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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2942 

 

Την  Τετάρτη  24  Μαΐου 2017, στις 9.00΄π.μ., θα πραγματοποιηθεί  συνεδρίαση της 

Συγκλήτου στην αίθουσά της.   

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

9.30΄π.μ. 

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. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1. Θέματα που εξετάστηκαν από το Πρυτανικό Συμβούλιο,  

(συνημμένη κατάσταση). 

 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Β.1. Οικονομικός προϋπολογισμός  

2. Επικαιροποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2941/10-4-2017) 

σχετικά με την Τρίτη (3η) τροποποίηση του τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, 

οικονομικού έτους 2017, που αφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μετά από το με 

αριθμό 76816/Β2/10-5-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

(α) η απόφαση  της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2941/10-4-2017/έγγραφο με αριθμό 21580/15-5-2017 

β) το έγγραφο με αριθμό 76816/Β2/10-5-2017  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 

γ)  το από 16/5/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα συνημμένα του). 

 

Β.2. Οικονομικά αιτήματα  

3. 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. Διαγωνισμοί  

4. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 114/2017 για την προμήθεια και  

εκτύπωση μεμβρανών πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων για τις ανάγκες του 

ΑΠΘ  συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€- συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, 

 (το έγγραφο με αριθμό 281/8-5-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο  το από 4-5-2017  πρακτικό της 2
ης

 

συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού). 
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Β.4. ΛΟΙΠΑ 

5. Το έγγραφο με αριθμό 378/27-3-2016 του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 

Πανεπιστημιακών Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.) σχετικά με την πρώτη (1η) τροποποίηση  του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 σε ορθή επανάληψη. 

 

6. Απολογισμός οικονομικού έτους 2016 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών: «Ίδρυμα 

Μανόλη Τριανταφυλλίδη», 

(το με αριθμό 202/21-4-2017 έγγραφο του Ιδρύματος με τα συνημμένα του). 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

7. Έγκριση διακήρυξης  του  έργου με τίτλο : «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στο 

Μετεωροσκοπείο, στο εργαστήριο Δενδροκομίας, στο εργαστήριο Οργανικής Χημείας και στο 

δώμα του αμφιθεάτρου του Μανδαλιδείου», συνολικού προϋπολογισμού 221.587,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με δημοπράτησή του με τακτικό διαγωνισμό,    

(α) οι αποφάσεις  της Συγκλήτου (συνεδριάσεις με αριθμό: 2930/31-8-2016-έγγραφο με αριθμό 26530/8-9-2016 και 

2929/19-7-2016-έγγραφο με αριθμό 26415/21-7-2016) 

β) το έγγραφο με αριθμό 16146/24-2-2017 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και 

γ) το έγγραφο με αριθμό 1304/19-5-2017 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων). 

 

8. Έγκριση διακήρυξης  του  έργου με τίτλο : «Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων σε κτίρια του 

ΑΠΘ», προϋπολογισμού 151.451,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με δημοπράτησή του 

με τακτικό διαγωνισμό,    

(α) οι αποφάσεις  της Συγκλήτου (συνεδριάσεις με αριθμό: 2930/31-8-2016-έγγραφο με αριθμό 26525/8-9-2016 και 

2929/19-7-2016-έγγραφο με αριθμό 26413/21-7-2016) 

β) το έγγραφο με αριθμό 16147/24-2-2017 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και 

γ) το έγγραφο με αριθμό 1302/19-5-2017 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων). 

 

9.  

9.1. Ανάκληση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2933/9-11-2016-έγγραφο 

με αριθμό 5199/24-11-2016) σχετικά με την διακήρυξη του έργου με τίτλο: «Παροχέτευση ομβρίων 

υδάτων προαύλιου χώρου κτιρίου Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής», συνολικού 

προϋπολογισμού 71.860,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),   

9.2.  Διακήρυξη του παραπάνω έργου με συνολικό προϋπολογισμό 71.858,00€  

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

(α) οι αποφάσεις  της Συγκλήτου (συνεδριάσεις με αριθμό: 2930/31-8-2016-έγγραφο με αριθμό 26552/6-9-2016 και 

