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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2948 

 

Την  Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017, στις 15.00΄, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου 

στην αίθουσά της.   

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 15.30΄. 

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. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1. Θέματα που εξετάστηκαν από το Πρυτανικό Συμβούλιο,  

(συνημμένη κατάσταση). 

 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Β.1. Οικονομικός προϋπολογισμός  

2. Έγκριση 8ης τροποποίησης (εσωτερική) του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, 

οικονομικού έτους 2017,  

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

 

Β.2. Λοιπά  

3. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2017, 

(συνημμένη κατάσταση). 

 

Β.3. Διαγωνισμοί  

4. Αντικατάσταση με άλλο τίτλο -με τον ίδιο αριθμό αντιτύπων και στην ίδια τιμή- λόγω 

εξαντλήσεως,  του τίτλου βιβλίου  με α/α 24,  του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού αριθμ. 392/2017 

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

 (το έγγραφο με αριθμό 30/22-9-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 20-9-2017 πρακτικό της 4
ης

 

συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ). 

 

5.  

5.1. Υποέργο 1: «Ενίσχυση δικτυακής υποδομής Α.Π.Θ. για την αναβάθμιση της ασύρματης 

πρόσβασης της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτών της ΠΚΜ στο διαδίκτυο», συνολικού 

προϋπολογισμού 495.000,00 € -συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-: 
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- Έγκριση πίστωσης  495.000,00 € -συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.- από τις πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (φορέας χρηματοδότησης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 

κωδικό ΣΑ: ΕΠ0081, αριθμ. ενάρθ. Έργου «2017ΕΠ00810035»), 

- Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της συνημμένης διακήρυξης με αριθμό 

395/2017  και  

- Έγκριση προκήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 395/2017, συνολικού 

προϋπολογισμού 495.000,00 € για το παραπάνω υποέργο 1. 

5.2. Υποέργο 2: «Ενίσχυση των υπολογιστικών υποδομών του Α.Π.Θ., για την αναβάθμιση του 

εκπαιδευτικού έργου, της έρευνας και των διοικητικών υπηρεσιών του προς την ακαδημαϊκή κοινότητα 

και τους πολίτες», συνολικού προϋπολογισμού 460.000,00€ -συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-: 

- Έγκριση πίστωσης  460.000,00 € -συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.- από τις πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (φορέας χρηματοδότησης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 

κωδικό ΣΑ: ΕΠ0081, αριθμ. ενάρθ. Έργου «2017ΕΠ00810035»), 

- Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της συνημμένης διακήρυξης με αριθμό 

396/2017  και  

- Έγκριση προκήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 396/2017, συνολικού 

προϋπολογισμού 460.000,00 € για το παραπάνω υποέργο 2, 

(α) οι αποφάσεις της Συγκλήτου (συνεδριάσεις με αριθμό: 2942/24-5-2017-έγγραφο με αριθμό 21718/29-5-2017, 2945/25-7-

2017-έγγραφο με αριθμό 27883/25-7-2017 και 2947/19-9-2017-έγγραφο με αριθμό 975/25-9-2017  

β) τα έγγραφα με αριθμό 42,43/9-10-2017 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τις εγκρίσεις με αριθμό 4940 και 4941/6-10-

2017 της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις διακηρύξεις με αριθμό 395 και 396/2017). 

 

6. Κατακύρωση του συνοπτικού  διαγωνισμού  ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 120/2017 για την 

ανάδειξη αναδόχου για την: «Αναβάθμιση δικτύου θέρμανσης του κτιρίου της Γεωπονοδασολογικής 

Σχολής στο campus του ΑΠΘ» συνολικού προϋπολογισμού 58.280,00€- συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ-, 

 (το έγγραφο με αριθμό 44/9-10-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο  το από 16-10-2017  πρακτικό της 2
ης

 

συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού). 

 

7. Κήρυξη άγονων ειδών-όπως αναλυτικά περιγράφονται στο από 29-9-2017 συνημμένο πρακτικό-, 

λόγω μη υποβολής προσφορών, του διαγωνισμού με αριθμό 397/2017 για την: «Προμήθεια 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επιστημονικού Εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων  

του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 243.256,00€ -συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.-,   ματαίωση 

της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας των άγονων ειδών και  προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης για την προμήθειά τους, 

(το έγγραφο με αριθμό 46/9-10-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο  το από 29-9-2017  πρακτικό της 1
ης

 

συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού). 

