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

 
Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2951 

 
Την  Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 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. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Συγκλήτου θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση 
Συγκλήτου και Εκλεκτορικού Σώματος με θέμα: Κρίση για βαθμολογική εξέλιξη από τη B΄ στην 
Α΄ βαθμίδα της κ. Άννας-Μαρίας Χατζηθεοδώρου, μέλους Ε.Ε.Π, ΠΕ κατηγορίας, του Κέντρου 
Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, με ειδικότητα «Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας».  

 
Θ Ε Μ Α Τ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ  

 
Α. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
1. Επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Συγκλήτου με αριθμό 2931/10-10-16, 

2932/14-10-16, 2933/9-11-16, 2934/1-12-16, 2935/13-12-16, 2936/20-12-16, 2937/29&30-12-16, 

2938/23-1-17, 2939/23-2-17, 2940/23-3-2017, 2941/10-4-2017, 2942/24-5-17, 2943/22-6-17, 2944/12-

7-17, 2945/25-7-17, 2946/31-8-17, 2947/19-9-17, 2949/16-10-17 και 2950/6-11-2017. 
 
Β. ΘΕΜΑΤ Α ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

2. Θέματα που εξετάστηκαν από το Πρυτανικό Συμβούλιο,  
(συνημμένη κατάσταση). 

 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Γ.1. Οικονομικός προϋπολογισμός  
3.  

3.1. Έγκριση 9ης τροποποίησης (εσωτερική) του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, 

οικονομικού έτους 2017,  
(σχετικό έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του). 

3.2. Έγκριση 10ης τροποποίησης (εξωτερική) του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, 

οικονομικού έτους 2017,  
(σχετικό έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του). 

3.3. Προϋπολογισμός οικονομικού  έτους 2018 του Ιδρύματος,  
(σχετικό έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του). 
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Γ.2. Οικονομικά αιτήματα 

4. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, 

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

β) το έγγραφο με αριθμό 8592/24-11-2017 του Τμήματος Δημοσίων Επενδύσεων με τα συνημμένα του).   

 

5. Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2925/6-5-2016-έγγραφο με 

αριθμό 20609/16-5-2016), που αφορά έγκριση πίστωσης για την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών 

και υποψηφίων διδακτόρων για επικουρία μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ, 
(το από 18-10-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με τα συνημμένα του). 

 

Γ.3. Λοιπά  
6. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2017, 
(συνημμένη κατάσταση). 

 
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2017 και 2018 του Ινστιτούτου 

Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 
(α) οι αποφάσεις της Συγκλήτου (συνεδριάσεις με αριθμό: 2927/30-6-2016-έγγραφο με αριθμό 24130/7-7-2016 και 25799 

π.έ./12-9-2017) και 

β) το έγγραφο με αριθμό 448/20-11-2017 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών με τα συνημμένα του).   

 
Γ.4. Διαγωνισμοί  
8.  

8.1. Έγκριση πίστωσης ποσού 73.160,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-  σε βάρος των 

πιστώσεων του έργου Αναβάθμιση Αιθουσών Διδασκαλίας του ΑΠΘ 2014ΣΕ54600025 του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 

8.2. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 127/2017 και 

8.3.  Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την 

αναβάθμιση του οπτικοακουστικού συστήματος στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΑΠΘ», συνολικού 

προϋπολογισμού 59.000,00€ χωρίς ΦΠΑ -73.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%- 

(CPV:32321200-1 Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός), 
(το έγγραφο με αριθμό 99/22-11-2017 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του).   

 
Δ. ΘΕΜΑΤ Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

9. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων και της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

α)  Υποτροφίες από κληροδοτήματα.: χορήγηση υποτροφίας και χρηματικού βραβείου, έγκριση νέου 

βαθμολογικού πίνακα αποτελεσμάτων χορήγησης υποτροφιών και έγκριση πίνακα εν ενεργεία 

υποτρόφων κληροδοτημάτων ΑΠΘ, 



 

2951_ΗΔ _1.0                                                                                                                                           Σ ε λ ί δ α  | 3 

β) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα : ανάρτηση ανακοινώσεων/εγκρίσεων όρων 

μίσθωσης ακινήτων, έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων και ανανέωσης μίσθωσης ακινήτου, επιλογή 

