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

 
Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2953 

 
Την  Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018, στις 16:00΄, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της 

Συγκλήτου  στην αίθουσά της.     

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). 

 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Β.1. Οικονομικά αιτήματα 
2. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, 
(σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση)  

 

3.  

3.1. Ανάκληση απόφασης Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2950/6-11-2017) για έγκριση  

πίστωσης  37.510,00€ για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση των ξύλινων εδράνων και λοιπών ξύλινων  

επιφανειών του αμφιθεάτρου Νικόλαος Εμπειρίκος, της Σχολής Θετικών Επιστημών», με τη διαδικασία 

του συνοπτικού διαγωνισμού, 
(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2950/6-11-2017-έγγραφο με αριθμό 8599/24-11-2017) 

β) το έγγραφο με αριθμό 11773/22-12-2017 του Τμήματος Προμηθειών και 

γ) το από 22-12-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Δημοσίων Επενδύσεων με συνημμένο το έγγραφο με αριθμό 

1032/20-12-2017 του Τμήματος Προγραμματισμού Μελετών). 

 

3.2. ΄Εγκριση  πίστωσης  37.510,00€ για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των ξύλινων 

εδράνων και λοιπών ξύλινων  επιφανειών του αμφιθεάτρου Νικόλαος Εμπειρίκος», της Σχολής Θετικών 

Επιστημών, με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, 
( α) το έγγραφο με αριθμό 1044/21-12-2017 του Τμήματος Προγραμματισμού Μελετών και 

β) το έγγραφο με αριθμό 11930/27-12-2017  του Τμήματος Δημοσίων Επενδύσεων). 

 

4. Αιτήματα Τμημάτων του ΑΠΘ για για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών-ασκήσεων των 

φοιτητών τους,  
 ( α) το υπηρεσιακό σημείωμα 46/17-1-2018  του Τμήματος Προμηθειών  με  τα συνημμένα  του 

β) το έγγραφα με αριθμό 9334/23-1-2018 και 11281/23-2018 του Τμήματος Προμηθειών).  
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5. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2017, 
(συνημμένη κατάσταση). 

 
Β.2. Διαγωνισμοί  
6.  

6.1. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 127/2017 για την 

προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αναβάθμιση του οπτικοακουστικού συστήματος στο 

κεντρικό Αμφιθέατρο του ΑΠΘ, συνολικού προϋπολογισμού 73.160,00€ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ), 

6.2. Ανάκληση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2951/29-11-2017-έγγραφο με 

αριθμό 7989/18-12-2017) που αφορά τον παραπάνω διαγωνισμό  με αριθμό 127/2017, 
 (α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2951/29-11-2017-έγγραφο με αριθμό 7989/18-12-2017) και 

β) το έγγραφο με αριθμό 186/15-1-2018 του Τμήματος Προμηθειών). 

 

7. Έγκριση: 

7.1. Πίστωσης 27.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου 

«Αναβάθμιση Αιθουσών Διδασκαλίας του ΑΠΘ 2014ΣΕ54600025 του προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων, 

7.2. των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 129/2018 και 

7.3. της προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την 

αναβάθμιση του συστήματος θεατρικού φωτισμού στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού 22.177,42€ χωρίς ΦΠΑ (27.500,00€ με ΦΠΑ 24%)    
(το έγγραφο με αριθμό 187/17-1-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένη τη διακήρυξη με αριθμό 129/2018).  

 

8. Έγκριση: 

8.1. Πίστωσης 73.160,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου 

«Αναβάθμιση Αιθουσών Διδασκαλίας του ΑΠΘ 2014ΣΕ54600025 του προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων», 

8.2. των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 132/2018 και 

8.3. της προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την 

αναβάθμιση του Ηλεκτρακουστικού Συστήματος στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού 59.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (73.160,00€ με ΦΠΑ 24%)    
(το έγγραφο με αριθμό 188/17-1-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένη τη διακήρυξη με αριθμό 132/2018).  

 

9. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του τακτικού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

με αριθμό 403/2017 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», συνολικού προϋπολογισμού 

150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των 
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δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των εταιρειών που 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό, 
(το έγγραφο με αριθμό 190/17-1-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης συνεδρίασης 22-12-2017 

και της 2ης συνεδρίασης 22-12-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων).  