 

8.  

8.1. Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας  με αριθμό 121/2017 για την 

Τακτική συντήρηση, έλεγχο και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών ψυκτικών μονάδων, των πύργων 
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ψύξης και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του ΑΠΘ, συνολικού προϋπολογισμού 54.800,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

8.2. Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τους ίδιους  όρους και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης με αριθμό 121/2017,  

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2947/19-9-2017-έγγραφο με αριθμό 924/3-10-2017 και 

β) το έγγραφο με αριθμό 45/9-10-2017 του Τμήματος Προμηθειών).  

 

9.  

9.1. Έγκριση πίστωσης ποσού 498.480,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σε βάρος των 

πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΕ 2014ΣΕ54600062),  

9.2. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της συνημμένης διακήρυξης και  

9.3. Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 401/2017, συνολικού 

προϋπολογισμού 498.480,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-  

  

 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Τακτική συντήρηση, έλεγχος-περιοδική επιθεώρηση και 

επισκευή Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και Γενικών Πινάκων χαμηλής τάσης 

των κτιρίων του ΑΠΘ  διάρκειας τριών (3) ετών»,  

 (α) το έγγραφο με αριθμό 3672/10-10-2017 του Τμήματος Δημοσίων Επενδύσεων με το συνημμένο του και 

 β) το έγγραφο με αριθμό  49/9-10-2017 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του).  

 

10.  

10.1. Έγκριση πίστωσης ποσού 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σε βάρος των 

πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΕ 2014ΣΕ54600021),  

10.2. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της συνημμένης διακήρυξης και  

10.3. Προκήρυξη διεθνούς τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 403/2017, συνολικού 

προϋπολογισμού 150.000,00 € -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-  

  

 για την: «Προμήθεια υλικού για την αναβάθμιση του δικτύου κορμού, την επέκταση της 

καλωδιακής υποδομής και την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών αποθηκευτικού χώρου κρίσιμων 

διοικητικών και ακαδημαϊκών εφαρμογών του ΑΠΘ»,  

 (το έγγραφο με αριθμό  51/10-10-2017 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του).  

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

11. Αντικατάσταση μέλους από το Τεχνικό Συμβούλιο του ΑΠΘ και από την Επιτροπή Τεχνικών 

Έργων και Χωρικής Ανάπτυξης. 

 

12. Πρόταση σχετικά με τη διάλυση της σύμβασης με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε., αναδόχου του 

έργου  με τίτλο : «Ολοκλήρωση Α΄ Φάσης Κτιρίου Φυτικής Παραγωγής στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ»,  

(α) το έγγραφο με αριθμό 63/12-9-2017 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του και 
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β) η με αριθμό 1/20-9-2017 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ). 

 

13.  

13.1. Πρόταση σχετικά με την έγκριση: 

- μελέτης και τευχών δημοπράτησης, για την εκτέλεση του έργου  με τίτλο : «Ίδρυση Εργαστηρίου 

Ανάπτυξης και Εκτροφής Ζωϊκών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας», συνολικού προϋπολογισμού 

631.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  

-πίστωσης 631.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 

με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο: «Κεντρική Μακεδονία» και στον Άξονα 

Προτεραιότητας ΑΞ 10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» ο 

οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ανάπτυξη 

υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και 

- σχεδίου διακήρυξης με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

13.2. Πρόταση σχετικά με την έγκριση: 

-πίστωσης 653.480,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

με χρηματοδότηση από το παραπάνω επιχειρησιακό πρόγραμμα και  

- σχεδίου διακήρυξης με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, 

 για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ανάπτυξης-Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και 

Βιοϊατρικής Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού 

653.480,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)»  

  

 για την υποβολή πρότασης έργου (πράξης) με τίτλο: «Εργαστήριο Ανάπτυξης και Εκτροφής 

Ζωικών Προτύπων και Βιοιατρικής Έρευνας» για ένταξη  στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο: 

«Κεντρική Μακεδονία» και Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ10:«Επένδυση στην εκπαίδευση, απόκτηση 

δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2943/22-6-2017-έγγραφο με αριθμό 26266/5-7-2017),   

β) το έγγραφο με αριθμό 101/19-9-2017 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του, 

γ) η με αριθμό 3/20-9-2017 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και 

δ) το έγγραφο με αριθμό 50/10-10-2017 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του). 

