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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2938 

 

Τη Δευτέρα  23 Ιανουαρίου 2017, 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.  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  

1. Μερική ανάκληση της απόφασης της Συγκλήτου με αριθμό 9357/21-12-2016 (συνεδρίαση 

με αριθμό 2936/20-12-2016) σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό  ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 

105/2016 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),  κατά το μέρος που αφορά  στην κατακύρωση των 

υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στην ένωση φυσικών προσώπων ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ και 

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και την κατακύρωσή του  στην ΕΞΥΠΠ Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.  

(το έγγραφο με αριθμό 209/19-11-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 18-11-2017 πρακτικό της 2
ης 

συνεδρίασης της Επιτροπής  Διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

2. Κατακύρωση του  τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 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 78.075,20€- χωρίς ΦΠΑ-,  

(το έγγραφο με αριθμό 210/19-1-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα από 6-12-2016 και 17-1-2017 

πρακτικά της 2
ης

 και 3
ης

  συνεδρίασης της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού).   

 

3. Μερική ανάκληση της απόφασης της Συγκλήτου με αριθμό 2720/13-10-2016 (συνεδρίαση 

με αριθμό 2931/10-10-2016)  του τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 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-, μετά από τη με αριθμό 149/27-12-2016 απόφαση του 

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, 
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(το έγγραφο με αριθμό 211/20-1-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με τα  συνημμένα του). 

 

Β.  ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

4. Πρόταση για ορισμό αντικλήτων του ΑΠΘ για διαχείριση  των διαδικασιών έκδοσης 

εγκρίσεων δόμησης και εργασιών μικρής κλίμακας στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων 

Θεσσαλονίκης και Θέρμης, 

(το έγγραφο με αριθμό 801/17-1-2017 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης) 

 
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

5. Πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων σχετικά με έγκριση αμοιβής 

δικηγόρου για υπόθεση του κληροδοτήματος «Αναστασίου Μυσιρλόγλου»,  

(το έγγραφο με αριθμό 483/23-12-2016 του Τμήματος Κληροδοτημάτων). 

 

6. Πρόταση για την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,  της 

κληροδοσίας  «Τηλεμάχου Τζιβόγλου»,  

(το έγγραφο με αριθμό 578/20-1-2017 του Τμήματος Κληροδοτημάτων). 

 

7. Πρόταση για την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,  της 

Δωρεάς Ειρήνης Παπαϊωάννου εις μνήμη του συζύγου της μουσουργού Γιάννη Παπαϊωάννου,  

(το έγγραφο με αριθμό 579/20-1-2017 του Τμήματος Κληροδοτημάτων). 

 

8. Πρόταση επιλογής υποτρόφων για τη χορήγησης δέκα (10) υποτροφιών από το 

κληροδότημα Δ. Τσιακμακοπούλου σε υποψήφιους από την Έδεσσα, ακαδημαϊκού έτους 2015-

2016,  

(το έγγραφο με αριθμό 580/20-1-2017 του Τμήματος Κληροδοτημάτων). 

 

Δ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

9. Κατανομή 41 επιπλέον θέσεων  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο: «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού», για το εαρινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, 

(α) οι αποφάσεις της Συγκλήτου με αριθμό 18608/11-5-2016 και 22809/21-6-2016 και 

β) το έγγραφο με αριθμό 957/2017/9-1-2017 του ΕΛΚΕ  με συνημμένα τα έγγραφα με αριθμό 13397/13-10-2016 και Ε.Γ. 

89/15-7-2016 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

 

10. Σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων για εννέα (9) θέσεις μελών του Επιστημονικού 

Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), 

(το έγγραφο με αριθμό 16/21-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). 
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11. Επικαιροποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2784/6-12-2016), 

σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας, από 

αναβολή, 

(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 ).  

 

12.  Εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ σχετικά με την «Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων», 

συνέχεια συζήτησης, από αναβολή, 

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

 

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

του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,  

(α. Το έγγραφο με αριθμό 335/8-1-2016 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και  

β. Η με αριθμό 12553/13-1-2017 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ). 

 

14. Διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με τον αριθμό εισακτέων ακαδημαϊκού 

έτους 2017-2018, 

(α) τα έγγραφα με αριθμό: Φ.251/211163/A5/9-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

και 9299/29-12-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου και  

β) Προτάσεις Τμημάτων). 

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  

15. Παραίτηση μέλους  από την Επιτροπή Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης, από αναβολή, 

(τα έγγραφα με αριθμό: 

α)4110/23-10-2015 της Γραμματείας Συγκλήτου και  

β) 200/29-11-2016 της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

16. Διεύρυνση  της Επιτροπής Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 11427/27-12-2016 του Προέδρου της Επιτροπής). 

 

17. Διάθεση μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής 

Σχολής στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ,  

(το έγγραφο με αριθμό 52/21-12-2016 του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών με τα συνημμένα του).  

 

18. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

«Ελληνικά  Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης» και «Ε.Σ. Καυταντζόγλειο Θεσσαλονίκης». 