αναδόχου  για προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών πορτοπαραθύρων θωρακισμένων πορτών, 

έγκριση επισκευαστικών εργασιών σε ακίνητα, μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 

2061/2017 σύμφωνα με την οποία δικαιώνεται πρώην μισθωτής ακινήτου κληροδοτήματος, δωρεάν 

διάθεση ακινήτου ως κατοικία κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, πρόταση εξειδίκευσης τιμήματος πώλησης  

διαμερίσματος για κατάθεσή της στο αρμόδιο Εφετείο, πρόταση αξιοποίησης ακινήτου, 

γ) Λοιπά: 1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Δωρεάς Έλλης Σίμου  «στη 

μνήμη του Γεωργίου Σίμου Πετρή»,  
 (συνημμένη κατάσταση). 

 

Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
10. Επικύρωση αποφάσεων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων-επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών, 
(α) σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους και 

β) συνημμένη κατάσταση). 

 

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤ Α 
11. Σχετικά με τον ορισμό δύο (2) καθηγητών/λεκτόρων του Πανεπιστημίου για τη συγκρότηση: της 

Επιτροπής Πολιτογράφησης με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 
(τα έγγραφα με αριθμό οικ.13666/11-9-2017 και οικ. 18235/13-11-2017 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης). 

 

12. Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, λόγω 

μη υποβολής υποψηφιοτήτων, 
 (α) οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 2, περ. κθ και 23 παρ. 1α του Ν. 4485/2017 και 
β) τα έγγραφα με αριθμό 146/20-10-2017 και 171/27-10-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και τα 

συνημμένα). 

 

13. Επικύρωση  της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (συν. με αριθμό 37/30-10-2017) για τον 

ορισμό διαχειριστή και αναπληρωτή του για τους λογαριασμούς του ΑΠΘ στην Τράπεζα της Ελλάδος, 

( το έγγραφο με αριθμό 5570/31-10-2017 του Γραφείου Πρυτανείας). 

 

14. 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 Θεσσαλίας, 
(το έγγραφο με αριθμό 152/2-11-2017 της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το συνημμένο του). 

 

15. Μερική Απαλλαγή  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 1151/19-10-2017  του Τμήματος Ιατρικής και 

β) το  έγγραφο με αριθμό 80/24-10-2017  του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών). 
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16. Ορισμός Γραμματέα για την Επιτροπή Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών και των 

ομάδων εργασίας της. 

 
Ζ.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 407/80 
17. Κατανομή πιστώσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (διδάσκοντες ΠΔ 407/80),  
(α) το έγγραφο με αριθμό Φ.125.5/7/188935/Ζ2/3-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 

β) προτάσεις Τμημάτων). 

 

Η. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤ Α 
18. Σχετικά με τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας (τήρηση προγράμματος σπουδών και του 

ελάχιστου αριθμού εβδομάδων διδασκαλίας) του Τμήματος Οδοντιατρικής, 
(τα έγγραφα με αριθμό: 

α) 7413/16-11-2017 του Γραφείου Πρυτανείας και 

β) 926/23-11-2017 του Τμήματος Οδοντιατρικής με τα συνημμένα του). 

 

19. Πρόταση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών σχετικά με την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου 

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), 
(α) το έγγραφο με αριθμό 213/23-10-2017 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με τα συνημμένα του και  

β) το έγγραφο με αριθμό 332/10-11-2017 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής). 

 

20. Πρόταση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  σχετικά με την 

απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου 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), 
(α) το έγγραφο με αριθμό 379/30-10-2017 του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με τα 

συνημμένα του και 

β) το έγγραφο με αριθμό 332/10-11-2017 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής). 

 

21. Πρόταση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας  και Ανάπτυξης  σχετικά με την απονομή 

ενιαίου και αδιάσπαστου 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), 
(α) το έγγραφο με αριθμό 455/21-11-2017 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με τα συνημμένα του και 

β) το έγγραφο με αριθμό 332/10-11-2017 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής). 

