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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 
Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2940 

 
Την  Πέμπτη  23 Μαρτίου 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  
 
Α. ΘΕΜΑΤ Α ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
1. Θέματα που εξετάστηκαν από το Πρυτανικό Συμβούλιο,  
(συνημμένη κατάσταση). 

 

2. Επικύρωση αποφάσεων  του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση με αριθμό 9/20-3-2017) 

σχετικά με:  

2.1. Έγκριση ένταξης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων για την ανάδειξη 

του ΑΠΘ ως εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πάρκο» στο ετήσιο ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα του 

Ιδρύματος, 
2.2. Έγκριση υποβολής πρότασης και ορισμός Ιδρυματικά Υπεύθυνου της πράξης με τίτλο: 

«Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων για την ανάδειξη του ΑΠΘ ως εκπαιδευτικό και πολιτιστικό 

πάρκο» για ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο: «Κεντρική Μακεδονία» του Άξονα 

Προτεραιότητας ΑΞ06: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων» συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, δράση 

«Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (Φορείς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και 
2.3. Ορισμό ομάδας Σχεδιασμού και Ωρίμανσης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

δράσεων για την ανάδειξη του ΑΠΘ ως εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πάρκο», 
(τα έγγραφα με αριθμό 17780 και 17782/20-3-2017 της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου με τα συνημμένα τους). 

 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Β.1. Οικονομικός Προϋπολογισμός 
3. Απολογισμός ΑΠΘ για το οικονομικό έτος 2016,  
(το έγγραφο με αριθμό 17689/20-3-2017 του Πρύτανη με τα συνημμένα του). 
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Β.2. Οικονομικά αιτήματα 
4. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, 

σύμφωνα με το νόμο, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, 
(σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση).   

 

Β.3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
5. Κατακύρωση 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 της σύμβασης για το έτος 2018, 

συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00€- συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
 (το έγγραφο με αριθμό 231/23-2-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα  τα από 20-1-2017  και 27-1-2017 (συνέχεια 

αυτής) πρακτικά της 2ης συνεδρίασης και το από 23-2-2017 πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων). 

 

6.  

6.1. Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 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 για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 

συνολικού προϋπολογισμού 220.000,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, 

6.2. Έγκριση πίστωσης ποσού 220.000,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- και 

6.3. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 392/2017 
(α) το έγγραφο με αριθμό 243/9-3-2017 του Τμήματος Προμηθειών και 

β) το  έγγραφο αριθμό 16923/20-3-2017 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης).   

 

7.  

7.1. Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό 391/2017  για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις 

εκπαιδευτικές εκδρομές- ασκήσεις φοιτητών του ΑΠΘ, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-

12-2018 ή για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00€ 

-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, 

7.2. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 391/2017 

(α) το έγγραφο με αριθμό 34051/Β2/1-3-2017 του Υπουργείου Παιδείας και  

β) το έγγραφο με αριθμό 245/9-3-2017 του Τμήματος Προμηθειών).   
 

Γ.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)  
8. Παραίτηση αναπληρωματικού 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 513/9-3-2017 της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής με το συνημμένο του). 
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Δ.  ΘΕΜΑΤ Α ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
9. Πρόταση σχετικά με την απόρριψη των ενστάσεων της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε.» 

κατά: 

9.1. της απόφασης έκπτωσης που αφορά στο έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση Α΄ φάσης κτιρίου 

Φυτικής Παραγωγής στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ», 

(α) α1) η με αριθμό εισερχ.  πρωτ. 14314/2-2-2017 ένσταση και α2) τα με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17330/14-3-2017 

συμπληρωματικά στοιχεία ένστασης της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε.», 
β) τα έγγραφα με αριθμό 910/14-2-2017  και 1066/16-3-2017 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης 