 

10. Κατακύρωση, μετά από προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, των ειδών – όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στο από 18-1-2018 συνημμένο πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού- του τακτικού επαναληπτικού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 393/2017 για την «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, 

Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, Σαρωτών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής 

Διοίκησης και των Σχολών του Α.Π.Θ. (για τα είδη των ομάδων που ο διαγωνισμός 365/2016 απέβη 

άγονος)», συνολικού προϋπολογισμού 65.245,60€- συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
(το έγγραφο με αριθμό 191/18-1-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα το από 18-1-2018 πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού).  

 
11. Κατακύρωση, μετά από προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, των ειδών – όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στο από 17-1-2018 συνημμένο πρακτικό της 2ης διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων- του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 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.,  
(το έγγραφο με αριθμό 194/22-1-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα το από 24-11-2017 και 17-1-2018 πρακτικά 

της 2ης  διαδικασίας διαπραγμάτευσης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 
 
12. Έγκριση: 

12.1. Πίστωσης 775.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων του έργου 

Επιστημονικός Εξοπλισμός του ΑΠΘ 2014ΣΕ54600024 του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 

12.2. των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 407/2018 και 

12.3. της προκήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια εργαστηριακού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

ΑΠΘ», προϋπολογισμού 625.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (775.000,00€ με ΦΠΑ )    
(το έγγραφο με αριθμό 199/23-1-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένη τη διακήρυξη με αριθμό 407/2018).  

 
13. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας με αριθμό 130/2017 για την «Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας (Ιατρός Εργασίας 

και Τεχνικός Ασφαλείας) για την κάλυψη των αναγκών του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 

€56.451,61 χωρίς Φ.Π.Α. (€70.000,00 με Φ.Π.Α.), που αφορά στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των εταιρειών που 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό, 
(το έγγραφο με αριθμό 195/22-1-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα το από 16-1-2018 πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης  της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων).  
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Β.3. Λοιπά  

14. Προϋπολογισμός Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών -Τ.Δ.Δ.Π.Δ.-

οικονομικού έτους 2018, 
(το έγγραφο με αριθμό 1720/12-12-2017 του Τ.Δ.Δ.Π.Δ. με τα συνημμένα του). 

 
Γ.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)  
15. Ανακοίνωση του εγγράφου με αριθμό 9109/21-12-2017 (ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 4-1-

2018) του Γραφείου Πρυτανείας σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

ΕΛΚΕ του ΑΠΘ. 

 

16.   Ανακοίνωση του  εγγράφου με αριθμό 4354/2018/12-1-2018 για τη συγκρότηση Ειδικού 

Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 5 του άρθρου 53 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 

 
17. Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) περί μεταβίβασης 

συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στο ειδικό επταμελές όργανο διοίκησης.  

 
 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
18. Πρόταση για απόσυρση  δύο  (2) οχημάτων, 

(το  έγγραφο με αριθμό 1020/19-12-2017 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων, με τα  12 και 13-12-

2017 συνημμένα πρακτικά  της Επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων του ΑΠΘ). 

 

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

19. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων και της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

για: 

α)  Υποτροφίες από κληροδοτήματα.: χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, υποτροφίας, παράτασης 

υποτροφίας,  

β) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα : ανανεώσεις μισθώσεων ακινήτων, 

επισκευαστικές δαπάνες σε ακίνητα, εκμίσθωση ακινήτου, επανάληψη της διαδικασίας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά ακινήτου 

γ) Λοιπά:  έγκριση  αμοιβών δικηγόρων  για υποθέσεις κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου, 

αναπομπή απόφασης σχετικά με την επιχορήγηση διδακτόρων της Φιλοσοφικής Σχολής για την 

εκτύπωση διατριβής από τα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «Ενυάλιον 
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κληροδότημα εις μνήμην Λάμπρου Ενυάλη», ορισμό εκπροσώπου του Α.Π.Θ. στη Διοικούσα Επιτροπή 

του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ», 
 (συνημμένη κατάσταση). 

 

 

ΣΤ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

20. 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). 

 
Ζ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
21. Ορισμός επιτροπών για  την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών-έργων με τη διενέργεια 

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  
(συνημμένη κατάσταση).  

 
22. Συγκρότηση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)  

του ΑΠΘ, 
(άρθρο 48 παρ.7 του Ν.4485/2017). 

 

23.  

23.1. Ορισμός επιτροπής διενέργειας των εισιτηρίων εξετάσεων  για την εισαγωγή σπουδαστών στο 

α΄ εξάμηνο σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 

(το  έγγραφο με αριθμό 578/22-1-2018 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών). 