 

22. Αναμόρφωση πτυχών του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών, 
(α) το έγγραφ με αριθμό 267/6-11-2017 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με τα συνημμένα του και  

β) η με αριθμό 6468/16-11-2017 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ). 
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23. Αναμόρφωση πτυχών του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος 

Ψυχολογίας, 
( α) το έγγραφο με αριθμό 538/14-11-2017 του Τμήματος Ψυχολογίας με τα συνημμένα του και  

β) η με αριθμό  7228/16-11-2017 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ). 

 
Θ.  ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 
24. Ενημέρωση για θέματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, 
(α) το έγγραφο με αριθμό 4505/18-10-2017 της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων με τα συνημμένα του 

και 

β) Σχέδια Κανονισμών Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών). 

 

Ι.   ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ 
25.  

25.1. Άρση αναστολής καθηκόντων του κ. Γεωργίου Αγγελόπουλου επίκουρου καθηγητή του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας παύσης διορισμού του από τη θέση του μετακλητού Αναπληρωτή 

Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ,  

25.2. Αναστολή άσκησης καθηκόντων του παραπάνω, λόγω διορισμού του στη θέση του Γενικού 

Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ, με διατήρηση, χωρίς αμοιβή,  των ερευνητικών του καθηκόντων και της 

επίβλεψης διδακτορικών διατριβών, 
(α) το ΦΕΚ με αριθμό 536/τ. ΥΟΔΔ/27-10-2017 και  

β) η από 20-11-2017 αίτηση του κ. Γεωργίου Αγγελόπουλου επίκουρου καθηγητή).   

 

26. 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: 

- Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 234/25-10-2017 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 
(το έγγραφο με αριθμό 235/25-10-2017 της Κοσμητείας της  Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 
(το έγγραφο με αριθμό 221/25-10-2017 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, 
(το έγγραφο με αριθμό 280/10-11-2017 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  της Σχολής Καλών Τεχνών, 
(το έγγραφο με αριθμό 170/22-11-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών με τα συνημμένα του). 

- Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών, 
(το έγγραφο με αριθμό 175/23-11-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών με τα συνημμένα του). 

 

Κ. ΘΕΜΑΤ Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

27.    Προτάσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για: 

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

- University of  Silesia Katowise, της Πολωνίας, 
(το έγγραφο με αριθμό 2325/31-10-2017 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 
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- Ss. Cyril & Methodius University in Skopje, της FYROM, 
(το έγγραφο με αριθμό 2326/31-10-2017 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- AL. I. Cuza University of lasi, της Ρουμανίας, 
(το έγγραφο με αριθμό 2327/31-10-2017 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

β)  Συμμετοχή του ΑΠΘ στο Cool Japan Program 2017, που διοργανώνει το Chiba University της 

Ιαπωνίας, 
(το έγγραφο με αριθμό 2324/31-10-2017 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

γ) Σχετικά με την πληρωμή ετήσιας συνδρομής και χορηγίας στα δίκτυα EMUNI και Μαgna 

Charta Observatory,  
(το έγγραφο με αριθμό 2341/13-11-2017 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

 
Λ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΘ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 
28. Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την ανάπτυξη της δράσης  «Study in Thessaloniki»- «Σπουδάζω 

στην Θεσσαλονίκη». 

 
Μ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤ Α 
29. Σχετικά με τη λειτουργία των Φοιτητικών Εστιών. 

 
Ν.  ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ, ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΕΠΙΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
30. Εισήγηση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

(Συνέλευση με αριθμό 548/22-9-2017)  για απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον κ. Sanjay 

Sharma, καθηγητή Καρδιολογίας στο St George’s University of London, 
(το έγγραφο με αριθμό 231/16-10-2017 του Τμήματος με τα συνημμένα του). 

 

31. Εισήγηση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  (Συνέλευση με αριθμό 435/13-7-

2017) για απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον κ. Amos Klausner (OZ), καθηγητή 

Λογοτεχνίας του Παν/μιου Μπεν Γκουριόν Μπερσεεβά του Ισραήλ, 
(το έγγραφο με αριθμό 284/16-10-2017 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με  τα συνημμένα του). 

 

32. Εισήγηση του Τμήματος Φυσικής (Συνέλευση με αριθμό 3/23-11-2017) για απονομή του τίτλου 

του επίτιμου καθηγητή στον κ. Χρήστο Ζερεφό, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας και 

Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
(το έγγραφο με αριθμό 778/8-11-2017 του Τμήματος Φυσικής με τα συνημμένα του). 