Έργων του ΑΠΘ με τα συνημμένα τους και  
γ) οι με αριθμό 22/28-2-2017 (συνεδρίαση 878/28-2-2017) και 30/20-3-2017 (συνεδρίαση 880/20-3-2017) γνωμοδοτήσεις του 

Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ). 
9.2.  της προσωρινής διακοπής εργασιών που αφορά στο έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση Α΄ φάσης 

κτιρίου Φυτικής Παραγωγής στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ», 

(α) η με αριθμό εισερχ.  πρωτ. 17139/10-3-2017 ένσταση  της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε.», 

β) το έγγραφο με αριθμό 1052/14-3-2017  της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του και  

γ) η με αριθμό  28  (συνεδρίαση 880/20-3-2017) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ). 

 

10. Πρόταση σχετικά με:  

10.1.  την απόρριψη της ειδικής δήλωσης-όχλησης διακοπής εργασιών της αναδόχου εταιρείας  

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε.» και  

10.2.  τη διάλυση της σύμβασης με αριθμό Ε8/10 μεταξύ ΑΠΘ και αναδόχου εταιρείας,  

που αφορούν στο έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση Νέων Κτιρίων Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ», 

(α) η με αριθμό εισερχ.  πρωτ. 15011/10-2-2017 της αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 

Α.Ε.», 

β) το έγγραφο με αριθμό 1029/10-3-2017 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του  και  

γ) η με αριθμό 26/14-3-2017 (συνεδρίαση 879/14-3-2017)  γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ). 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

11. Πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων για έγκριση αποκατάστασης φθορών, 

συνολικού προϋπολογισμού 32.926,83€ (χωρίς ΦΠΑ), σε ακίνητα ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το 

κληροδότημα «Χρήστου Βράκα», μέσω διαδικασίας προκήρυξης, 
(το έγγραφο με αριθμό 768/6-3-2017 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του).   
 
12. Πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων για την: 
α) κατάρτιση συμβιβασμού σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του 

άρθρου 74 του Ν. 4182/2013 και 

β) ταυτόχρονη μίσθωση του ακινήτου ως επαγγελματική στέγη, 

(το έγγραφο με αριθμό 792/15-3-2017 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του).   
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13. Πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων για έγκριση αμοιβής δικηγόρου για 

υπόθεση του κληροδοτήματος «Αναστασίου Μυσιρλόγλου», 
(το έγγραφο με αριθμό 788/14-3-2017 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του).   

 

ΣΤ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
14.  

14.1. Ένταξη των Εργαστηρίων: Εκπαίδευσης και Έρευνας στις Τεχνολογίες Μάθησης, (Εκ.Ε.Τε.Μ), 

και Έρευνας της Κοινωνικής Ετερότητας και Δια βίου Μάθησης, (Ε.Ε.Κ.Ε.Δι.Βι.Μ)  στον Τομέα 

Παιδαγωγικής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

14.2. Ένταξη του Εργαστηρίου Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης του Παιδιού, (ΨΥΧΗ) στον Τομέα 

Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

(το έγγραφο με αριθμό 917/21-2-2017 του ΤΕΠΑΕ με τα συνημμένα του). 
 

15. Έγκριση  ανάθεσης διδασκαλίας μαθήματος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών σε  καθηγητή 

του Τμήματος Χημείας, 
(τα έγγραφα με αριθμό:  

α) 63/1-2-2017 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και  

β) 1401/9-3-2017 του Τμήματος Χημείας).  

 
 Ζ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  
16. Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2939/23-2-2017) για την 

χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες των 

Τμημάτων του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ως προς το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες, 
(α) Η απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ –συνεδρίαση με αριθμό 2939/23-2-2017/έγγραφο με αριθμό 15886/3-3-2017- και  

β) το έγγραφο με αριθμό 2776/20-3-2017 του Τμήματος Σπουδών με τα συνημμένα του). 
 