 

14. Οριστική κατακύρωση του τακτικού διαγωνισμού 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€-

συμπεριλαμβανανομένου του ΦΠΑ-  αριθμ. διακήρυξης: 01/2017,  

(α) το έγγραφο με αριθμό 422/6-9-2017 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα 

του και 

β) το έγγραφο με αριθμό 167/28-9-2017 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με συνημμένο το 

πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης-συνεδρίαση στις 22-9-2017-της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 

αξιολόγησης των προσφορών).  
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15. Οριστική κατακύρωση του τακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Χρωματισμοί εσωτερικών 

χώρων σε κτίρια του ΑΠΘ», συνολικού  προϋπολογισμού 151.451,00€-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-  

αριθμ. διακήρυξης: 02/2017,  

(α) το έγγραφο με αριθμό 408/6-9-2017 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα 

του και 

β) το έγγραφο με αριθμό 168/28-9-2017 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με συνημμένο το 

πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης-συνεδρίαση στις 25-9-2017- της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 

αξιολόγησης των προσφορών).  

 

16. Έγκριση διακήρυξης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τμήματος του κεντρικού αποχετευτικού 

δικτύου και κεντρικού δικτύου τηλεθέρμανσης στο υπόγειο τούνελ της ΝΟΠΕ», συνολικού 

προϋπολογισμού 93.904,48€-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- για δημοπράτησή του με τακτικό 

διαγωνισμό,  

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2945/25-7-2017-έγγραφο με αριθμό 26431 π.ε./6-9-2017) και 

β) το έγγραφο με αριθμό 347/6-10-2017 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με τη συνημμένη 

διακήρυξη). 

 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

17. Προτάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων σχετικά με: 

α)  Χορήγηση χρηματικού βραβείου από κληροδότημα, 

β) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα :  επισκευαστικές εργασίες σε ακίνητο  και 

επισκευή/πιστοποίηση ανελκυστήρα οικοδομής,  

γ) Λοιπά: έγκριση αμοιβών δικηγόρων, απόσυρση υπόθεσης συμβιβασμού και άσκησης όλων των 

νόμιμων δικαιωμάτων κατά της μισθώτριας εταιρείας ακινήτου, 

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

18. Επικύρωση απόφασης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (συν. αρ. 2/29-9-

2017) που αφορά σε εγγραφή επιτυχόντων-εισαγομένων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 στο Τμήμα 

αυτό, βάσει των εγκυκλίων: Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων 

κρατών – μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής (Φ.151/156896/Α5/20-9-2017, Φ.151/153808/Α5/20-

9-2016, Φ.151/146224/Α5/17-9-2015), 

(το έγγραφο με αριθμό 297/4-10-2017 του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με το συνημμένο του).  

 

 

ΣΤ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

19. Σχετικά με τη λήξη της θητείας του Πρύτανη. 
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20.  

20.1. Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, λόγω μη 

υποβολής υποψηφιοτήτων, 

20.2. Ορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής, λόγω μη υποβολής υποψηφιοτήτων, 

(α) οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 2, περ. κθ και 23 παρ. 1
α
 του Ν. 4485/2017, 

β) το έγγραφο με αριθμό 66/14-9-2017 της Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας εκλογών στο Τμήμα Ψυχολογίας,  

γ) το έγγραφο με αριθμό 87/14-9-2017 της Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας εκλογών στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας και 

δ) το έγγραφο με αριθμό 139/29-9-2017 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής). 

 

21. Ορισμός  αντικαταστάτη Διευθυντή Τομέα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ο οποίος 

τελεί σε εκπαιδευτική άδεια από 1-10-2017, 

(α) άρθρο 2 Ν. 4473/2017 και 

β) τα έγγραφα με αριθμό 128/28-9-2017 και αριθμό εισερχ. πρωτ. 2943/4-10-2017 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών). 

