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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2958 

 

Την  Πέμπτη 12 Απριλίου  2018, στις 4:00΄μ.μ., 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.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1. Θέματα που εξετάστηκαν από το Πρυτανικό Συμβούλιο,  

(Το από 22-3-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου με τα συνημμένα του). 

 

Β.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

2.  Απολογισμός  του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2017,   

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

 

3. Έγκριση 3ης τροποποίησης (εσωτερική) του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, 

οικονομικού έτους 2018,   

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

 

4. Έγκριση 4ης τροποποίησης (εξωτερική) του Προϋπολογισμού (Τακτικού και ΠΔΕ) του 

Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2018,   

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

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   

Γ.1. Οικονομικά αιτήματα 

5. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

σύμφωνα με το νόμο, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, 

(σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση). 

 

6. Αιτήματα Τμημάτων του Α.Π.Θ. για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των 

φοιτητών τους,  

 (τα έγγραφα με αριθμό 18837, 18990, 18991, 18713, 18747/30-3-2018  και 19128/5-4-2018 του Τμήματος Προμηθειών με τα 

συνημμένα τους).  
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Γ .2. Διαγωνισμοί  

7. Τροποποίηση της σύμβασης με αριθμό 345/19-12-2017 για τη φύλαξη κτιρίων, εγκαταστάσεων 

και εξωτερικών χώρων,    

(το έγγραφο με αριθμό 247/12-3-2018 του Τμήματος Προμηθειών). 

 

8. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων  σχετικά με την αποσφράγιση των   

οικονομικών  προσφορών  των εταιρειών που συνεχίζουν  στο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 

αριθμό 401/2018:  «Τακτική συντήρηση, έλεγχο-περιοδική επιθεώρηση και επισκευή Υποσταθμών 

Μέσης Τάσης, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και Γενικών Πινάκων χαμηλής τάσης των κτιρίων του ΑΠΘ  

διάρκειας τριών (3) ετών» συνολικού προϋπολογισμού 498.480,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, 

(το έγγραφο με αριθμό  253/27-3-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2
ης

 συνεδρίασης/27-3-2018 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

9. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων  σχετικά με την αποσφράγιση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών των 

εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αριθμό 408/2018 για την: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών, Οθονών και Φορητών Υπολογιστών για τις ανάγκες του ΑΠΘ» συνολικού 

προϋπολογισμού 248.626,20 € -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, 

  (το έγγραφο με αριθμό  255/29-3-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1
ης

 συνεδρίασης/16-3-

2018 και 2
ης

 συνεδρίασης/29-3-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

10. Έγκριση: 

10.1. Πίστωσης ποσού 40.000,00 €-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,  

10.2. Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 135/2018 και 

10.3. Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 135/2018 για την: «Προμήθεια 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ -

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 

( το έγγραφο με αριθμό 280/10-4-2018 του Τμήματος Προμηθειών με τη συνημμένη διακήρυξη). 

 

11. Έγκριση: 

11.1. Πίστωσης ποσού 40.000,00 €-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,  

11.2. Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 136/2018 και 

11.3. Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 136/2018 για την: «Προμήθεια γραφικής ύλης 

για τις ανάγκες του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 

( το έγγραφο με αριθμό 281/10-4-2018 του Τμήματος Προμηθειών με τη συνημμένη διακήρυξη). 

 

Γ .3. Λοιπά   

12. Απολογισμός οικονομικού έτους 2017 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών: «Ίδρυμα 

Μανόλη Τριανταφυλλίδη», 

(το με αριθμό 160/16-3-2018 έγγραφο του Ιδρύματος με τα συνημμένα του). 
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Δ .   ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)  

13. Πρόταση προϋπολογισμού διαθεσίμων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ για το οικονομικό έτος 2018 

(το έγγραφο με αριθμό 38113/2018/29-3-2018 του Ε.Λ.Κ.Ε. με το συνημμένο του). 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

14. Οριστική  κατακύρωση του τακτικού διαγωνισμού  του έργου (αριθμός διακήρυξης: 06/2018) με 

τίτλο: «Στεγάνωση δωμάτων και κτιρίων του Α.Π.Θ. έτους 2018», συνολικού προϋπολογισμού 

€941.100,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2954/26 και 27-2-2018, έγγραφο με αριθμό 16171/13-3-2018) και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1579/30-3-2018 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με το 

συνημμένο του). 