 

ΟΜΟΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
33. Εισήγηση του Τμήματος Οδοντιατρικής (Συνέλευση με αριθμό 354/13-7-2017), για απονομή του 

τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Γεώργιο Παλαγγιά, 
(το έγγραφο με αριθμό 479/16-10-2017 του Τμήματος Οδοντιατρικής  με τα συνημμένα του). 

 
34. Εισήγηση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Συνέλευση με αριθμό 2/10-10-2017), για 

απονομή του τίτλου της/του Ομότιμης/μου Καθηγήτριας/τη: 
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- στην διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Μαγδαληνή Πιτσιάβα-Λατινοπούλου και  

-στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Περικλή Λατινόπουλο, 
(το έγγραφα με αριθμό 489 και 490 /20-10-2017 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τα συνημμένα τους). 

 

35. Εισήγηση της Νομικής Σχολής (Συνέλευση με αριθμό 91/17-10-2017), για απονομή του τίτλου 

του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Κωνσταντίνο Φινοκαλιώτη, 
(το έγγραφο με αριθμό 25/27-10-2017 της Νομικής Σχολής  με τα συνημμένα του). 

 

36. Εισήγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής (Συνέλευση με αριθμό 558/25-10-2017), για απονομή του 

τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Χαρίλαο Καρατζιά, 
(το έγγραφο με αριθμό 360/25-10-2017 του Τμήματος Κτηνιατρικής με τα συνημμένα του). 

 

37. Εισήγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Συνέλευση με αριθμό 17Τ11/6-

10-2017), για απονομή του τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτριας στην διατελέσασα καθηγήτρια του 

Τμήματος, κ. Ευαγγελία Τρέσσου, 
(το έγγραφο με αριθμό 315/6-11-2017 του  Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με τα συνημμένα του). 

 

38. Εισήγηση του Τμήματος Φυσικής (Συνέλευση με αριθμό 3/23-10-2017), για απονομή του τίτλου 

του Ομότιμου Καθηγητή στους διατελέσαντες καθηγητές του Τμήματος κ. Παναγιώτη Αργυράκη και   

Χαράλαμπο Δημητριάδη, 
(το έγγραφο με αριθμό 777/8-11-2017 του Τμήματος Φυσικής με τα συνημμένα του). 

 

39. Εισήγηση του Τμήματος Γεωπονίας (Συνέλευση με αριθμό 769/2-11-2017), για απονομή του 

τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στους διατελέσαντες καθηγητές του Τμήματος κ.  Βασίλειο Μάνο και   

Ιωάννη Τσαλικίδη, 
(τα έγγραφα με αριθμό 514 και 515/3-11-2017 του Τμήματος Γεωπονίας με τα συνημμένα του). 

 

40. Εισήγηση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Συνέλευση με αριθμό 2/7-11-2017), για 

απονομή του τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτρια στην διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. 

Μαλαματένια Σκαλτσά, 
 (το έγγραφο με αριθμό 417/15-11-2017 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με τα συνημμένα του). 

 

41. Εισήγηση του Τμήματος Μαθηματικών (Συνελεύσεις με αριθμό 453/27-1-2017 και 455/15-3-

2017), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. 

Νικόλαο Μαντούβαλο, 
 (το έγγραφο με αριθμό 472/15-11-2017 του Τμήματος Μαθηματικών με τα συνημμένα του). 

 

42. Εισήγηση του Τμήματος Θεάτρου (Συνέλευση με αριθμό 221/7-11-2017), για απονομή του 

τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Δημήτριο Ναζίρη, 
 (το έγγραφο με αριθμό 148/9-11-2017 του Τμήματος Θεάτρου με τα συνημμένα του). 

 

43. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις. 
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Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

 
1. Το έγγραφο με αριθμό 194/16-10-2017 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής σχετικά με το 

Πιστοποιητικό της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.). 

 

2. Το έγγραφο με αριθμό 1185/15-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

σχετικά με την ένταξη του ΙΜΧΑ στο ΑΠΘ. 