 

22. Συμπλήρωση της Επιτροπής Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών και ορισμού Ειδικού 

Συμβούλου,   

(α) η απόφαση της Συγκλήτου  (συνεδρίαση 2943/22-6-2017, έγγραφο με αριθμό 25994/3-7-2017 και 

β) το έγγραφο με αριθμό πρωτ.  1416/19-9-2017 του Γραφείου Πρυτανείας). 

 

23. Απαλλαγή  (ολική ή μερική) των Αναπληρωτών Πρύτανη (Αντιπρυτάνεις) από τα διδακτικά τους   

καθήκοντα, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 28, παρ. 1 του ν. 

4386/2016, 

(α)  το  έγγραφο με αριθμό 90/18-9-2017  του Τμήματος Ψυχολογίας, 

β) το  έγγραφο με αριθμό 243/21-9-2017  του Τμήματος Φυσικής και 

γ) το έγγραφο με αριθμό 750 π.ε./29-9-2017  της  Νομικής Σχολής). 

 

24. Μερική απαλλαγή  από τα  διδακτικά του καθήκοντα, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, του 

Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής,  

(το έγγραφο με αριθμό 102/28-9-2017 του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με το συνημμένο του). 

 

25. Ανανέωση της θητείας των Ειδικών Συμβούλων της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων, 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2943/22-6-2017, έγγραφο με αριθμό 25999/3-7-2017) και 

β) το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 2295/28-9-2017 του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων). 

 

26. Υπόδειξη ενός (1) Προϊσταμένου Διεύθυνσης από το ΑΠΘ, για συμμετοχή του σε δημόσια 

κλήρωση για συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης -του άρθρου 21 του Ν.4369/2016- του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 150/10-10-2017 της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το συνημμένο του). 
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Ζ.  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

27. Σχετικά με τη λειτουργία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ ως Σχολής με ένα Τμήμα, το Τμήμα 

Νομικής, 

(α) διατάξεις: α1) του Π.Δ. 98/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/5-6-2013), α2) των άρθρων 9 παρ. 2 και 84 παρ. 5 του Ν. 4485/4-8-2017 

(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017),  

β) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 62/3-10-2017 της Νομικής Σχολής  με το συνημμένο του). 

 

28. Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ), 

(α) διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 4485/2017, 

β) το έγγραφο με αριθμό 3397/6-10-2017 της Γραμματείας Συγκλήτου και 

γ) η με αριθμό εισερχ. πρωτ. 3609/10-10-2017 εισήγηση). 

 

29. Πρόταση του Τμήματος Πληροφορικής για την σύσταση τομέων, 

(α) τα έγγραφα με αριθμό 1461/10-7-2017 και 161/3-10-2017 του Τμήματος Πληροφορικής και τα συνημμένα 

β) το έγγραφο με αριθμό 26886/12-7-2017 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης). 

 

30. Πρόταση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σχετικά με την απονομή ενιαίου και 

αδιάσπαστού τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46  παρ. 

1 και 2 του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), 

(το έγγραφο με αριθμό 64/15-9-2017 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με τα συνημμένα του). 

 

Η.  ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  

31. Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΑΠΘ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

30 του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017). 

 

Θ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

32. Σχετικά με την απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών, της κ. Κορνηλίας 

Χατζηνικολάου, επίκουρης καθηγήτριας του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 11 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 

(α) το έγγραφο με αριθμό Φ. Π13-45242/12-9-2017 του Υπουργείου Εξωτερικών και 

β) τα έγγραφα με αριθμό πρωτ.: β1) 987/18-9-2017 της Γραμματείας Συγκλήτου και β2) 206/3-10-2017 του Τμήματος 

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης). 

 

33. 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,  

( α) το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. Φ.140ΕΜΠ/3747/Ζ2/20-7-2017 του  Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  και β) 

το έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας με αριθμό εμπ. πρωτ. 474/12-9-2017 με τα συνημμένα του).   
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34.  