 

23.2. Ορισμός επιτροπής διενέργειας των εισιτηρίων εξετάσεων  για την εισαγωγή σπουδαστών με 

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

ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής 

Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 

(το  έγγραφο με αριθμό 577/22-1-2018 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών). 

 

24. Παραίτηση της καθηγήτριας κ. Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, από τη θέση της Προέδρου 

της Διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων κατά των Ναρκωτικών, 
(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2922/12-2-2016- έγγραφο με αριθμό 16368/16-3-2016) και 

 β) η με αριθμό εισερχ. πρωτ. 12869/16-1-2018 αίτηση παραίτησης της κ. Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου). 

 

25. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2017-2018 της Προέδρου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

καθηγήτριας κ. Μελπομένης Κανατσούλη, 
(το έγγραφο με αριθμό 813/22-12-2017 του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης). 
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26. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου, 
(η απόφαση της Συγκλήτου -συνεδρίαση  με αριθμό 2943/22-6-2017/ έγγραφο με αριθμό 25587/29-6-2017 ) 

 
Η. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤ Α 
27. Διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με τον αριθμό εισακτέων ακαδημαϊκού 

έτους 2018-2019, 
(α) τα έγγραφα με αριθμό: Φ.251/218666/A5/12-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

και 10449/20-12-2017 της Γραμματείας Συγκλήτου και  

β) Προτάσεις Τμημάτων). 

 

28. Σχετικά με τη διαδικασία μετεγγραφής φοιτητών. 

 

29. Σχετικά με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 
30. Πρόταση του Τμήματος Χημείας για μετονομασία τομέων, 
( το έγγραφο με αριθμό 2402/27-7-2017 του Τμήματος Χημείας με τα συνημμένα του). 

 

31. Εισήγηση του Τμήματος Κινηματογράφου σχετικά με τη βελτίωση του γνωστικού αντικειμένου 

που αφορά στην κατανομή μίας (1) επιπλέον θέσης στο Τμήμα (απόφαση Συγκλήτου με αριθμό 

2946/31-8-2017) για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού για το έτος 2018, 
(α) το έγγραφο με αριθμό Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 του Υπουργείο Παιδείας (κατανομή 45 επιπλέον θέσεων μελών 

ΔΕΠ ΑΠΘ), 

 β) οι αποφάσεις της Συγκλήτου με αριθμό 2941/10-4-2017 και 2946/31-8-2017 (έγγραφα με αριθμό  12359/16-5-2017 και 

28656π.έ/14-9-2017)  και 

 γ) το έγγραφο με αριθμό 390/13-12-2017 του Τμήματος Κινηματογράφου ). 

 

32. Εισήγηση για την απονομή των τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου 

Καθηγητή, 
( τα έγγραφα με αριθμό  εισερχ. πρωτ.  10495 και 10495/13-12-2017 της Ομάδας Εργασίας με τα συνημμένα τους ). 

 

33. Επικαιροποίηση της απόφασης της Συγκλήτου για την εξασφάλιση Παιδαγωγικής και Διδακτικής 

Επάρκειας (ΠΠΔΕ) των πτυχιούχων του Τμήματος Φυσικής, ύστερα από την αναπομπή του θέματος 

από την Επιτροπή Εξέτασης αιτημάτων Τμημάτων Α.Ε.Ι. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.),  
(α) η απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 2938/23-1-2017- έγγραφο με αριθμό 20209/27-4-2017 

β) η από 14-12-2017 και 4-1-2018 ηλεκτρονική αλληλογραφία  της Επιτροπής Εξέτασης αιτημάτων του Ι.Ε.Π. και 

γ) το έγγραφο με αριθμό 1433/9-1-2018 του Τμήματος Φυσικής με τα συνημμένα του).   
 

34. Αναμόρφωση πτυχών του υφιστάμενου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος 

Πληροφορικής,  
(α) το έγγραφο με αριθμό 552/26-11-2017 του Τμήματος Πληροφορικής και 

β) η με αριθμό 9246/20-12-2017 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ).   
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35. Αναμόρφωση πτυχών του υφιστάμενου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος 

Βιολογίας,  
(α) το έγγραφο με αριθμό 1301/20-6-2017 και 477/29-11-2017 του Τμήματος Βιολογίας και 

β) η με αριθμό 9308/17-1-2018 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ).   