2933/9-11-2016-έγγραφο με αριθμό 5199/24-11-2016), 

β) το έγγραφο με αριθμό 1319/19-5-2017 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων με τη 

συνημμένη διακήρυξη) και 

γ) η με αριθμό 182/2016 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 4269/τΒ΄/30-12-2016) 
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Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ   ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

10. Προτάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων σχετικά με: 

α) Υποτροφίες από κληροδοτήματα.: χορήγηση υποτροφιών για σπουδές  δεύτερου και τρίτου 

κύκλου, ορισμός εξεταστών/εξεταστέων μαθημάτων διαγωνισμών για τη χορήγηση υποτροφιών, 

β) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα :  αμοιβές δικηγόρων, εκμίσθωση ακινήτου, 

καταβολή δαπάνης για ενίσχυση του αποθεματικού ταμείου οικοδομής, επισκευαστικές εργασίες 

ακινήτων, ανανέωση μίσθωσης ακινήτου, 

γ) επιχορήγηση διδακτόρων της Φιλοσοφικής Σχολής για εκτύπωση διδακτορικών 

διατριβών,   

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

Ε.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

11. Πρόταση του Πρύτανη  σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπών του ΑΠΘ. 

 

12. Ορισμός τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής για τον έλεγχο των λογαριασμών της ετήσιας 

διαχείρισης ( διαχειριστικού έτους 2016) του  «Τελλογλείου Ιδρύματος» του ΑΠΘ, 

( α) διατάξεις του ΒΔ 694/14-11-1972 (ΦΕΚ 200/τΑ΄/14-11-1972) 

β) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2941/10-4-2017 /έγγραφο με αριθμό 18965/25-4-2017). 

 

13. Μετακίνηση του κ. Δημητρίου Πούλιου, υπάλληλο του Πανεπιστημίου, με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού κατηγορίας 

ΤΕ, στο Τμήμα Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2834/12-5-2011 /έγγραφο με αριθμό 49281/8-6-2011) και 

β) το έγγραφο με αριθμό 20043/25-4-2017 (ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 27-4-2017) του Γραφείου 

Πρυτανείας). 

 

14.  

14.1. Σχετικά με την υπόδειξη Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του ΑΠΘ για  συμμετοχή 

του σε δημόσια κλήρωση για την επιλογή  τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη 

συγκρότηση της Ειδικής  Επιτροπής Αξιολόγησης του Ν.4369/2016 της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης,  

(το έγγραφο με αριθμό  143/24-4-2017 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού  με το συνημμένο του). 

 

14.2. Σχετικά με την υπόδειξη  Προϊσταμένων Διεύθυνσης για  συμμετοχή τους σε δημόσια 

κλήρωση για την επιλογή  τακτικών και αναπληρωματικών  μελών για τη συγκρότηση  δύο (2) 

Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης του Ν.4369/2016, μία για τον Δήμο Θεσσαλονίκης και μία 

για τους Δήμους Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης), 

(το έγγραφο με αριθμό  144/24-4-2017 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού  με το συνημμένο του). 
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15. Σχετικά με τη λειτουργία των Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου 

κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. 

 

16. Σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών Οργάνων του ΑΠΘ 

κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. 

 

ΣΤ.  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

17. Προκήρυξη για την εισαγωγή δεκαπέντε (15) σπουδαστών με ειδικές εξετάσεις, στην 

Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, για το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων με τις διαδικασίες των 

πανελληνίων εξετάσεων, 

(α) η  Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.151/51196/Α5/23-3-2017 (ΦΕΚ 1241/τ.Β΄/11-4-2017) και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1556/16-5-2017 του Τμήματος Θεολογίας με τα συνημμένα του). 

 

18. Πρόταση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών  για την ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού 

έργου σε μέλη Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος, 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση  με αριθμό 2931/10-10-2016 / έγγραφο με αριθμό 25787 π.ε./8-11-2016 και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1030/11-4-2017 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με τα συνημμένα του). 

 

19. 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). 

 

20. Σχετικά με τον Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 21718/16-5-2017 του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ με το 

συνημμένο του). 

 

21. Εγκρίσεις αναθέσεων διδασκαλίας μαθημάτων σε καθηγητές και λέκτορες του 

Πανεπιστημίου, 

(σχετικά έγγραφα Τμημάτων/συνημμένη κατάσταση). 

