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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2939 

 

Την  Πέμπτη  23 Φεβρουαρίου 2017, στις 15.30΄ , θα πραγματοποιηθεί  συνεδρίαση της 

Συγκλήτου στην αίθουσά της.   

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

16.00΄. 

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  

 
1. Θέματα που εξετάστηκαν από το Πρυτανικό Συμβούλιο,  

(συνημμένη κατάσταση). 

 
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Α.1 .  Οικονομικός προϋπολογισμός  

2. Έγκριση 1ης (εσωτερικής) τροποποίησης εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού του 

Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2017,  

( σχετικό έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του). 

 

3. Έγκριση 2ης τροποποίησης εσόδων-εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2017,  

( σχετικό έγγραφο του  Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του). 

 

Α.2 .  Οικονομικά αιτήματα  

4. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου, σύμφωνα με το νόμο, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, 

(σχετικά Υπηρεσιακά Σημειώματα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένες καταστάσεις).   

 

Α.3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  

5.  

5.1. Προκήρυξη τακτικού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας για την τακτική 

συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης του ΑΠΘ διάρκειας δύο (2) ετών από 1-

9-2017 συνολικού προϋπολογισμού 142.810,80 € -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,  

5.2. Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 142.810,80 € και 

5.3.  Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 389/2017.  

(το έγγραφο με αριθμό 379/18-6-2015 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του). 
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6. Επαναπροκήρυξη της διακήρυξης  για την «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών 

Μηχανημάτων, Σαρωτών και λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των 

Σχολών του Α.Π.Θ.» για τα είδη των ομάδων του διαγωνισμού με αριθμό 365/2016 για τα οποία 

δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή η προσφορά που υποβλήθηκε απορρίφθηκε, με τροποποίηση 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών,  

(α) το έγγραφο με αριθμό 14226/7-2-2016 του Πρυτανικού Συμβουλίου και 

β) το έγγραφο με αριθμό 225/2-2-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 27-1-2017 πρακτικό της 1
ης

  

συνεδρίασης της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  με αριθμό 365/2016).   

 

7. Κατακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 388/2017 για την εκμίσθωση δύο (2) 

αγρών 100 και 40 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας και νομής του ΑΠΘ, για τις ανάγκες του Τμήματος 

Κτηνιατρικής, 

(α) η απόφαση με αριθμό 8591/23-12-2016 (συνεδρίαση με αριθμό 2936/20-12-2016 και 

β) το έγγραφο με αριθμό 228/20-2-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 17-2-2017 πρακτικό της  

συνεδρίασης της Επιτροπής διενέργειας του πλειοδοτικού  διαγωνισμού  με αριθμό 388/2017).   

 

Β.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)  

8. Παραίτηση τακτικού μέλους της Παιδαγωγικής Σχολής από την Επιτροπή Διαχείρισης του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και ορισμός νέου, 

(α) η απόφαση με αριθμό 15702/16-1-2015 της Συγκλήτου και  

β) το έγγραφο με αριθμό 406/1-2-2017 της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής με το συνημμένο του). 

 

9. Το έγγραφο με αριθμό 4492/2017/19-1-2017 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας  που αφορά στην ετήσια Έκθεση Ελέγχου της Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ,   

Χρήσης 2015. 

 
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

10. Προτάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων σχετικά με : 

α) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα : εγκρίσεις δαπανών επισκευής ακινήτων, 

 εκμισθώσεων ακινήτων, ανανέωσης μίσθωσης και αύξηση μισθώματος. 

β) Υποτροφίες, οικονομικές ενισχύσεις από κληροδοτήματα. 

γ) έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2016 κληροδοτημάτων, κληροδοσιών και δωρεών, 

δ) έγκριση ένταξης και διαχείρισης μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του ΑΠΘ, της κληροδοσίας 

«Κωνσταντίνου Α. Τσαγκάδα». 

  (συνημμένη κατάσταση).  

 
Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ. 

