑΠΘ, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017,  

(το έγγραφο με αριθμό 2641/14-11-2016 του Τμήματος Σπουδών, με το συνημμένο του).   
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37. Πρόταση της Επιτροπής Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (συν. με αριθμό 56/8-6-2016) 

για χορήγηση 3μηνης υποτροφίας στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας του Τμήματος 

Κινηματογράφου με το Διεθνές Φεστιβάλ Cinema da mare ,  

(το έγγραφο με αριθμό 2684/23-11-2016 του Τμήματος Σπουδών, με τα συνημμένα του).   

 

Η.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
 
38. Προτάσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για: 

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

- Nanyang Technological University, της Σιγκαπούρης, 

(το έγγραφο με αριθμό 2213/15-12-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-  National University of Singapore, της Σιγκαπούρης, 

(το έγγραφο με αριθμό 2214/15-12-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- L.E.P.L. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, της Γεωργίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2209/15-12-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-University of Trier, της Γερμανίας,  

(το έγγραφο με αριθμό 2212/15-12-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-Harvard University’s Center for Hellenic Studies (CHS), 

(το έγγραφο με αριθμό 2210/15-12-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-Singapore University of Technology and Design, 

(το έγγραφο με αριθμό 2216/15-12-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

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

- Stockton University, των ΗΠΑ, 

(το έγγραφο με αριθμό 2207/15-12-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-Vasyl’ Stus Donetsk National University, της Ουκρανίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2208/15-12-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-Izhevsk State Medical Academy, της Ρωσίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2206/15-12-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

γ) Επέκταση συμφωνίας επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του University of Basilicata, 

της Ιταλίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2211/15-12-2016 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

 

Θ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΘ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

39. Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ   Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Εταιρείας 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.. 

 

40. Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Γ΄ Παιδιατρικής 

Κλινικής του ΑΠΘ  και του εθελοντικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Χαμόγελο του παιδιού». 
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Ι. ΔΩΡΕΕΣ 

41. Το έγγραφο με αριθμό 2983/15-12-2016 του Τμήματος Ιατρικής που αφορά στην αποδοχή 

δωρεάς από τη Φαρμακευτική εταιρεία «ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ» που αφορά σε τεχνολογικό εξοπλισμό 

συνολικής αξίας 2.958,89 € για τις ανάγκες της Γ΄ Νευρολογικής Κλινικής.   

 

Κ. ΛΟΙΠΑ 

42. Σχετικά με την ένταξη του Ιδρύματος Mελετών Xερσονήσου του Aίμου (IMXA) στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). 

 

43.     Ανακοινώσεις-Αιτήσεις.  

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

ΟΜΟΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Απόφαση  της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής (συν. με αριθμό 2/9-11-2016), που αφορά 

στην απονομή του τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτριας στη διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος 

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κ. Μαρία Τζουριάδου, 

(το έγγραφο με αριθμό 157/10-11-2016 της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

2. Απόφαση  της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (συν. με αριθμό 3/9-11-2016), που αφορά 

στην απονομή του τίτλου του Ομότιμου/ης Καθηγητή/τριας,  μετά από προτάσεις των Τμημάτων: 

Α. Πολιτικών Μηχανικών: 

- στην διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Ιωάννα Παπαγιάννη-Παπαδοπούλου, 

- στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Ιωάννη Δουδούμη και 

- στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Ιωάννη Αβραμίδη, 

(τα έγγραφα με αριθμό 287, 288 και 289/16-11-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής). 

Β. Χημικών Μηχανικών: 

- στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Γεράσιμο Κουρουκλή και 

- στην διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Μαρία Λιακοπούλου-Κυριακίδου. 

(τα έγγραφα με αριθμό 527 και 528/15-11-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής). 

Γ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: 

- στην διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Ελένη Ανδρικοπούλου, 

- στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Γρηγόριο Καυκαλά και 

- στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Νικόλαο Τσινίκα, 

(τα έγγραφα με αριθμό 177, 178 και 179/16-11-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής). 

Δ. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών: 

- στην διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Μαρία Τσακίρη-Στρατή, 

(το έγγραφο με αριθμό 284/16-11-2016 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής). 

 

3. Απόφαση  της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (συν. με αριθμό 226/23-11-2016), που 

αφορά στην απονομή του τίτλου του Ομότιμου/της Καθηγητή/τριας,  μετά από προτάσεις των 

Τμημάτων: 
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Α. Ψυχολογίας: 

- στην διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Αναστασία Κωσταρίδου-Ευκλείδη. 

Β. Ιστορίας και Αρχαιολογίας: 

- στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Ιωάννη Ακαμάτη, 

- στην διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου και 

- στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Στυλιανό Ανδρέου, 

(τα έγγραφα με αριθμό 352, 357, 358/25-11-2016 και 359/28-11-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής). 