 

36. Σχετικά με την ίδρυση Ινστιτούτου για τον «Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό», 
(τα έγγραφα με αριθμό 114/31-10-2017 της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής). 

 

 

Θ.  ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 
37. Έγκριση Κανονισμών Διδακτορικών Σπουδών Τμημάτων του ΑΠΘ, 
(α) προτάσεις Τμημάτων και  

β)συνημμένη κατάσταση). 

 

Ι.   ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ 
38.  

38.1. 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: 

- Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 449/14-12-2017 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 
(το έγγραφο με αριθμό 411/14-12-2017 της Κοσμητείας της  Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, 
(το έγγραφο με αριθμό 470/15-12-2017 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Χημείας της  Σχολής Θετικών Επιστημών, 

(το έγγραφο με αριθμό 577/19-1-2018 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 
 

38.2. Επικαιροποίηση σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.  2 περ. ιγ  του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017, 

των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, των Τμημάτων: 

- Χημικών Μηχανικών  της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 468/15-12-2017 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 
(το έγγραφο με αριθμό 286/8-12-2017 της Κοσμητείας Σχολής  Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με τα 

συνημμένα του). 

- Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 
(το έγγραφο με αριθμό 243/21-12-2017 της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών με τα συνημμένα 

του). 

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 575/22-1-2018 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα του). 
 

39. Εισήγηση της Επιτροπής Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων-Κλινικών στο ΑΠΘ για την: 

39.1.  Ίδρυση και έγκριση εσωτερικού κανονισμού εργαστηρίου του Τμήματος Θεολογίας και 

39.2. Έγκριση εσωτερικών κανονισμών μουσείου και  κλινικών του Τμήματος Ιατρικής, 
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(α) Εισήγηση της Επιτροπής,  

β) συνημμένη κατάσταση με τις προτάσεις Τμημάτων). 

 

Κ. ΘΕΜΑΤ Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

40.    Προτάσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για: 

40.1. Σύναψη συμφωνιών-μνημονίων επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του: 

- Northeastern University, της Κίνας, 
(το έγγραφο με αριθμό 2347/20-12-2017 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-Beijing Institute of Technology (BIT), της Κίνας, 
(το έγγραφο με αριθμό 2350/18-1-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

40.2. Ανανέωση συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας  μεταξύ του ΑΠΘ και του:  

-  Lomonosov Moscow State University, της Ρωσίας, 
(το έγγραφο με αριθμό 2349/18-1-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του).   

- Ben-Gurion University of Negev, του Ισραήλ, 
(το έγγραφο με αριθμό 2352/18-1-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- Stavropol State Medical University, της Ρωσίας, 
(το έγγραφο με αριθμό 2351/18-1-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

 

Λ.ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
41. Κατανομή: 

41.1. δύο (2) κενών οργανικών  θέσεων ΕΤΕΠ, ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής 

Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,  

41.2. μίας (1) κενής οργανικής  θέσης ΕΔΙΠ , ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης της  Παιδαγωγικής Σχολής, 

41.3. μίας (1) κενής οργανικής  θέσης ΕΔΙΠ, ΠΕ κατηγορίας, στο  Τμήμα Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών της  Πολυτεχνικής Σχολής, 

για την ένταξη υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος σε θέσεις ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, 
(τα έγγραφα με αριθμό 11117/19-12-2017 , 10454/18-1-2018  και 11839/18-1-2018  του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού με τα 

συνημμένα τους). 

 
Μ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΘ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 
42. Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του 

Ιδρύματος «Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» (ΙΜΜΑ) . 

 
Ν. ΔΩΡΕΕΣ 
43. Δωρεά 2.314 τεμαχίων θερμομέτρων υδραργύρου για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας από 

την εταιρεία «ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ», 
(το έγγραφο με αριθμό 789/5-12-2017 του Τμήματος Χημείας με τα συνημμένα του). 
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44. Δωρεά τριών (3) μουσικολογικών πολυμεσικών βάσεων δεδομένων [δύο εξατομικευμέων (των 

λαϊκών δημιουργών Βασίλη Τσιτσάνη και Μάρκου Βαμβακάρη) και  μίας γενικευμένης (της «Ελληνικής 

Δισκογραφίας»)] στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών   από  τον κ. Αθανάσιο Πάπιστα,  
(το έγγραφο με αριθμό 422/11-12-2017 του Τμήματος Μουσικών με τα συνημμένα του). 

