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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2959 

 

Την  Τετάρτη 16 Μαΐου  2018, στις 9:30΄π.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  

 

A.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   

A.1. Οικονομικά αιτήματα 

1. 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). 

 

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

φοιτητών τους,  

 (το έγγραφο με αριθμό 19898/17-4-2018, 20841/27-4-2018, 21352/27-4-2018, 21706/4-5-2018 και 21707/4-5-2018  του 

Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του).  

 

3. Τροποποίηση απόφασης διενέργειας εκπαιδευτικής εκδρομής-άσκησης του Τμήματος 

Γεωλογίας,  

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2954/26 και 27-2-2018 – έγγραφο με αριθμό 16410/28-2-2018 και  

β) το υπηρεσιακό σημείωμα με αριθμό 47/27-4-2018 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του). 

 

Α.2. Διαγωνισμοί  

4. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με  αριθμό 129/2018 με τίτλο: 

«Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αναβάθμιση του συστήματος Θεατρικού Φωτισμού στο 

Κεντρικό Αμφιθέατρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού 

27.500,00 € -συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ-,    

(το έγγραφο με αριθμό 21063/23-4-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2
ης

 συνεδρίασης/23-4-

2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

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

οικονομικών  προσφορών  των εταιρειών που συνεχίζουν  στο συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής 

διαδικασίας με αριθμό 132/2018:  «Προμήθεια και Εγκατάσταση Υλικών για την Αναβάθμιση του 

Ηλεκτροακουστικού Συστήματος στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού 73.160,00 €-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, 
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(το έγγραφο με αριθμό  309/27-4-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2
ης

 συνεδρίασης/27-4-2018 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

6. Έγκριση: 

6.1. Πίστωσης ποσού 45.200,00 €-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,  

6.2. Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 137/2018 και 

6.3. Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 137/2018 για την: «Προμήθεια και 

εγκατάσταση αναβατορίων κλίμακας για ΑμεΑ σε χώρους του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 

45.200,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 

(το έγγραφο με αριθμό 311/3-5-2018 του Τμήματος Προμηθειών με τη συνημμένη διακήρυξη). 

 

7. Έγκριση: 

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

7.2. Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 138/2018 και 

7.3. Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 138/2018 για την: «Προμήθεια αναλωσίμων 

εκτυπωτών (τόνερ), φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού 40.000,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 

(το έγγραφο με αριθμό 312/3-5-2018 του Τμήματος Προμηθειών με τη συνημμένη διακήρυξη). 

 

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

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό με αριθμό 407/2018 για την: «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 

235.600,00 € -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, 

(το έγγραφο με αριθμό  313/4-5-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης/27-4-2018 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

9. Έγκριση: 

9.1. Πίστωσης ποσού 440.400,00 €-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,  

9.2. Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 412/2018 και 

9.3. Προκήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 412/2018 για την: «Προμήθεια 

υπολογιστικών υποδομών του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, για τη δημιουργία υποδομών 

κατάθεσης ερευνητικών δεδομένων με σκοπό την ενίσχυση, υποστήριξη και αναβάθμιση της 

ερευνητικής δραστηριότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», συνολικού προϋπολογισμού 440.400,00€ 

-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 

(το έγγραφο με αριθμό 314/7-5-2018 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του). 

 

10.  

10.1. Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 414/2018 για τη μίσθωση ακινήτου για την 

κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών,  

10.2. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 414/2018 και 
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10.3.  Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού με αριθμό 414/2018 

(το έγγραφο με αριθμό 317/9-5-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένη τη διακήρυξη με αριθμό 414/2018).  

 

11.  

11.1. Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 413/2018 για τη μίσθωση ακινήτου για την 

κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ  

11.2. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 413/2018 και 

11.3. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού με αριθμό 413/2018 

(τα έγγραφα με αριθμό 316/9-5-2014 και 321/14-5-2018 του Τμήματος Προμηθειών με τη  συνημμένη διακήρυξη με αριθμό 

413/2018).  