 

15. Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2949/16-10-2017, έγγραφο 

με αριθμό 3668/19-1-2017) σχετικά με την αλλαγή του τίτλου  της εγκριθείσας μελέτης και των τευχών 

δημοπράτησης έργου από : «Ίδρυση Εργαστηρίου Ανάπτυξης και Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και 

Βιοϊατρικής Έρευνας» σε «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Εργαστηρίου Ανάπτυξης-Εκτροφής 

Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας» 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2949/16-10-2017, έγγραφο με αριθμό 3668/19-1-2017) και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1503/28-3-2018 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). 

 

ΣΤ.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

16. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Κληροδοτημάτων σχετικά με: 

16.1.  αμοιβές δικηγόρων Θεσσαλονίκης για υποθέσεις κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου, 

(τα έγγραφα με αριθμό 817/22-3-2018 και 837/30-3-2018 του Τμήματος Κληροδοτημάτων, με τα συνημμένα 

τους). 

 

16.2. την προσφυγή στο δικαστήριο για την μη επιβολή εισφοράς γης στην υπόθεση άρσης 

ρυμοτομικού βάρους που επιβλήθηκε σε ακίνητο ιδιοκτησίας Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Δημητρίου 

Τσιακμακόπουλου», 

(το έγγραφο με αριθμό 858/2-4-2018 του Τμήματος Κληροδοτημάτων, με τα συνημμένα του).  

 

16.3. έγκριση δαπάνης για πιστοποίηση και συντήρηση του ανελκυστήρα ακινήτου ιδιοκτησίας 

Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Στυλιανού Σαμαρά», 

(το έγγραφο με αριθμό 854/2-4-2018 του Τμήματος Κληροδοτημάτων, με τα συνημμένα του).  

 

16.4. έγκριση δαπάνης καθαρισμού του δικτύου ενδοδαπέδιας θέρμανσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας 

Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου Λαζαρίδη», 

(το έγγραφο με αριθμό 855/2-4-2018 του Τμήματος Κληροδοτημάτων, με τα συνημμένα του).  
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16.5. ανανέωση μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Γεωργίου 

Βάρκα», 

(τα έγγραφα με αριθμό 856 και 857/2-4-2018 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα τους). 

 

Z. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

17. Ορισμός υπολόγου κλεισίματος οικονομικού έτους 2017, 

(το έγγραφο με αριθμό 19019/29-3-2018 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης). 

 

18. Ορισμός επιτροπών για  την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών-έργων με τη διενέργεια 

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση).  

 

19. Πρόταση για τροποποίηση  του οργανισμού λειτουργίας του «Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων 

Γλωσσών (Κ.Δ.Ξ.Γ.)», από αναβολή, 

(τα έγγραφα με αριθμό 220/18-1-2018 και 340/29-3-2018  του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με τα συνημμένα τους). 

 

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

2017-2018 της, καθηγήτριας Μαρίας-Ελένης Κοσμίδου, Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος 

Ψυχολογίας και Διευθύντριας του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία», από αναβολή, 

(το έγγραφο με αριθμό 1039/31-1-2018 του Τμήματος Ψυχολογίας με το συνημμένο του). 

 

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

2017-2018 της  Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας, καθηγήτριας κ. Παγώνας Ρούσση, 

(το έγγραφο με αριθμό 1198/28-2-2018 του Τμήματος Ψυχολογίας  με τα συνημμένα του). 