11. Έγκριση διάθεσης ποσών, από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του 

ΑΠΘ,  για τις ανάγκες  των Σχολών και της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του 

Πανεπιστημίου. 
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Ε. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

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. Σχετικά με την πρόταση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής για έγκριση 

τροποποίησης του Προεδρικού Διατάγματος με αριθμό 1051/1997 «Περί ιδρύσεως του Σχολείου 

Νέας Ελληνικής Γλώσσης και συστάσεως θέσεων προσωπικού εις το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 350/τ.Α΄/14-11-1977), 

(α)  η απόφαση με αριθμό 17213/29-3-2016 (ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 11-4-2016) της Συγκλήτου 

β)  το έγγραφο με αριθμό 128051/Ζ1/2-8-2016 του Υπουργείου Παιδείας και  

γ) το έγγραφο με αριθμό 750/1-2-2017 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του) 

 

14. Εισήγηση της Επιτροπής Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων-Κλινικών στο ΑΠΘ, για την 

ίδρυση, μετονομασία, κατάργηση και έγκριση εσωτερικών κανονισμών εργαστηρίων σε Τμήματα 

του Πανεπιστημίου, 

(α) Εισήγηση της Επιτροπής,  

β) συνημμένη κατάσταση με τις προτάσεις Τμημάτων). 

 

15. Πρόταση για ίδρυση «Κέντρου Πολυπλοκότητας» στο ΑΠΘ. 

 

16. Ένταξη του Εργαστηρίου Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών στη Χημεία (ΦΕΚ 3304/τ.Β΄/14-10-2016) στον Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και 

Περιβαλλοντικής Χημείας του Τμήματος Χημείας, 

(το έγγραφο με αριθμό 1200/6-2-2017 του Τμήματος Χημείας με τα συνημμένα του). 

 

17. Πρόταση του Τμήματος  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη) για  την ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος,  

(το έγγραφο με αριθμό 786/16-1-2017 του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με τα συνημμένα του). 

 

18. Πρόταση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σχετικά με την τροποποίηση της 

απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2927/30-6-2016) για ανάθεση αυτοδύναμου 

διδακτικού έργου σε μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου  με αριθμό 22728 π.ε./7-11-2016 (συνεδρίαση με αριθμό 2927/30-6-2016) και  

β) το έγγραφο με αριθμό 790/20-2-2017 του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα του). 

 

19.  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,   

(τα έγγραφα με αριθμό: 

α) 2591/5-7-2016 και  967/12-12-2016 του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με τα συνημμένα τους 
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β) εισερχομένου πρωτ. 9078/13-12-2016 του Τομέα Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων). 

 

20. Αναμόρφωση πτυχών του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης,   

(α) το έγγραφο με αριθμό  600/20-12-2016 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με τα συνημμένα του 

και 

β) η εισήγηση της ΜΟΔΙΠ με αριθμό 15145/16-2-2017). 

 

21. Επικαιροποίηση της με αριθμό 13393/1-2-2016 απόφασης της Συγκλήτου (συν. με αριθμό 

2910/28-5-2015) σχετικά με την εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του 

προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας μετά 

από υποδείξεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(α) η απόφαση με αριθμό 13393/1-2-2016 της Συγκλήτου, 

β) το από 31-10-2016 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και 

γ) το έγγραφο με αριθμό 735/2-2-2017 του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ). 

 

22. Επικαιροποίηση της με αριθμό 13778/5-2-2016 απόφασης της Συγκλήτου (συν. με αριθμό 

2908/8-4-2015) σχετικά με την εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του 

προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας μετά 

από υποδείξεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(α) η απόφαση με αριθμό 13778/5-2-2016 της Συγκλήτου, 

β) το από 31-10-2016 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και 

γ) το έγγραφο με αριθμό 706/2-2-2017 του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ). 

  

23. Έγκριση  ανάθεσης διδασκαλίας μαθήματος του Τμήματος Θεολογίας σε  επίκουρη 

καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  του Πανεπιστημίου, 

(τα έγγραφα με αριθμό:  

α) 1303/21-12-2016 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και  

β) 999/18-1-2017 του Τμήματος Θεολογίας).  

 

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  

24.  

24.1. Ορισμός επιτροπής διενέργειας των εισιτηρίων εξετάσεων  για την εισαγωγή σπουδαστών 

στο α΄ εξάμηνο σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 

(το  έγγραφο με αριθμό 643/25-1-2017 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών). 