Η.  ΘΕΜΑΤ Α ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ 
17. Πρόταση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης  (μη αυτοδύναμο) σχετικά με 

την προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με 

γνωστικό αντικείμενο «Χαρτογραφία-Γεωγραφία και Εκτίμηση και Ανάλυση των Αξιών Ακινήτων», μετά 

από αίτηση για εξέλιξη του επίκουρου καθηγητή με θητεία,  κ. Νικόλαου Καρανικόλα, 
(το έγγραφο με αριθμό 992/16-3-2017 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, με τα συνημμένα του). 

 

18. Πρόταση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης  (μη αυτοδύναμο) σχετικά με 

την προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή,  με 

γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Έργων και Περιβάλλοντος», μετά από αίτηση 

για εξέλιξη της  επίκουρης καθηγήτριας με θητεία,  κ. Δήμητρας Βαγιωνά, 
(το έγγραφο με αριθμό 993/16-3-2017 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, με τα συνημμένα του). 
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19. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας της Προέδρου του Τμήματος Επιστημών 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κ. Ζωής Μπαμπλέκου, για το εαρινό  εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, 
(το έγγραφο με αριθμό 970/3-3-2017 του ΤΕΠΑΕ με τα συνημμένα του). 
 

Θ.   ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) 
20. Σχετικά με την αίτηση ένταξης της κ. Άλτα-Ξανθίππης Πανέρα, υπάλληλο με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας Ψυχολόγων ΠΕ κατηγορίας, στην προβλεπόμενη από 

τη διάταξη του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει, κατηγορία Ειδικού  Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 
(α) η απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση με αριθμό 2939/23-2-2017- έγγραφο με αριθμό 15934/28-2-2015 και 

 β) οι με αριθμό πρωτ. 16624/6-3-2017 και 16769/7-3-2017 αιτήσεις της κ. Άλτα-Ξανθίππης Πανέρα  με τα συνημμένα τους). 
 

Ι.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

21. Επικύρωση απόφασης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (συν. αριθμ. 363/15-12-2016) 

που αφορά σε εκπρόθεσμη εγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 επιτυχόντα-εισαγομένου στο 

Τμήμα αυτό, βάσει της εγκυκλίου Αλλοδαπών –Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων 

σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής(Φ.151/153808/Α5/20-9-2016), 
(το έγγραφο με αριθμό 1562/23-1-2017 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τα συνημμένα του).  

 

Κ.ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ  
22. Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στο α΄ εξάμηνο σπουδών,  

ακαδημαϊκού έτους 2017-2018,  στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών 

Τεχνών του ΑΠΘ, 
(το έγγραφο με αριθμό 7/15-3-2017 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, με τη συνημμένη προκήρυξη).  

 

23. Πρόσκληση υποψηφίων που διαθέτουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση  και ενδιαφέρονται 

να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις  εισιτήριες εξετάσεις  

για την εισαγωγή σπουδαστών  στο α΄ εξάμηνο σπουδών  ακαδημαϊκού έτους 2017-2018,  στο Τμήμα 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 
(το έγγραφο με αριθμό 6/15-3-2017 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, με τη συνημμένη ανακοίνωση-πρόσκληση). 

 
Λ. ΛΟΙΠΑ 

24. Σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 614/2017 οριστικής απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Ειδική Εργατικά) με την οποία έγινε αποδεκτή αγωγή 

διδάσκοντα με το Π.Δ. 407/80, κατά του ΑΠΘ και υποχρεώθηκε σε καταβολή του συνολικού ποσού των 

3.228,76€ νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την εξόφληση,  
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(το έγγραφο με αριθμό 293/10-3-2017 του Δικαστικού Γραφείου του ΑΠΘ με συνημμένη την με αριθμ. 614/2017 οριστική 

απόφαση  του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης). 

 

25. Ανακοινώσεις- Αιτήσεις. 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

 
Α. ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 
1. Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (συν. με αριθμό 

42/9-3-2017)  που αφορά στην αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα, μετά από πρόταση του Τμήματος 

Πολιτικών Επιστημών (συν. με αριθμό 128/21-2-2017), του  κ. Hermann Schmitt, καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Mannheim, της Γερμανίας,  
(το έγγραφο με αριθμό 339/9-3-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών με τα συνημμένα 

του). 