 

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

2017-2018 της Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας, καθηγητή κ. Αιμίλιο Μαυρουδή, 

(το έγγραφο με αριθμό 1601/9-3-2018 του Τμήματος Φιλολογίας  με το συνημμένο του). 

 

23. Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2954/26&27-2-2018) που 

αφορά τη Συγκρότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ ως προς τους εκπροσώπους του 

Τμήματος Γεωπονίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 1374/22-3-2018 του Τμήματος Γεωπονίας). 

 

H. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

24. Ένταξη εργαστηρίων του Τμήματος Πληροφορικής σε Τομείς, 

(το έγγραφο με  αριθμό 1027/29-3-2018 του Τμήματος με το συνημμένο του). 

 

 

Θ.  ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  

25. Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών του ΑΠΘ, 

(Το έγγραφο με αριθμ.. πρωτ. 733/26-2-2018 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με συνημμένο τον 

Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών). 
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26. Προτάσεις Τμημάτων του Α.Π.Θ. σχετικά με την ίδρυση, επανίδρυση και συμμετοχή σε 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 

(α) τα σχετικά έγγραφα των Τμημάτων με τα συνημμένα τους, 

β) εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ και 

γ) πίνακας με τις προτάσεις). 

 

Ι .   ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

27. Μετακίνηση της κ. Παναγιώτας Σαρίσχουλη, καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας, από το Τμήμα 

Ελληνικής Φιλολογίας της  Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών  του ΔΠΘ στο Τμήμα 

Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, με μεταφορά της σχετικής πίστωσης, από αναβολή, 

(α)  τα έγγραφα με αριθμό 555/25-10-2017  και 1675/23-3-2018 του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ με τα συνημμένα τους και 

β) το έγγραφο με αριθμό εισερ. πρωτ. 15572/16-2-2018 του ΔΠΘ με τα συνημμένα του). 

 

28. Μετακίνηση της κ. Κωνσταντίνας Φυλακτακίδου, καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας, από το Τμήμα 

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ, με μεταφορά της σχετικής 

πίστωσης,  

(α)  το έγγραφο με αριθμό 1557/27-3-2018  του Τμήματος  Χημείας του ΑΠΘ με το συνημμένα του και 

β) το έγγραφο με αριθμό εισερ. πρωτ. 19253/2-4-2018 του ΔΠΘ με τα συνημμένα του). 

 

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

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

ΔΕΠ του Ιδρύματος,  

( α) τα έγγραφο με αριθμ. πρωτ. Φ.140ΕΜΠ/7741/Ζ2/27-12-2017 και Φ.140ΕΜΠ/7742/Ζ2/27-12-2017  του  Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  και  

β) τα έγγραφα του Γραφείου Πρυτανείας με αριθμό εμπ. πρωτ. 677/16-1-2018 και 679/18-1-2018  με τα συνημμένα τους).   

 

30. 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: 

-Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, 

(το έγγραφο με αριθμό 1129/3-4-2018 της Κοσμητείας της  Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα του). 

-Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, 

(το έγγραφο με αριθμό 1130/3-4-2018 της Κοσμητείας της  Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα του). 

-Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 926/3-4-2018 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής   Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

Κ.ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

31. Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής  θέσης ΕΔΙΠ, ΠΕ κατηγορίας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, για την ένταξη μόνιμου μέλους ΕΤΕΠ στην 

κατηγορία ΕΔΙΠ/ΠΕ κατηγορίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 16189/1-3-2018  του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού με το συνημμένο του). 
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Λ.  ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ, ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

32. Εισήγηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Συνέλευση με αριθμό 374/30-11-2017), για 

απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον κ. Αριστοτέλη Μέντζο, 

(το έγγραφο με αριθμό 1704/28-2-2018 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τα συνημμένα του). 