(το έγγραφο με αριθμό  138/9-1-2017 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού με συνημμένο το έγγραφο με αριθμό 

Φ4/2931/22-12-2016 του ΝΠΔΔ  Ελληνικά  Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης).  

 

19. Κύρωση πινάκων προακτέων υπαλλήλων στους ενιαίους βαθμούς Διοικητικού 

Προσωπικού του ΑΠΘ,  

(το έγγραφα με αριθμό 8730 και 8732/9-12-2016 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού με τα συνημμένα του).  
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20. Ανάκληση της απόφασης με αριθμό 502/7-9-2015 της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 

2911/24-6-2015) σχετικά με τη διάθεση διοικητικής υπαλλήλου του Πανεπιστημίου, για 

υπηρεσιακούς λόγους, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ. 

 

21. Σχετικά με την έκδοση νέας σφραγίδας του Τμήματος Θεολογίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 933/12-1-2017 του Τμήματος  Θεολογίας).  

 

22. Απολογισμός έργου της Νομικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου, 

(το έγγραφο με αριθμό 130/29-8-2016 της Γραμματείας της Νομικής Επιτροπής με το συνημμένο του).  

 

23. Παράταση θητείας των Επιτροπών του ΑΠΘ. 

 
 
ΣΤ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

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

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

μέλους ΔΕΠ του Ιδρύματος,  

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

 

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

καθηκόντων, από αναβολή, 

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

 

26. Mετακίνηση του κ. Θεόδωρου Κίτσου, λέκτορα με θητεία του Τμήματος Μουσικών 

Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής 

Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με μεταφορά της σχετικής 

πίστωσης, 

(α) τo έγγραφo με αριθμό 260/4-1-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών με τα συνημμένα του και  

β) η με αριθμό 1945/2016 γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ). 

 

ΜΗΤΡΩΑ 

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: «Ιστορία της Ιατρικής», 

(το έγγραφο με αριθμό 852/21-12-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας  με το συνημμένο του). 

- Μαθηματικών  της Σχολής Θετικών Επιστημών για τα γνωστικά αντικείμενα: «Μαθηματική 

Ανάλυση με έμφαση στην Αρμονική Ανάλυση ή Γεωμετρική Ανάλυση ή Διαφορικές Εξισώσεις με 

Μερικές Παραγώγους ή Θεωρία Δυναμικού ή Θεωρία Τελεστών ή Μιγαδική Ανάλυση ή 

Συναρτησιακή Ανάλυση» και « Αρμονική Ανάλυση ή Γεωμετρική Ανάλυση ή Θεωρία Διαφορικών 
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Εξισώσεων ή Θεωρία Δυναμικού ή Θεωρία Τελεστών ή  Μιγαδική Ανάλυση ή Συναρτησιακή 

Ανάλυση», 

(το έγγραφο με αριθμό 1039/23-12-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών  με τα συνημμένα του). 

-Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας  της Φιλοσοφικής Σχολής για το γνωστικό αντικείμενο: 

«Διδακτική των γλωσσών με έμφαση στη γερμανική γλώσσα», 

(το έγγραφο με αριθμό 557/22-12-2016 της Κοσμητείας της  Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για το γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακευτική 

Βιοτεχνολογία», «Φαρμακευτική Χημεία (Φαρμακοχημεία)» και «Φαρμακοχημεία με ιδιαίτερη 

έμφαση στη Ραδιοφαρμακευτική Χημεία»  

(το έγγραφο με αριθμό 886/28-12-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας  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: 

- Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής για τα γνωστικά αντικείμενα: «Ρωμαϊκή 

Ιστορία» και «Ιστορία της Τέχνης»,  

(το έγγραφο με αριθμό 551/22-12-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του).  

-  Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για το γνωστικό αντικείμενο: «Παιδοδοντιατρική», 

(το έγγραφο με αριθμό 1005/20-1-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας 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, των Τμημάτων: 

-Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας  της Φιλοσοφικής Σχολής για τα γνωστικά αντικείμενα: 

«Γερμανική και Συγκριτική Γραμματολογία», «Διδακτική Μεθοδολογία της Γερμανικής ως Ξένης 

Γλώσσας», «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» και «Θεωρία και Πρακτική της 

Λογοτεχνικής Μετάφρασης», 

(το έγγραφο με αριθμό 557/22-12-2016 της Κοσμητείας της  Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

-Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για το γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακευτική 

Τεχνολογία», «Βιοφαρμακευτική», «Φαρμακευτική Ανάλυση», «Φαρμακολογία», 

«Φαρμακογνωσία», «Μοριακή Φαρμακολογία-Φαρμακογονοδιωματική» και «Κλινική 

Φαρμακευτική-Φαρμακοκινητική»,  

(το έγγραφο με αριθμό 886/28-12-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας  με τα συνημμένα του). 

-Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής για το γνωστικό 

αντικείμενο: «Μουσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία», 

(το έγγραφο με αριθμό 264/19-12-2016 της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

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

Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία», 

(το έγγραφο με αριθμό 551/22-12-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  (με έδρα της Σέρρες) της Σχολής Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για το γνωστικό αντικείμενο: «Προπονητική Ποδοσφαίρου», 
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 (το έγγραφο με αριθμό 407/23-12-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με τα 

συνημμένα του).  

-Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών για το γνωστικό αντικείμενο: «Σκηνοθεσία 

Κινηματογράφου»,  

 (το έγγραφο με αριθμό 250/27-12-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών με τα συνημμένα του). 

 

30. Σχετικά με το  μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Θεολογίας της 

Θεολογικής Σχολής για το γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφορική Θεολογικών Δεδομένων», από 

αναβολή,   

(α) το έγγραφο  με αριθμό 8955/9-12-2015 της Γραμματείας Συγκλήτου με τα συνημμένα του και  

β) την με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 12465/18-1-2016 ένσταση του κ. Ε. Μυρίδη). 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΘ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

31. Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της 

Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ). 

 

Η. ΛΟΙΠΑ 

32. Σχετικά με την  άσκηση ή μη  ανακοπής κατά της με αριθμό 2296/2016 διαταγής πληρωμής 

προμηθευτή του δικαστή του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία  επιτάσσεται το ΑΠΘ  να 

καταβάλει το συνολικό ποσό των 2.495,59€ νομιμοτόκως από την επίδοσή της μέχρι την ολοσχερή 

εξόφληση, 

(το με αριθμό 13212/19-1-2017 του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του). 

 

33. Ανακοινώσεις.  

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

 

1. Το έγγραφο με αριθμό 13037/18-1-2017 της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά 

με τη σύσταση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. 

 

2. Το έγγραφο με αριθμό 214917/Ζ1/15-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων για την δημοσίευση διαπιστωτικής πράξης λήξης της θητείας των μελών του 

Συμβουλίου του ΑΠΘ. 

 

ΟΜΟΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

3. Απόφαση  της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (συν. με αριθμό 227/21-12-2016), που 

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

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κ. Αντώνιο Κωτίδη, 

(το έγγραφο με αριθμό 538/22-12-2016 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 
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4. Απόφαση  της Κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (συν. 

με αριθμό 46/19-12-2016), που αφορά στην απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον 

διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη), κ. Χρήστο Κοτζαμανίδη,   

(το έγγραφα με αριθμό 433/22-12-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού). 

 

5. Αποφάσεις  της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας (συν. με αριθμό 46/6-12-2016), 

που αφορά στην απονομή του τίτλου του Ομότιμου/Ομότιμης Καθηγητή/Καθηγήτριας στους/στις 

διατελέσαντες/διατελέσασες καθηγητές/καθηγήτριες του Τμήματος Ιατρικής κ.κ.: 

- Νικόλαο Μαλισιόβα, 

- Δημήτριο Μανουσάκη – Καρακώστα, 

- Κωνσταντίνο Πολυζωίδη 

- Μαρία Χατζηστυλιανού, 

- Μαρία Εμποριάδου-Πετικοπούλου,   

(το έγγραφα με αριθμό 824, 825/19-12-2016 και 849,850 και 851 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας). 

 

6. Απόφαση  της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (συν. με αριθμό 241/21-12-

2016), που αφορά στην απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή 

του Τμήματος  Μαθηματικών κ. Πολυχρόνη Μωϋσιάδη, 

(το έγγραφο με αριθμό 1074/4-1-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών). 

 

ΛΟΙΠΕΣ 

 

7. Το έγγραφο με αριθμό 12697/16-1-2016 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού σχετικά με  

την τροποποίηση της Πράξης Συγκρότησης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού 

Προσωπικού του ΑΠΘ, Π.Φ.Λ., Τ.Δ.Δ.Α.Π  και Τ.Δ.Δ.Π.Δ.. 

 
8. Το έγγραφο με αριθμό 11519/27-12-2016 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού σχετικά με  

την τροποποίηση της Πράξης Συγκρότησης Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και 

Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΠΘ για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018. 

 

9. Τα από 22-12-2016 και 9-1-2017 υπηρεσιακά σημειώματα του Γραφείου Πρύτανη σχετικά 

με άδεια απουσίας του Πρύτανη καθηγητή κ. Περικλή Μήτκα. 
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Συνεδρίαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 189 

Τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017, 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. Διαχείριση του 25% των εσόδων του ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο: «Κλινική και 

Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)», 

(το έγγραφο με αριθμό 3361/12-1-2017 του Τμήματος Ιατρικής). 

 

3. Διαχείριση του 25% των εσόδων του ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο: «MSc in Human 

Reproduction», 

(το έγγραφο με αριθμό 3475/18-1-2017 του Τμήματος Ιατρικής). 

 
4. Πρόταση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  του ΑΠΘ για σύναψη Ειδικού 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη του ΑΠΘ και 

του Πανεπιστημίου Καρόλου στην Πράγα (Τσεχία),  

(το έγγραφο με αριθμό 1540/19-1-2017 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τα συνημμένα του). 

 

 
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,  20 Ιανουαρίου 2017 

 

O Πρύτανης  

                                     
                                                                          (υπογραφή)* 

                     
Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής  Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 