 

22. Πρόταση σχετικά με την απόδοση του αγγλικού τίτλου  του Τμήματος Κινηματογράφου, 

( τα έγγραφα με αριθμό:  

α)  293/14-11-2016 και 593/22-2-2017 του Τμήματος Κινηματογράφου με τα συνημμένα τους, 

β) 15933/24-2-2017 της Γραμματείας Συγκλήτου και 

γ) 421/25-4-2017  της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών με το συνημμένο του). 
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Ζ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

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

προκήρυξη  πλήρωσης μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή στο γνωστικό 

αντικείμενο «Πολεοδομική Πολιτική και Αστική Ανάπτυξη», μετά από αίτηση της κ. Αθηνάς 

Γιαννακού αναπληρώτριας καθηγήτριας, 

( τo έγγραφo με αριθμό 1207/10-5-2017 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης  με τα συνημμένα του). 

   

24. Πλήρωση μιας (1) θέσης διδάσκοντος  για τις ανάγκες της επώνυμης έδρας «Ποντιακών 

Σπουδών» στο γνωστικό αντικείμενο: «Ποντιακές Σπουδές» σε βαθμίδα αντίστοιχη του επίκουρου 

καθηγητή, 

( α) οι αποφάσεις της Συγκλήτου: α1)  Συνεδρίαση με αριθμό 2926/10&13-6-2016/έγγραφο με αριθμό 23407/25-7-2016 

και α2) Συνεδρίαση με αριθμό 2931/10-10-2016/έγγραφο με αριθμό 659/11-10-2016, και 

β) το έγγραφο με αριθμό 1106/10-5-2017 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής  με τα συνημμένα του). 

 

25. 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, από αναβολή,  

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

του) . 

 

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

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

ΔΕΠ του Ιδρύματος,  

(το έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας με αριθμό εμπ. πρωτ. 179/27-3-2017 με τα συνημμένα του).   

 

27. Επικαιροποίηση και ανάρτηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4405/2016, του Τμήματος Χημείας της Σχολής 

Θετικών Επιστημών για το γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χημική Τεχνολογία με έμφαση στις 

Φυσικές Διεργασίες», 

 (το έγγραφο με αριθμό 1575/19-4-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών  με τα συνημμένα του). 

 

Η.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

28.  

28.1. Κατανομή μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., Π.Ε. κατηγορίας στο Τμήμα Γεωπονίας 

της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, 

( το έγγραφο  με αριθμό 19546/24-4-2017 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού με το 

συνημμένο του). 

28.2. Κατανομή μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., Τ.Ε. κατηγορίας στο Τμήμα Γεωπονίας 

της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, 
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(το έγγραφο  με αριθμό 21948/18-5-2017 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού με το 

συνημμένο του). 

 

Θ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΘ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

29. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του μη 

κερδοσκοπικού Ιδρύματος  LIMMAT-STIFTUNG (Ελβετία) για χορήγηση χρηματικών βραβείων σε 

προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, 

(το έγγραφο με αριθμό 1102/8-5-2017 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με συνημμένο το Μνημόνιο Συνεργασίας). 

 

Ι. ΛΟΙΠΑ 

30. Ενημέρωση για την διεξαγωγή της 2ης Ολυμπιάδας Ελληνικής Γλώσσας. 

 

 
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

 

Α. ΕΠΙΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Αποφάσεις της Κοσμητείας της  Σχολής Θετικών Επιστημών (συν. με αριθμό 244/12-4-

2017)  που αφορούν  στην αναγόρευση σε επίτιμους  διδάκτορες των Τμημάτων : 

1.1. Πληροφορικής, του κ. Ιωάννη Μυλόπουλου, Ομότιμου Καθηγητή του Università degli Studi 

di Trento,  

 (το έγγραφο με αριθμό 1572/19-4-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών). 

1.2. Βιολογίας,  του  κ. Νικολάου Κυρπίδη, Senior Staff Scientist US Dept. of Energy του Joint 

Genome Institute των Η.Π.Α., 

 (το έγγραφο με αριθμό 1571/19-4-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών). 