 
45. Δωρεά  αντιδραστηρίων στο Τμήμα Ιατρικής από  την εταιρεία ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε., για την 

υλοποίηση διδακτορικής διατριβής, 
(το έγγραφο με αριθμό 3119/10-1-2018 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του). 

 

46. Δωρεά στο Τμήμα Οδοντιατρικής επιστημονικού εξοπλισμού αξίας 6.000,00€, για την ενίσχυση 

του επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος, από την Ελληνική Ακαδημία Οδοντιατρικών 

Laser (HALD), 
(το έγγραφο με αριθμό 1456/18-1-2018 του Τμήματος Οδοντιατρικής με τα συνημμένα του). 
 

47. Δωρεά  εννέα (9) βιβλίων στο Τμήμα Κινηματογράφου, για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του 

Τμήματος, από την κ. Βαλεντίνη Παπαγεωργίου, 
(το έγγραφο με αριθμό 448/5-1-2018 του Τμήματος Κινηματογράφου  με τα συνημμένα του). 

 
Ξ.  ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ, ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
48. Εισήγηση του Τμήματος Γεωπονίας (Συνέλευση με αριθμό 774/7-12-2017), για απονομή του 

τίτλου της/του Ομότιμης/μου Καθηγήτριας/τή: 
- στη διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού, 

- στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Θωμά Ζήση και  

- στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Χαράλαμπο Λαζαριδη 
(τα έγγραφα με αριθμό 787, 788 και 789/11-12-2017 του Τμήματος Γεωπονίας  με τα συνημμένα του). 

 
49. Εισήγηση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Συνέλευση με αριθμό 3/14-11-2017), για 

απονομή του τίτλου του Ομότιμης Καθηγήτριας στη διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Σοφία 

Παπαργύρη, 
(το έγγραφο με αριθμό 1105/7-12-2017 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  με τα συνημμένα του). 

 

50. Εισήγηση του Τμήματος Ιατρικής (Συνέλευση με αριθμό 25/19-12-2017), για απονομή του 

τίτλου του Ομότιμου/Ομότιμης Καθηγητή/Καθηγήτριας, στους/στις διατελέσαντες/διατελέσασες 

καθηγητές/καθηγήτριες του Τμήματος κ.: 

- Βασίλειο Ταρλατζή, 

- Βασίλειο Παπανικολάου  

-  Γεώργιο Μαράκη, 

- Βασιλική Κώνστα και 

- Αναστάσιο Ωρολογά 
(τα έγγραφα με αριθμό 3312, 3313 και 3314/18-1-2018, 3340 και 3341/18-1-2018 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα 

του). 
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51. Εισήγηση του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (Συνέλευση με αριθμό 602/22-

12-2017), για απονομή του τίτλου του Ομότιμης Καθηγήτριας στη διατελέσασα καθηγήτρια του 

Τμήματος, κ. Δέσπω Λιάλιου, 
(το έγγραφο με αριθμό 640/4-1-2018 του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας με τα συνημμένα του). 

 

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 
52. Εισήγηση του Τμήματος Γεωπονίας (Συνέλευση με αριθμό 774/7-12-2017) για απονομή του 

τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον κ. Αναστάσιο Χανιώτη, Διευθυντή της Διεύθυνσης Στρατηγικής, 

Απλοποίησης και Αναλύσεων Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, 
(το έγγραφο με αριθμό 790/11-12-2017 του Τμήματος Γεωπονίας με τα συνημμένα του). 

 

53. Εισήγηση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών  (Συνέλευση με αριθμό 3/14-11-2017) για 

απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον κ. Luk Van Wassenhove, καθηγητή της Σχολής 

Διοίκησης Επιχειρήσεων INSEAD, 
(το έγγραφο με αριθμό 383/5-12-2017 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με  τα συνημμένα του). 

 

54. Εισήγηση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Συνέλευση με αριθμό 470/19-1-2018) για 

απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον κ. Σπύρο Σακκά, διεθνούς φήμης καλλιτέχνης, 
(το έγγραφο με αριθμό 572/22-1-2018 του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με  τα συνημμένα του). 

 

55. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις. 

 
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

1. Το έγγραφο με αριθμό 8683/28-11-2017 του Τμήματος Διοίκησης για τις αποσπάσεις 

εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και του 

ΤΕΦΑΑ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

 

2. Το έγγραφο με αριθμό 8656/29-11-2017 του Τμήματος Διοίκησης για τις αποσπάσεις 

εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών και στο 

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο. 