 

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

33. Εισήγηση του Τμήματος Ιατρικής  (Συνέλευση με αριθμό 37/20-3-2017), για την αναγόρευση 

του καθηγητή Χειρουργικής των Μεταμοσχεύσεων του Imperial College κ. Βασιλείου Παπαλόη σε 

επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος, 

(το έγγραφο με αριθμό 5024/23-3-2018 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του). 

 

34. Εισήγηση του Τμήματος Φυσικής (Συνέλευση με αριθμό 13/26-3-2018) για απονομή του τίτλου 

του επίτιμου διδάκτορα στον κ. Leon O. Chua, Καθηγητή του University of California, Berkeley, 

(το έγγραφο με αριθμό 1998/28-3-2018 του Τμήματος Φυσικής με τα συνημμένα του). 

 

Μ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

35. Προτάσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για ανανέωση συμφωνιών-μνημονίων 

επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του: 

- University of  Haifa, του Ισραήλ, 

(το έγγραφο με αριθμό 2365/21-3-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- Bezalel Academy of Arts and Design, του Ισραήλ, 

(το έγγραφο με αριθμό 2366/21-3-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- University of Brescia, της Ιταλίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 2367/21-3-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

- University of Okayama, της Ιαπωνίας,  

(το έγγραφο με αριθμό 2368/21-3-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

  

Ν. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΘ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

36. Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Γενικού 

Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, 

(το έγγραφο με αριθμό 409/22-2-2018 της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με τα 

συνημμένα του). 

 

37. Το έγγραφο με αριθμό 409/1-3-2018 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με τα 

συνημμένα του, σχετικά με τη σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών και του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια. 

 

38. Σχετικά με την πρωτοβουλία για τη  συγκρότηση του Black Sea and Eastern Mediterranean 

Academic Network.  
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Ξ .  ΔΩΡΕΕΣ  

39. Δωρεά ενός εκτυπωτικού μηχανήματος στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών από 

τον Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών, Καθηγητή Ξενοφών Σαχίνη, 

(το έγγραφο με αριθμό 730/26-2-2018 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών). 

 

40. Παραχώρηση πιάνου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής 

Σχολής του ΑΠΘ στο Πανεπιστήμιο, 

(το έγγραφο με αριθμό 808/21-2-2018 του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ). 

 

41. Δωρεά δέκα (10) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, με ισάριθμες οθόνες και των 

απαραίτητων παρελκομένων στο Τμήμα Μαθηματικών από το European Investment Bank Institute, 

(το έγγραφο με αριθμό 1044/22-3-2018 του Τμήματος Μαθηματικών). 

 

Ο.ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ  

42. Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στο α΄ εξάμηνο σπουδών,  

ακαδημαϊκού έτους 2018-2019,  στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών 

Τεχνών του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 4/12-4-2018 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, με τη συνημμένη προκήρυξη).  

 

43. Πρόσκληση υποψηφίων που διαθέτουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση  και ενδιαφέρονται 

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

για την εισαγωγή σπουδαστών  στο α΄ εξάμηνο σπουδών  ακαδημαϊκού έτους 2018-2019,  στο Τμήμα 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 3/2-4-2017 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, με τη συνημμένη ανακοίνωση-πρόσκληση). 

 

Π. ΛΟΙΠΑ 

44. Σχετικά με την απαλλαγή από τα τέλη εγγραφής και φοίτησης συμμετεχόντων στο Θερινό 

Εντατικό Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

του ΑΠΘ, 

(α) το με αριθμό εισερχ. πρωτ. 16057/23-2-2018 του Τμήματος Σπουδών, 

β) το έγγραφο με αριθμο 16057/5-3-2018 της Γραμματείας Συγκλήτου και 

γ) το έγγραφο με αριθμό 1403/13-3-2018 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας).   

 

45. Εγκρίσεις για απευθείας αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών τακτικού προϋπολογισμού και 

προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2018, 

(σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση). 

 

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

 
1. Το έγγραφο με αριθμό 17275/12-3-2018 του Τμήματος Διοίκησης με θέμα: «Κατάλογος 

υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης για την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής 

της Βουλής των Ελλήνων». 