 

24.2. Ορισμός επιτροπής διενέργειας των εισιτηρίων εξετάσεων  για την εισαγωγή σπουδαστών 

με σοβαρές παθήσεις (καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%) στο α΄ εξάμηνο 

σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 

της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 

(το  έγγραφο με αριθμό 642/25-1-2017 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών). 
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25. Ορισμός υπολόγου για το ετήσιο κλείσιμο διαχειριστικών βιβλίων έτους 2016 του ΑΠΘ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4270/2014,  

(το έγγραφο με αριθμό 15418/16-2-2017  του Τμήματος Προϋπολογισμού και Απολογισμού). 

 

26. Πρόταση της Επιτροπής Ακαδημαϊκής Τεκμηρίωσης και Αποτίμησης σχετικά με την 

υιοθέτηση  Εγχειριδίου Γραμματείας,  

(το έγγραφο με αριθμό εισερ. πρωτ.  27701/29-8-2016 της Επιτροπής Ακαδημαϊκής Τεκμηρίωσης και Αποτίμησης, με το 

συνημμένο του). 

 

27. Πρόταση της Επιτροπής  Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ για την παροχή 

υπηρεσιών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και άλλων 

Ιδρυμάτων, 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ.  307/1-2-2017 της Γραμματείας ΒΚΠ, με το συνημμένο του). 

 

28. Μερική απαλλαγή από τα διδακτικά της καθήκοντα  της Κοσμήτορος της Παιδαγωγικής 

Σχολής, καθηγήτριας κ. Ιωάννα Μπίμπου,  για το εαρινό εξάμηνο 2016-2017, 

(το έγγραφο με αριθμό 446/14-2-2017 της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής με το συνημμένο του). 

 

29. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας του Προέδρου του Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης κ. Αθανάσιου Αϊδίνη, για το εαρινό  εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, 

(το έγγραφο με αριθμό 1694/27-1-2017 του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με τα συνημμένα του). 
 

Ζ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

30. Σχετικά με ανάκληση ή μη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του 

Ν.2889/2001 όπως ισχύει, πράξεως τοποθέτησης σε Πανεπιστημιακή Κλινική ενταγμένη σε 

Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. Πανεπιστημιακού Ιατρού του Ιδρύματος, 

(το έγγραφο με αριθμό εμπ. πρωτ. 84/25-11-2016 της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με τα συνημμένα 

του). 

 

31. Mετακίνηση του κ. Κωνσταντίνου Τσιούμη, καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος 

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής  του ΑΠΘ  στο 

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, με μεταφορά της 

σχετικής πίστωσης, 

(τo έγγραφo με αριθμό 444/14-2-2016 της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

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

συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στο Τμήμα 

στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση και 

Πολιτική»,  

( τo έγγραφo με αριθμό 743/3-2-2017 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης  με τα συνημμένα του). 
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Η.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

33. Επικύρωση απόφασης του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συν. αριθμ. 

428/19-1-2017) που αφορά σε εγγραφή το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 επιτυχούσας-εισαγομένης 

στο Τμήμα αυτό, βάσει της εγκυκλίου Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων 

που υπηρετούν στο εξωτερικό (Φ.151/160806/Α5/29-9-2016) 

(το έγγραφο με αριθμό 732/26-1-2017 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα του).  

 

34. Επικύρωση απόφασης του Τμήματος Ψυχολογίας  (συν. αριθμ. 289/3-11-2016 και 292/26-

1-2017) που αφορά σε εγγραφή το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 επιτυχόντων-εισαγομένων στο 

Τμήμα αυτό, βάσει της εγκυκλίου Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που 

υπηρετούν στο εξωτερικό (Φ.151/160806/Α5/29-9-2016), 

(το έγγραφο με αριθμό 1119/31-1-2017 του Τμήματος Ψυχολογίας  με τα συνημμένα του).  

 

Θ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

35. Προτάσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για: 

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

-  Changan University, Xi ΄an, China, 

-  National Research Institute of Astronomy and Geophysics (NRIAG), Cairo, Egypt, 

-  Stony Brook University, New York, USA, 

- The Federal State Organization «YU.A. Gagarin Research & Cosmonaut Training Center 

(GCTC)», της Ρωσίας, 

(σχετικά έγγραφα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων). 

 

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

- Ryerson University, Toronto, Canada,  

- University of York, Toronto, 

- Shenyang Aerospace University, Shenyang, China,  

- Julius-Maximilians-Universitaet Wuerzburg, Germany,  

- National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia και 

- Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia  

(σχετικά έγγραφα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων). 