 

2. Απόφαση της Κοσμητείας της  Φιλοσοφικής  Σχολής (συν. με αριθμό 231/3-5-2017)  που 

αφορά  στην αναγόρευση σε επίτιμο  διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας  του κ. Jaewon Yu, 

ομότιμου καθηγητή Γλωσσολογίας του Hankuk University of Foreign Studies της Σεούλ,  

(το έγγραφο με αριθμό 1008/4-5-2017 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής). 

 

Β. ΟΜΟΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

3. Απόφαση  της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (συν. με αριθμό 231/3-5-2017), που 

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

Τμήματος  Φιλολογίας,  κ. Μελίτα Σταύρου-Σηφάκη, 

(το έγγραφο με αριθμό 1075/4-5-2017 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής). 

 
Γ .  ΛΟΙΠΕΣ  
4. Το έγγραφο με αριθμό 18007/22-3-2017 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού σχετικά με τις 

εντάξεις υπηρετούντων υπαλλήλων μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ. στην κατηγορία ΕΤΕΠ. 

 

5. Το έγγραφο με αριθμό 19230/10-4-2017 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού σχετικά με 

οδηγίες της υλοποίησης  και της εφαρμογής των περιεχομένων στο άρθρο 20 του ν. 4452/2017, 
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διατάξεων που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας. 

 

6. Το έγγραφο με αριθμό 19270/2-5-2017 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού σχετικά με την 

επαναφορά του φακέλου που αφορά στην ένταξη  υπηρετούντος υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ., στην 

κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. 

 
7. Το έγγραφο με αριθμό 19269/2-5-2017 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού σχετικά με την 

επαναφορά του φακέλου που αφορά στην ένταξη  υπηρετούντος υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ., στην 

κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. 

 
8. Το έγγραφο με αριθμό 20310/28-4-2017 προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων του Πρύτανη του ΑΠΘ σχετικά με την ένταξη του Ινστιτούτου Μελετών 

Χερσονήσου Αίμου (ΙΜΧΑ) στο ΑΠΘ. 

 
9. Το  έγγραφο με αριθμό 916/2-5-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη 

συμμετοχή του ΑΠΘ στον Ε.Ο.Ε.Σ. «ΕΛΙΚΑΣ Α.Μ.Κ.Ε. Περιορισμένη ευθύνη» 

 
10. Το έγγραφο με αριθμό Φ.253.1/44876/Α5/16-3-2017 του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων σχετικά με τη γνωστοποίηση του ΦΕΚ καθορισμού αριθμού εισακτέων 

σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

 
11. Το έγγραφο με αριθμό Φ.253.1/67051/Α5/25-4-2017 του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων σχετικά με τη γνωστοποίηση του ΦΕΚ εισαγωγής υποψηφίων στην Εισαγωγική 

Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ με ειδικές εξετάσεις. 

 
12. Το έγγραφο με αριθμό Φ.253.1/67061/Α5/25-4-2017 του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων σχετικά με τη γνωστοποίηση τροποποίησης του ΦΕΚ καθορισμού αριθμού 

εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

 
13. Το έγγραφο με αριθμό 2016/25-4-2017 του  Τμήματος Οδοντιατρικής που αφορά την 

απόφαση του Συλλόγου των μελών ΔΕΠ για την αποχή των μελών ΔΕΠ από το εκπαιδευτικό και 

κλινικό τους έργο. 

 

14. Το έγγραφο με αριθμό 1333/3-5-2017 του Τμήματος Μαθηματικών που αφορά την 

υποβολή προτάσεων για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Τμημάτων 

Μαθηματικών των Α.Ε.Ι.. 
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15. Το έγγραφο με αριθμό 20666/4-5-2017 του Γραφείου Αναπληρώτριας Πρύτανη 

Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων κ. Αριάδνης Στογιαννίδου σχετικά με τον τίτλο του 

Ομότιμου Καθηγητή. 

 
16. Το έγγραφο με αριθμό 19655/10-5-2017 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού σχετικά με την 

απόφαση του Τμήματος Κτηνιατρικής επαναφοράς φακέλου  που αφορά στην ένταξη 

υπηρετούντος υπαλλήλου ΙΔΑΧ, στην κατηγορία ΕΤΕΠ. 