34.1. Έγκριση  σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.  2 περ. ιγ  του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017, των 

μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, των Τμημάτων: 

- Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, 

(το έγγραφο με αριθμό 93/27-9-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα του) 

- Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, 

(το έγγραφο με αριθμό 95/27-9-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα του) 

- Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, 

(το έγγραφο με αριθμό 94/27-9-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα του) 

- Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 56/29-9-2017 της Κοσμητείας της  Παιδαγωγικής Σχολής με τα συνημμένα του) 

- Βιολογίας της  Σχολής Θετικών Επιστημών,  

(το έγγραφο με αριθμό  152/4-10-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του) 

- Πληροφορικής  της Σχολής Θετικών Επιστημών,  

(το έγγραφο με αριθμό 153/4-10-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του) 

- Γεωλογίας  του Σχολής Θετικών Επιστημών,  

(το έγγραφο με αριθμό 155/4-10-2017  της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του) 

- Μαθηματικών  της Σχολής Θετικών Επιστημών,  

(το έγγραφο με αριθμό 154/4-10-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του) 

- Κινηματογράφου  της  Σχολής Καλών Τεχνών,  

(το έγγραφο με αριθμό 60/4-10-2017 της Κοσμητείας της Σχολής  Καλών Τεχνών με τα συνημμένα του) 

- Μουσικών Σπουδών της  Σχολής Καλών Τεχνών,  

(το έγγραφο με αριθμό 65/6-10-2017 της Κοσμητείας της Σχολής  Καλών Τεχνών με τα συνημμένα του) 

- Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών,  

(το έγγραφο με αριθμό 172/9-10-2017 της Κοσμητείας της Σχολής  Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του) 

- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής,  

(το έγγραφο με αριθμό 1695 π.ε./6-10-2017 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής  με τα συνημμένα του) 

 

34.2. Επικαιροποίηση και ανάρτηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος 

Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών για το γνωστικό αντικείμενο: «Μουσική Σύνθεση» 

 (το έγγραφο με αριθμό 62/5-10-2017 της Κοσμητείας της Σχολής  Καλών Τεχνών με τα συνημμένα του). 

 

Ι .  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

 

35. Κατανομή από μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα Μαθηματικών, για την ένταξη 

υπηρετούντος διοικητικού υπαλλήλου του Ιδρύματος σε  θέση Ε.Τ.Ε.Π., 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1943/5-10-2017 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού με το συνημμένο του). 

 

Κ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

36.    Προτάσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για: 

α) Σύναψη συμφωνιών-μνημονίων επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του: 
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- Southwest Jiaotong University (SWJTU), Chengdu, της Κίνας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2313/5-10-2017 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- Andalas University, της Ινδονησίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2314/5-10-2017 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- S. Amanzholov East Kazakhstan State University, του Καζακστάν, 

(το έγγραφο με αριθμό 2315/5-10-2017 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- University of Latvia, της Λετονίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2316/5-10-2017 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- Tel Aviv University, του Ισραήλ, 

(το έγγραφο με αριθμό 2317/5-10-2017 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

β)  Ανανέωση συμφωνιών-μνημονίων επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του: 

- University of Arts in Belgrade, της Σερβίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2311/5-10-2017 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

γ)  Σύναψη Παραρτήματος Μνημονίου επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του 

Birzeit University, της Παλαιστίνης, 

(το έγγραφο με αριθμό 2312/5-10-2017 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

 

Λ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

37. Ανάθεση, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2941/10-

4-2017), στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΑΠΘ, της οικονομικής και εμπορικής 

διαχείρισης των βιβλίων και εκδόσεων του ΑΠΘ, 

(α) η απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου με αριθμό 2941/10-4-2017, έγγραφο με αριθμό 18940/13-6-2017 και 

β) το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 2143/27-9-2017 του Γραφείου του Αντιπρύτανη Οικονομικών). 

 

38. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου για  την ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλοών του  ερασιτεχνικού 

σκάφους «Αριστοτέλης», 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 2143/27-9-2017 του Γραφείου του Αντιπρύτανη Οικονομικών με τα συνημμένα του ). 