 
3. Απολογισμός δραστηριοτήτων του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου για την περίοδο από 1-9-

2013 έως 31-8-2017, 
(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 239/5-10-2017 του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου με τα συνημμένα του ). 

 
4. Το έγγραφο με αριθμό 835/13-11-2017 του Τμήματος Φυσικής  με τα συνημμένα του σχετικά  

με τις διευκρινήσεις, σε απάντηση σε σχετικό έγγραφο του Ι.Ε.Π.,  για την πιστοποίηση παιδαγωγικής 

και διδακτικής επάρκειας των αποφοίτων του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης,  

 
5. Το έγγραφο με αριθμό 4481/18-10-2017 του Γραφείου Πρυτανείας σχετικά με τα αποτελέσματα 

εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών 

Τεχνών του ΑΠΘ, για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 

2017-2018. 

 
6. Τα έγγραφα με αριθμό 27464 π.έ, 2481 και 2130/25-10-2017, 3962, 4367 και 5263/7-11-2017 

και 6865/21-11-2017 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.. 

 
7. Το έγγραφο με αριθμό 87/10-10-2017 του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών σχετικά με την 

περικοπή των θέσεων πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών. 

 

8. Το έγγραφο με αριθμό 2291/17-10-2017 του Γραφείου Πρυτανείας  που αφορά στον ορισμό 

παιδιάτρου για τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Παιδικό Κέντρο του ΑΠΘ. 

 
9. Το έγγραφο με αριθμό 184/16-10-2017 του συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και 

Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

«ΑΠΕΙΡΕΣΙΟΣ» σχετικά με τις επικουρίες διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018. 

 

10. Τα έγγραφα με αριθμό 110814/17/31-10-2017 του ΕΛΚΕ και 6239/15-11-2017 του Γραφείου 

Πρυτανείας για τον ορισμό νέων μελών της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 

 
11. Το έγγραφο με αριθμό 180921/Ζ1/25-10-2017 του ΥΠΠΕΘ  που αφορά οδηγίες σχετικά με τη 

ρύθμιση ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. 
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12. Τα έγγραφα  του Γραφείου Πρυτανείας για την Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη 

εκπροσώπων, με τους αναπληρωτές τους, στη Σύγκλητο του ΑΠΘ, με αριθμό:  

 α) 6081/3-11-2017 των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), 

 β) 6083/3-11-2017, των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π), 

 γ) 6088/3-11-2017 των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) και 

 δ) 6091/3-11-2017 των Μονίμων Διοικητικών Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 

 
13. Τα έγγραφα  του Γραφείου Πρυτανείας για τη συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών για την 

ανάδειξη εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους  στη Σύγκλητο του ΑΠΘ, με αριθμό: 

 α)7845/21-11-2017 των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), 

 β)7842/21-11-2017 (ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 22-11-2017) των μελών Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π), 

 γ)7689/20-11-2017 των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) και 

 δ)7690/20-11-2017 των Μονίμων Διοικητικών Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 

 

14. Το έγγραφο με αριθμό 7042/21-11-2017 της Γραμματείας Συγκλήτου προς το Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την κατανομή επιχορήγησης των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ. 

 

15. Τα έγγραφα με αριθμό 296/8-9-2017 και 6232/21-11-2017  του Τμήματος Διοίκησης για τη 

συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος του 

ΑΠΘ. 

 
16. Το έγγραφο με αριθμό 8374/23-11-2017 σχετικά με τον ορισμό επιτροπής για την προετοιμασία 

της Συνόδου των Πρυτάνεων. 

 
17. Τα από 11-10-2017, 16-10-2017, 30-10-2017 και 21-11-2017 υπηρεσιακά σημειώματα του 

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

 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

1. Η από  10-11-2017  αίτηση  της ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ αναδόχου εταιρείας του έργου με τίτλο: 

«Ολοκλήρωση Α΄ Φάσης κτιρίου Φυτικής Παραγωγής στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ, για χορήγηση 

εγγράφων. 
 