 
3. Το έγγραφο με αριθμό 9485/4-12-2017 του Γραφείου Πρυτανείας για τον ορισμό Επιτροπής 

Συντονισμού για τη συνεργασία του ΑΠΘ με το Karlsruhe Institute of Technology. 
 

4. Το έγγραφο με αριθμό 714/19-12-2017 του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ για σύναψη 

Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του οικείου Τμήματος  και του Ινστιτούτου Επικοινωνίας. 

 
5. Το έγγραφο με αριθμό 212825/Z1/5-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων που αφορά τις διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 

του Ν. 4485/2017 (Α΄114). 
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6. Το έγγραφο με αριθμό 10017/7-12-2017 του Γραφείου της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών & 

Φοιτητικών Θεμάτων σχετικά με τις Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4485/2017 για θέματα 

2ου και 3ου Κύκλου Σπουδών. 

 
7. Το με αριθμό πρωτ. 1120/7-12-2017 ψήφισμα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για το 

σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 
8. Το έγγραφο με αριθμό 402 και 403/8-12-2017 του Τμήματος Φαρμακευτικής για την απόφαση 

σύστασης Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων που αφορά στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, την έρευνα και την 

άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας. 

 
9. Το έγγραφο με αριθμό 1201/13-12-2017 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών σχετικά με τις 

μετεγγραφές φοιτητών. 

 

10. Απολογισμός της επώνυμης έδρας Ποντιακών Σπουδών. 

 

11. Το  έγγραφο με αριθμό 7513/19-12-2017 του Γραφείου Πρυτανείας σχετικά με ορισμό 

εκπροσώπων του ΑΠΘ στις συναντήσεις εργασίας με τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού  Έργου 

Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΣΕΘ Α.Ε.). 

 
12. Τo έγγραφο με αριθμό 11417/18-1-2018 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού σχετικά με την 

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

ΕΤΕΠ. 

 
13. Τα από 12-12-2017, 3-1-2018, 9-1-2018 και 18-1-2018 υπηρεσιακά σημειώματα του Γραφείου 

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

 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

1. Η από 18-12-2017 αίτηση του κ. Βασίλειου Παπαχαρίση, μέλους ΕΕΠ  του Πανεπιστημιακού 

Γυμναστηρίου, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. 
 

2.  

2.1. Οι από 19 και 23-11-2017 αιτήσεις της κ. Μακρίνας Ζαφείρη, μέλους ΕΕΠ  του Κέντρου 

Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας στο  μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο:  «Διδακτική της Αγγλικής ως 

Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας», 

(τα έγγραφο με αριθμό 87/ 11-12-2017 και 137/11-12-2017 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών). 
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2.2. Η από 29-11-2017 αίτηση της κ. Μακρίνας Ζαφείρη, μέλους ΕΕΠ  του του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης στην 

ΑΣΠΑΙΤΕ για το μάθημα:  «Διδακτική μαθημάτων ειδικότητας», 

(το έγγραφο με αριθμό 145/11-12-2017 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών). 

 
3. Η από 28-11-2017 αίτηση της κ. Ελένης Παπαδάκη, μέλους ΕΕΠ του του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, 

(το έγγραφο με αριθμό 143/11-12-2017 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών). 

 
4. Η από 20-10-2017 αίτηση της κ. Βασιλείας Καζαμία, μέλους ΕΕΠ του του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας στο  μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο:  «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας», 

(το έγγραφο με αριθμό 92/11-12-2017 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών). 

 
5. Η από 14-11-2017 αίτηση της κ. Άννας-Μαρίας Χατζηθεοδώρου, μέλους ΕΕΠ  του Κέντρου 

Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας μερικής απασχόλησης  στο  μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο:  «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση 

Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας», 

(το έγγραφο με αριθμό 125/11-12-2017 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών). 

 

6. Η από 24-11-2017 αίτηση της κ. Αγνής Δάφφα, μέλους ΕΕΠ  του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων 

Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας στο  μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο:  «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας», 

(το έγγραφο με αριθμό 138/11-12-2017 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών). 

 
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,   23  Ιανουαρίου 2018 

 
      O Πρύτανης 
          

                                    (υπογραφή)*                       
 

        Περικλής Α. Μήτκας 
      Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 
 
 
 
 
 
 
 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 