 

39. Σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικου μέσου (έφεση)  κατά των με αριθμό 1052/2017, 1147/2017, 

1124/2017, 1123/2017 και 1125/2017 οριστικών αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών  με την οποία 

έγιναν αποδεκτές αγωγές δικηγόρου, κατά του ΑΠΘ, για παραστάσεις του, και με τις οποίες  

υποχρεώνεται το Πανεπιστήμιο σε καταβολή του ποσού των 32.679,84 € νομιμότοκα από την επομένη 

της επίδοσης της αγωγής μέχρι την εξόφληση,  

(το έγγραφο με αριθμό 329/3-10-2017 του Δικαστικού Γραφείου του ΑΠΘ με συνημμένες τις με αριθμό 1052/2017, 1147/2017, 

1124/2017, 1123/2017 και 1125/2017 οριστικών αποφάσεων  του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης). 

 

Μ.  ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ, ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΕΠΙΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

40. Εισήγηση του Τμήματος Φιλολογίας (Συνέλευση με αριθμό 417/28-9-2017)  για απονομή του 

τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον κ. Διονύση Σαββόπουλο, συνθέτη, στιχουργό και ερμηνευτή με 

μακρά και διακεκριμένη σταδιοδρομία, 

(το έγγραφο με αριθμό 316/2-10-2017 του Τμήματος Φιλολογίας με τα συνημμένα του). 
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41. Εισήγηση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  (Συνέλευση με αριθμό 1/12-9-2017) για 

απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον  κ. Αλέξανδρο Τζώνη, διακεκριμένο  αρχιτέκτονα, 

(το έγγραφο με αριθμό 77/19-9-2017 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με τα συνημμένα του). 

 

 ΟΜΟΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

42. Εισήγηση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) 

(Συνέλευση με αριθμό 548/22-9-2017), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον 

διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Σπυρίδωνα Κέλλη, 

(το έγγραφο με αριθμό 112/25-9-2017 του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με τα συνημμένα του). 

 
43. Εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής (Συνέλευση με αριθμό 288/20-9-2017), για απονομή του 

τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτριας στην διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Ελένη Καρατζά, 

(το έγγραφο με αριθμό 111/25-9-2017 του Τμήματος Πληροφορικής με τα συνημμένα του). 

 

44. Εισήγηση του Τμήματος Γεωλογίας (Συνέλευση με αριθμό 499/22-9-2017), για απονομή του 

τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή  στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Γεώργιο Κουφό, 

(το έγγραφο με αριθμό 236/4-10-2017 του Τμήματος Γεωλογίας με τα συνημμένα του). 

 
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

1. Το έγγραφο με αριθμό 28656/27-7-2017 της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με 

την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ ανακοίνωσης για  δωρεά μελέτης κλειστού γυμναστηρίου ΑΠΘ. 

 

2. Το έγγραφο με αριθμό 144363/Ζ1/1-9-2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων σχετικά με τα ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 

4485/2017. 

 
3. Το έγγραφο με αριθμό  29536/4-9-2017 του Τμήματος Διοίκησης σχετικά με τις αποσπάσεις 

εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στο ΑΠΘ 

 
4. Το έγγραφο με αριθμό 163204/Ζ1/29-9-2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 για θέματα μεταπτυχιακών 

σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα. 

 
5. Τα έγγραφα με αριθμό 27107/25-7-2017, 28770π.έ./28-9-2017, 25523π.έ., 26181π.έ. 27594π.έ.,  

28711π.έ, 28712π.έ, 27881π.έ., 28582π.έ και 204/29-9-2017 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού 

σχετικά με την επαναφορά φακέλων που αφορούν στην ένταξη υπηρετούντων υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στην 

κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π.. 

 
6. Το έγγραφο με αριθμό 974/13-9-2017 του Γραφείου Πρυτανείας σχετικά με το όχημα με αριθμό 

κυκλοφορίας ΝΗΧ 7207. 
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7. Το έγγραφο με αριθμό 2864/3-10-2017 του Γραφείου Πρυτανείας  που αφορά στη δημοσίευση 

της Απόφασης του Πρύτανη για θέματα λειτουργίας των μονοτμηματικών Σχολών. 

 

8. Τα από 5-9-2017, 20-9-2017, 26-9-2017 και 27-9-2017 υπηρεσιακά σημειώματα του Γραφείου 

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

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,  10 Οκτωβρίου 2017 

 

    O Πρύτανης 

                              
                                 

  
        Περικλής Α. Μήτκας 

 Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