2. Η από 2-10-2017 αίτηση της κ. Γεωργίας Γαβριηλίδου, μέλους ΕΕΠ, του Σχολείου Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ), για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, 
(το έγγραφο με αριθμό 326/16-10-2017 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας με το συνημμένο του). 
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3. Η από 2-10-2017 αίτηση της κ. Μαρίας Κοκκινίδου, μέλους ΕΕΠ, του Σχολείου Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας (ΣΝΕΓ), για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, 
(το έγγραφο με αριθμό 327/16-10-2017 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας με το συνημμένο του). 

 

4. Οι  από 19-7-2017 και 2-10-2017  αιτήσεις  της κ. Μαρίας-Λήδας Τριανταφυλλίδου, μέλους 

ΕΕΠ, του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ), για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, 
(τα έγγραφα με αριθμό 328/16-10-2017 και  440/17-10-2017 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας με τα συνημμένα του).  

 

5. Η από 2-10-2017 αίτηση της κ. Ειρήνης Σεχίδου, μέλους ΕΕΠ, του Σχολείου Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας (ΣΝΕΓ), για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, 
(το έγγραφο με αριθμό 324/16-10-2017 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας με το συνημμένο του).  

 

6. Η από 3-10-2017 αίτηση της κ. Μακρίνας Ζαφείρη, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών , για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, 
(το έγγραφο με αριθμό 50/20-10-2017 του Κέντρου Νέας Ελληνικής Γλώσσας με το συνημμένο του).  

 

7. Η από 29-9-2017 αίτηση της κ. Παναγιώτας Ποπότη, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών , για χορήγηση άδειας για επιστημονικούς / επιμορφωτικούς λόγους, 
(το έγγραφο με αριθμό 44/20-10-2017 του Κέντρου Νέας Ελληνικής Γλώσσας με το συνημμένο του).  

 
8. Η από 2-10-2017 αίτηση της κ. Χριστίνας Τακούδα, μέλους ΕΕΠ, του Σχολείου Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας (ΣΝΕΓ), για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, 
(το έγγραφο με αριθμό 325/16-10-2017 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας με το συνημμένο του).  

 
9. Η από 24-10-2017 αίτηση του κ. Βασίλειου Παπαχαρίση, μέλους ΕΕΠ, του Πανεπιστημιακού 

Γυμναστηρίου, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας στο πρόγραμμα δια βίου μάθησης  του ΑΠΘ με τίτλο:  
«Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών», 

 
10. Το  από 71/20-10-2017 αίτημα της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης για τη συγκρότηση 

επιτροπής αρχείου για την διευκόλυνση της ομάδας ΒΚΠ-ΑΠΘ στην ανίχνευση υλικού, στην αρχειακή 

περιγραφή και την εισαγωγή στοιχείων στο σχετικό σύστημα. 
 

11. Η από 31-10-2017 αίτηση της κ. Ελευθερίας Ακριβοπούλου, υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων, σχετικά με τη χορήγηση άδειας έρευνας των 

πρακτικών της Συγκλήτου του ΑΠΘ κατά τα έτη 1926-1950 στο πλαίσιο έρευνας για την ιστορία της 

αρχαιολογικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη. 

 
12. Η από 9-11-2017 αίτηση της κ. Ιουλίας Δημοπούλου, υποψήφιας διδάκτορα στο Τμήμα 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, σχετικά με τη χορήγηση άδειας έρευνας των πρακτικών της Συγκλήτου 

από τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα στο πλαίσιο της έρευνας της διδακτορικής της διατριβής. 
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Συνεδρίαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 196 

 
Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 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.  
 

Θ Ε Μ Α Τ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ  
 

1. Επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεση με αριθμό 

186/10-10-16, 187/9-11-16, 188/20-12-16, 189/23-1-17, 190/23-2-17, 191/23-3-2017, 192/10-4-2017, 

193/24-5-17, 194/22-6-17 και 195/25-7-17. 

2. Πρόταση της ΕΔΕ για διαχείριση εσόδων του 25%  για το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: « Ιστορία της 

Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή», 

( το έγγραφο με αριθμό 5/31-10-2017  του Τμήματος Ιατρικής) 

 
 

 
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,  24  Νοεμβρίου  2017 

 
      O Πρύτανης 
          
                                        

 
        Περικλής Α. Μήτκας 

      Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
και Μηχανικών Υπολογιστών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