 
17. Το έγγραφο με αριθμό 20654/15-5-2017 της Γραμματείας Νομικής Επιτροπής σχετικά με 

απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία απορρίπτει αίτηση μέλους ΔΕΠ του 

ΑΠΘ για ακύρωση απόφασης του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία 

τέθηκε σε αποχή από τα καθήκοντά του. 

 

18. Το έγγραφο με αριθμό 1753/12-5-2017 του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ σχετικά με την 

έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας και της εταιρείας Agris 

Ανώνυμη Εταιρεία Σπόροι-Σπορόφυτα. 

 

19. Τα από 28-4-2017 και 10-5-2017 υπηρεσιακά σημειώματα του Γραφείου Πρύτανη σχετικά 

με άδεια απουσίας του Πρύτανη κ. Περικλή Μήτκα, καθηγητή. 

 
20. Το έγγραφο με αριθμό 1647/17-5-2017 (ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 18-5-2017) της 

Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας για κατανομή κονδυλίων του ΕΛΚΕ/ΑΠΘ στην 

Κοσμητεία και στα Τμήματα της Σχολής.  

 
21. Το έγγραφο με αριθμό 22010/17-5-2016 του Πρύτανη του ΑΠΘ καθηγητή Περικλή Μήτκα 

προς τον Πρόεδρο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Ιβάν Ι. Σαββίδης». 

 

Α  Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ 

1. Το από 20/27-4-2017 έγγραφο της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ σχετικά με την καταστροφή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ΥΑ Φ.151/116946/Β6/11-10-2011 (ΦΕΚ 2438/τ.Β΄/2-11-2011, άρθρο 11, παρ. 6), των 

έργων των αποτυχόντων υποψηφίων των εισιτηρίων εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2016.  

 

1. Το από  20178/27-4-2017 αίτημα του κ. Βασίλειου Καραγκούνη, πρώην επίκουρο καθηγητή 

του Syracuse University των ΗΠΑ για τη χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών  της συνεδριάσεων  

της Συγκλήτου που αφορούν σε έγκριση ή επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών 

μελών για τη συγκρότηση επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών για τα γνωστικά αντικείμενα: 

«Καρδιοθωρακοχειρουργική», «Καρδιοχειρουργική», «Θωρακοκαρδιοχειρουργική», και 

«Θωρακοχειρουργική». 
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2. Η με αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 22142/18-5-2017 αίτηση της  κ. Δέσποινας 

Γκαρανάτσιου, υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, σχετικά με τη χορήγηση άδειας πρόσβασης στα πρακτικά της Συγκλήτου των ετών 

1930-1955 στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής της διατριβής με θέμα: «Η πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (1926-2012): απόπειρα ιστορικής 

τεκμηρίωσης». 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 193 

 
Την  Τετάρτη 24  Μαΐου 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 Χημικών Μηχανικών για έγκριση του εσωτερικού κανονισμού 

εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών, 

( το έγγραφο με αριθμό 1022/10-4-2017 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με τα συνημμένα του). 

 

2. Πρόταση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (συνεδρίαση με αριθμό 53/30-3-2017) του 

ΔΠΜΣ με τίτλο: «Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού» για τροποποίηση  του 

Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας- Εσωτερικού Κανονισμού, 

 ( το έγγραφο με αριθμό 60/20-4-2017 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα του). 

 

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

Σπουδών μεταξύ  των Τμημάτων: Μηχανολόγων Μηχανικών του  ΑΠΘ σε συνεργασία με το 

Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (Royal Institute of Technology) της Στοκχόλμης (Σουηδία), το 

Πανεπιστήμιο της Λιέγης (Universite de Liege, Βέλγιο) και το Πανεπιστήμιο Duke του Durham 

(Duke University, H.Π.Α.), με τίτλο: «Αερομηχανική Στροβιλομηχανών “Turbomachinery 

Aeromechanic University Training (THRUST)” », 

(το έγγραφο με αριθμό 639/26-4-2017 του Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών 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,  19  Μαΐου 2017 
 

    O Πρύτανης 

                               
                                (υπογραφή)* 

                  
        Περικλής Α. Μήτκας 

 Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 