 

Β. ΟΜΟΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
2. Απόφαση  της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

(συν. με αριθμό 42/16-3-2017), που αφορά στην απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον 

διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος  Γεωπονίας κ. Ευάγγελο Σουφλερό. 

 
Γ. ΛΟΙΠΕΣ 
3. Το έγγραφο με αριθμό Φ.473/28/34149/Α2/1-3-2017 του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την 

Υπογραφή Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων που αφορά την χρηματοδότηση επιλεγέντων κτηριακών έργων των Α.Ε.Ι.. 

 

4. Το έγγραφο με αριθμό 43031/Α2/14-3-2017 του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την ένταξη 

στο έργο: «Hellenic Universities 1», στο πλαίσιο της δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής 

Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,  του έργου του ΑΠΘ  με τίτλο: 

«Αποπεράτωση κτηρίου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής». 

 

5. H απόφαση με αριθμό Φ.253.1/40818/Α5/9-3-2017 του Υπουργού Παιδείας για τον καθορισμό 

του αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 

Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

 

6. Το έγγραφο με αριθμό 15935/22-2-2017 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού σχετικά με τις 

μετατάξεις των εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. 

 
7. Το έγγραφο με αριθμό 16417/3-2-2017 του Τμήματος Διοίκησης σχετικά με τη σύσταση και 

συγκρότηση άμισθης Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας 

για τα ΑΕΙ. 

 

8. Το έγγραφο με αριθμό 345/24-2-2017 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 

για την εαρινή εξεταστική περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. 
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9. Το έγγραφο με αριθμό 16833/7-3-2017 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού σχετικά με τη 

νέα διαδικτυακή εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 

 
10. Το έγγραφο με αριθμό 4558/2-3-2017 του Τμήματος Ιατρικής σχετικά με τη μη κάλυψη μίας (1) 

θέσης στο πλαίσιο του έργου: «Απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες 

κατόχους διδακτορικού». 

 

11. Το έγγραφο με αριθμό 998/10-3-2017 του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης σχετικά με την υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα. 

 
12. Το με αριθμό 18/28-2-2017 ψήφισμα του Δ΄ Τομέα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με το οποίο εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο των 

διακεκριμένων καλλιτεχνών Γιάννη Βαλαβανίδη, Νίκου Κούνδουρου, Γιάννη Κουνέλλη και Δημήτρη 

Μυταρά. 

 
13. Τα από 1-3-2017 και 6-3-2017 υπηρεσιακά σημειώματα του Γραφείου Πρύτανη σχετικά με 

άδεια απουσίας του Πρύτανη κ. Περικλή Μήτκα, καθηγητή. 

 
Α  Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ 

1. Το από 693/20-1-2017 αίτημα της  Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής για τροποποίηση του 

ακαδημαϊκού ημερολογίου. 
 
2. Το από 342/1-3-2017 αίτημα της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ για την 

χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών που αφορούν σε θέματα της Βιβλιοθήκης το χρονικό διάστημα 

από το 1927 μέχρι και τα τέλη του 2016. 
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Συνεδρίαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 191 
Την  Πέμπτη 23 Μαρτίου 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. Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Συνεδρίαση με αριθμό 189/23-

1-2017) σχετικά με την θέσπιση Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο ΑΠΘ. 
 

2.         Σχετικά με την  εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 73, του Ν. 4316/2014,  που 

αφορά  στην συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
( το έγγραφο με αριθμό 797/23-2-2017 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας). 

 

 
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 Μαρτίου 2017 

 
O Πρύτανης  

                                   
                                                                            (υπογραφή)* 

                     
Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
και Μηχανικών Υπολογιστών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 