 

γ) Ανανέωση συμφωνίας επιστημονικής συνεργασίας και σύναψη παραρτήματος μεταξύ του 

ΑΠΘ και του: 

- Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia  

(σχετικό έγγραφο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων). 
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Ι. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΘ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

36. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για την προώθηση της επιχειρηματικής αξιοποίησης της έρευνας του 

ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 14762/8-2-2017 του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών με συνημμένο το Μνημόνιο 

Συνεργασίας). 

 

37. Συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Διεθνές Δίκτυο Λύσεων 

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών [UN  Sustainable Development Solutions Network 

(SDSN)].  

 

38. Συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον υπό ίδρυση Ευρωπαϊκό 

Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας με διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΚΑΣ». 

 

Κ. ΛΟΙΠΑ 

39. Σχετικά με πρόταση  εξώδικου συμβιβασμού του ΑΠΘ με προμηθευτή του, 

(α) η απόφαση με αριθμό 7049/7-12-2016 της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2934/1-12-2016) και 

β)το έγγραφο με αριθμό 283/9-2-2017 του Δικαστικού Γραφείου με τα συνημμένα του). 

 

40. Σχετικά με την άσκηση  ή μη  ανακοπής κατά της από 31-1-2017 επιταγής προς πληρωμή 

τιμολογίου με αριθμό 9/30-5-2013, συνταχθείσας κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου α΄ εκτελεστού 

της με αριθμό 154/2017 διαταγής πληρωμής του δικαστή του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης με την 

επιτάσσεται το ΑΠΘ  να καταβάλει το συνολικό ποσό των 4.155,38€ νομιμοτόκως από την επίδοσή 

της μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, 

(το από 8-2-2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Δικαστικού Γραφείου του ΑΠΘ με τα συνημμένα του). 

 

41. Σχετικά με την άσκηση  ή μη  ανακοπής κατά της από 31-1-2017 επιταγής προς πληρωμή 

τιμολογίου με αριθμό 42/17-7-2013, συνταχθείσας κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου α΄ εκτελεστού 

της με αριθμό 155/2017 διαταγής πληρωμής του δικαστή του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης με την 

επιτάσσεται το ΑΠΘ  να καταβάλει το συνολικό ποσό των 4.123,16€ νομιμοτόκως από την επίδοσή 

της μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, 

(το από 8-2-2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Δικαστικού Γραφείου του ΑΠΘ με τα συνημμένα του). 

 

42. Ανακοινώσεις.  

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

Α. ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

1. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (συν. με αριθμό 242/26-1-2017)  

που αφορά στην αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα, μετά από πρόταση του Τμήματος Βιολογίας 
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(συν. με αριθμό 488/19-1-2017),  του  κ. Kevin J. Gaston, καθηγητή του Πανεπιστημίου Exeter τoυ 

Ηνωμένου Βασιλείου,  

(το έγγραφο με αριθμό 1212/1-2-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 

Β. ΟΜΟΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

2. Αποφάσεις  της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος (συν. με αριθμό 38/14-12-2016), που αφορά στην απονομή του τίτλου του 

Ομότιμου/Ομότιμης Καθηγητή/Καθηγήτριας στους/στις διατελέσαντες/διατελέσασες 

καθηγητές/καθηγήτριες του Τμήματος  Γεωπονίας κ.κ.: 

- Κωνσταντίνο Μάττα, 

- Δημήτριο Βερεσόγλου, 

- Ελένη- Ίσιδα Κωνσταντινίδου 

 (το έγγραφα με αριθμό 382, 383 και 384/15-12-2016 της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος). 

 

3. Απόφαση  της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (συν. με αριθμό 5/1-2-2017), που 

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

Τμήματος  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,  κ. Τατιανή Ανδρεάδου-Καλλιπολίτου, 

(το έγγραφο με αριθμό 984/13-2-2017 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής). 

 

Γ. ΛΟΙΠΕΣ 
 

4. Το έγγραφο με αριθμό Κ51020/23-1-2017 του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου 

σχετικά με απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος (συνεδρίαση με αριθμό 514/20-1-2017) για  

λειτουργική του ένταξη στο ΑΠΘ. 