 

2. Το έγγραφο με αριθμό 33623/28-2-2018/Β2/2-3-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανακαθορισμός επιχορήγησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού του 

Π.Δ.407/1980, οικονομικού έτους 2018». 

  

3. Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.14022/16-2-2018 (2η Ορθή Επανάληψη) του 

Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη συγκρότηση και ορισμό μελών στη Διυπουργική Επιτροπή των 

Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρμόδια για το συντονισμό των 

στρατηγικών και δράσεων των δύο Υπουργείων, για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην 

προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, στην έρευνα και στην άσκηση του επαγγέλματος των 

ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας. 

 
4. Τα έγγραφα με αριθμό 15560/27-2-2018 και 11063/12-3-2018 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.. 

 
5. Το έγγραφο με αριθμό 16926/6-3-2018 του Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή Περικλή Μήτκα, προς 

τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο,  για την 40η επέτειο από 

την ίδρυση του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 
6. Το έγγραφο με αριθμό 17252/9-3-2018 του Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή Περικλή Μήτκα προς 

τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Λειτουργική ένταξη του Ινστιτούτου 

Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) στο ΑΠΘ». 

 
7. Το έγγραφο με αριθμό 3701/1-11-2017 (ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 23-3-2018) της 

Γραμματείας Συγκλήτου σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος 

Ιατρικής. 

 
8. Το έγγραφο με αριθμό 17452/13-3-2018 του Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή Περικλή Μήτκα προς 

τον Υπουργό Παιδείας, τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και το Γενικό Αστυνομικό 

Διευθυντή Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με επεισόδια βανδαλισμών της 10-3-2018 

στο ΑΠΘ». 

 
9. Τα από  26-2-2018,  13-3-2018 και 26-3-2018  υπηρεσιακά σημειώματα του Γραφείου Πρύτανη 

σχετικά με άδειες απουσίας του Πρύτανη κ. Περικλή Μήτκα, καθηγητή. 
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 

1. Η από 5-3-2018 αίτηση της κ. Αναστασίας Μαρτζοπούλου, μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, σχετικά με την χορήγηση αποσπάσματος πρακτικών της 

Συνεδρίασης της Συγκλήτου με αριθμό 2954/26-2-2018 που αφορά στο 10ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Σχετικά με αιτήσεις παραίτησης  μελών από Επιτροπές Διαγωνιστικών Διαδικασιών». 

 

2. Η από 2-4-2018 αίτηση της κ. Αικατερίνης Γκαρανέ, μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Φυσικής του 

ΑΠΘ, σχετικά με την χορήγηση του πρακτικού κλήρωσης της επιτροπής παραλαβής για τη συντήρηση-

λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΠΘ, για το 

έτος 2018, στην οποία είναι μέλος. 

 
3. Η από 20-2-2018 αίτηση της κ. Ελένης Γκίνου, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων 

Γλωσσών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, 

(το έγγραφο με αριθμό 293/29-3-2018 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το συνημμένο του). 

 

4. Η από 14-2-2018 αίτηση της κ. Αγνής Δάφφα, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων 

Γλωσσών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, 

(το έγγραφο με αριθμό 288/29-3-2018 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το συνημμένο του). 

 

5. Η από 22-2-2018 αίτηση της κ. Βασιλείας Καζαμία, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας απουσίας για εκπαιδευτικούς λόγους, 

(το έγγραφο με αριθμό 299/29-3-2018 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το συνημμένο του). 

 

6. Η από 19-3-2018 της κ. Φ. Νόλη καθηγήτριας του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ σχετικά με την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και της εταιρείας 

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.. 

 

 

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 Απριλίου    2018. 

 

           O Πρύτανης  

          
                                                                                                  (υπογραφή)*                  

 

         Περικλής Α. Μήτκας 

      Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 
 

 

 

 
 *το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 