Γ. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 

-στην διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Ιάνθη-Μαρία Τσιμπλή. 

(το έγγραφο με αριθμό 416/28-11-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής) 

 

4. Απόφαση  της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας (συν. με αριθμό 44/8-11-2016), που 

αφορά στην απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή,  μετά από προτάσεις του Τμήματος 

Ιατρικής 

-στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Χαράλαμπο Γιαννούλη, 

-στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Χαράλαμπο Σπυρίδη και 

-στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Δαυίδ Ρούσσο,  

(τα έγγραφα με αριθμό 557, 558 και 559/18-11-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας). 

 

ΛΟΙΠΕΣ 

5. Το έγγραφο με αριθμό 202826/Ζ1/28-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων για την υποβολή προτάσεων για την ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 

αποφοίτων Τμημάτων Α.Ε.Ι. 

 

6. Το έγγραφο με αριθμό 8607/8-12-2016 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού σχετικά με 

οδηγίες κατάρτισης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών και διαδικασίας συγκρότησης 

εκλεκτορικών σωμάτων.  

 

7. Το έγγραφο με αριθμό 386/28-11-2016 του Τμήματος Φαρμακευτικής σχετικά με την υπέρβαση 

του αριθμού των μετεγγραφόμενων φοιτητών στο Τμήμα. 

 

8. Πρωτόκολλο Συνεργασίας της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΠΘ 

και του Ειδικού Ταμείου Οργάνωσης Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. 

 
9. Το έγγραφο με αριθμό 272/16-11-2016 του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 

σχετικά με τη μη κάλυψη μίας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου: «Απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής 

εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού». 

 
10. Τα από 14-11-2016 και 21-11-2016 υπηρεσιακά σημειώματα του Γραφείου Πρύτανη σχετικά με 

άδεια απουσίας του Πρύτανη καθηγητή κ. Περικλή Μήτκα. 
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Α  Ι  Τ  Η  Σ  H 

1. Η από 7-10-2016  αίτηση της κ. Ελένης Παπαδάκη, μέλους Ε.Ε.Π. του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας ως επιβλέπουσα μεταπτυχιακών εργασιών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: 

«Διδακτική και προώθηση της ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού» του Ιταλικού Πανεπιστημίου της 

Βενετίας Ca’ Foscari, για χρονικό διάστημα από 1-9-2016 έως 20-12-2016. 
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Συνεδρίαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 188 

Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 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.  

 

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 Ψυχολογίας (Γ.Σ.Ε.Σ. 217/21-4-2016) της Φιλοσοφικής  Σχολής για: 

2.1. Τροποποίηση των άρθρων 6 και 11 της Πρυτανικής Απόφασης με αριθμό 1096/16-9-2015 

(ΦΕΚ 2097/τ.Β΄/25-9-2015) που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με 

τίτλο: «Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις»  και  

2.2. τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών του,  

(α. το έγγραφο με αριθμό 529/10-11-2016 του Τμήματος Ψυχολογίας με τα συνημμένα του και 

β. η με αριθμό 5886/15-11-2016 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ). 

 

3.  

3.1. Πρόταση  της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (συν. με αριθμό 57/11-11-2016) για 

τροποποίηση του άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 209950/23-12-2014 (ΦΕΚ 

3649/τ.Β΄/31-12-2014)  του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων 

Πολιτισμού»,  

(το έγγραφο με αριθμό 31/22-11-2016 του ΔΠΜΣ με τη συνημμένη πρόταση). 

 

3.2. Διαχείριση του 25% των εσόδων του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Προστασία, Συντήρηση και 

Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», 

(το έγγραφο με αριθμό 30/22-11-2016 του ΔΠΜΣ με τη συνημμένη πρόταση). 

 

4. Διαχείριση του 25% των εσόδων του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας», 

(το έγγραφο με αριθμό Μ.524/7-12-2016 του ΔΠΜΣ με τη συνημμένη πρόταση) 

 

5. Αντικατάσταση της με αριθμό 1461/Β7/6-2-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 298/τ.Β΄/18-2-

2009) που αφορά στο κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος 

Erasmus Mundus με τίτλο: « Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες»,  

(το έγγραφο με αριθμό 370/18-11-2016 του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα του). 

 

6.  Πρόταση για τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών  του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 871/11-11-2016 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τα συνημμένα του). 
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Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η 

 

1. Το έγγραφο με αριθμό 25/9-12-2016 του Τμήματος σχετικά με την αντικατάσταση του 

επιστημονικά υπευθύνου που διαχειρίζεται το 25% των εσόδων του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Πληροφορική και 

Διοίκηση». 

 

 
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,    16 Δεκεμβρίου 2016 

 

O Πρύτανης  

                                     
                  (υπογραφή)*                  

                     
Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής  Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 