 
5. Το έγγραφο με αριθμό 1123/1-2-2017 του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών σχετικά με : α) επικύρωση των μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2016-

2017 μετά από ένσταση και β) διαμαρτυρία για   την αύξηση του ποσοστού μετεγγραφών σε 

ποσοστό άνω του 15%. 

 
6. Το έγγραφο με αριθμό με αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 14981/10-2-2017 του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών σχετικά με την επικύρωση του πίνακα μετεγγραφομένων 

φοιτητών. 

 

7. To έγγραφο με αριθμό 1007/22-12-2016 του Τμήματος Γεωπονίας προς το Υπουργείο 

Παιδείας που περιλαμβάνει διαμαρτυρία-πρότασή του για ένταξη και των πτυχιούχων της 

κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος στις κατηγορίες πτυχιούχων που μπορούν να 

εργαστούν ως Ιχθυολόγοι στο Δημόσιο. 

 
 
 



2939_ΗΔ _1.0                                                                                                                     9 | Σ ε λ ί δ α  

8. Το έγγραφο με αριθμό 15583/21-2-2017 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού σχετικά με 

τη νέα διαδικτυακή εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 

 

9. Τα από 19-1-2017 και 1-2-2017 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 190 

Την  Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 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 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  του ΑΠΘ για σύναψη Ειδικού 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ του 

ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης (Γερμανία),  

(το έγγραφο με αριθμό 1617/26-1-2017 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τα συνημμένα του). 

 

2. Πρόταση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ για τον τύπο των χορηγούμενων  

τίτλων στην αγγλική γλώσσα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος: 

«Εφοδιαστική και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics and Supply Chain Management)» και 

«Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration-MBA)», 

(το έγγραφο με αριθμό  728/18-5-2015 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 

3.  

3.1. Πρόταση του Τμήματος Ιατρικής για τροποποίηση του τίτλου του ελληνόφωνου 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3492/τΒ΄/29-12-2014) από: «Ιατρική Ερευνητική 

Μεθοδολογία» σε «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας», 

(το έγγραφο με αριθμό 4069/10-2-2017 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του). 

 

3.2. Πρόταση του Τμήματος Ιατρικής:  

α) για τροποποίηση του άρθρου 3 της Πρυτανικής απόφασης με αριθμό 25578/28-5-2015 (ΦΕΚ 

1727/τΒ/18-8-2015) και  

β)  καθορισμού του τύπου του χορηγούμενου  τίτλου στην αγγλική γλώσσα,  

του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών: «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία 

(Medical Research Methodology)», 

(το έγγραφο με αριθμό 4068/10-2-2017 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του) 

 

4. Διαχείριση του 25% των εσόδων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών μεταξύ  των Τμημάτων:  Ιατρικής, Νομικής, Οδοντιατρικής και Θεολογίας του ΑΠΘ με 

τίτλο: «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαϊκή ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση», 

(το έγγραφο με αριθμό 207/6-2-2017 του Τμήματος Ιατρικής). 

 

5. Διαχείριση του 25% των εσόδων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ και Κοινωνικής 

Θεολογίας του ΕΚΠΑ με τίτλο: «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός», 

(το έγγραφο με αριθμό 796/9-2-2017 -ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 15-2-2017- του Τμήματος Ποιμαντικής και 

Κοινωνικής Θεολογίας). 
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6. Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση με αριθμό 

175/2-10-2015) σχετικά με τη διαχείριση του 25% των εσόδων των ΠΜΣ του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration- 

MBA)» και «Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics and Supply Chain 

Management) 

(α) οι αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό: 24016/15-6-2015 και 24017/29-6-2015 (συνεδρίαση με 

αριθμό 170/28-5-2016) και 2129/20-10-2015 (συνεδρίαση με αριθμό 175/2-10-2015) και 

β)το έγγραφο με αριθμό 280/15-2-2017 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η 

1. Το έγγραφο του Πρύτανη του ΑΠΘ κ. Περικλή Μήτκα με αριθμό 14781/13-2-2017 σχετικά 

με  πρόταση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για τη συμμετοχή του στην υποβολή πρότασης, 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με τη χρηματοδότηση ως «Erasmus Plus» του κοινού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο : «Advanced Studies in Global Water Science 

(GoWater)». 

 
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,   21 Φεβρουαρίου 2017 
 

O Πρύτανης  

                                   
                                                                          (υπογραφή)* 

 
                     

Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 

 

 