 

12. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με  αριθμό 128/2018 για τη: 

«Συντήρηση και επισκευή των ξύλινων εδράνων και λοιπών ξύλινων επιφανειών του αμφιθεάτρου 

«Νικόλαος Εμπειρίκος» της Σχολής Θετικών Επιστημών», συνολικού προϋπολογισμού 30.250,00 € -

συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ-,    

(το σχετικό  έγγραφο  του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2
ης

 συνεδρίασης/11-5-2018 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

13. Σχετικά για την έγκριση αποτελεσμάτων της διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με 

οικονομικούς φορείς για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 

411/2018) για την: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης 

και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού 

προϋπολογισμού 5.331.800,00€-συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ-, 

(το σχετικό  έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο του). 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

14. Οριστική  κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου (αριθμός διακήρυξης: 

04/2017) με τίτλο: «Ανακατασκευή τμήματος κεντρικού αποχετευτικού δικτύου και κεντρικού δικτύου 

τηλεθέρμανσης στο υπόγειο τούνελ της Ν.Ο.Π.Ε.», συνολικού προϋπολογισμού €93.904,48 - 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – 

( το έγγραφο με αριθμό 1636/17-4-2018 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα 

του). 

 

Γ .  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

15. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων και της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

για: 

α)  Υποτροφίες από κληροδοτήματα.: χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων και υποτροφιών και 

διακοπής υποτροφίας λόγω ολοκλήρωσης σπουδών,  
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β) Λοιπά:  έγκριση  αμοιβών δικηγόρων  για υποθέσεις κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου,  

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

Δ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

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

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση).  

 

17. Σχετικά με αιτήσεις παραίτησης  μελών από Επιτροπές Διαγωνιστικών Διαδικασιών, 

(α) οι αποφάσεις της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό:  2954/26&27-2-2018-έγγραφα με αριθμό 16433/28-2-2018 και 

17760/27-3-2018),  

β) οι με αριθμό εισερχ. πρωτ. 15830/21-2-2018, 17035/7-3-2018 και  17802/19-3-2018 αιτήσεις παραίτησης και 

γ) το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 21091/24-4-2018 του Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής καθηγητή κ. Α. Καραγιάννη). 

 

18. Σχετικά με τη λειτουργία των Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου κατά 

το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. 

 

19. Σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών oργάνων του ΑΠΘ 

κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. 

 

Ε.  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

20. Πρόταση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών 

σχετικά με την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα 

με το άρθρο 46  παρ. 1 και 2 του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) όπως αυτό έχει 

τροποποιηθεί με το άρθρο 42 παρ.8 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018), 

( το έγγραφο με αριθμό 961/23-4-2018 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με τα συνημμένα του). 

 

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

Επάρκειας (ΠΠΔΕ) των πτυχιούχων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 

του ΑΠΘ, μετά από υποδείξεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),  

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2945/25-7-2017- έγγραφο με αριθμό 27020/26-9-2017 

β) το έγγραφο με αριθμό 2312/10-5-2018 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τα συνημμένα του).   

 

22. Αναμόρφωση πτυχών του υφιστάμενου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος 

Φαρμακευτικής,  

(α) το έγγραφο με αριθμό 869/23-4-2018 του Τμήματος Φαρμακευτικής με τα συνημμένα του και 

β) η με αριθμό 21090/7-5-2018 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ).   

 

23. Πρόταση της Σχολής Θετικών Επιστημών για τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 83 παρ.13 

του Ν. 4485/2017, όπως αυτός ισχύει, ώστε η κατοχή Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας για την 

πρόσληψη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να είναι υποχρεωτική για όσους εισήχθησαν σε καθηγητικές 

σχολές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3194/2003, όπως αυτός ισχύει, από το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 
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(το έγγραφο με αριθμό 841/27-3-2018 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών). 

 

 

24. Σχετικά με την κατανομή θέσεων και ορισμός Ιδρυματικά Υπεύθυνου για την υποβολή  

ιδρυματικής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 

Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019», 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 21811/3-5-2018  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με το συνημμένο του). 

 

 

ΣΤ.  ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  

25. Τροποποίηση των Κανονισμών  Διδακτορικών Σπουδών των  Τμημάτων: 

25.1.  Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής  του ΑΠΘ και 

(Το έγγραφο με αριθμ.. πρωτ. 797/24-4-2018 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με συνημμένο τον Κανονισμό Διδακτορικών 

Σπουδών). 

25.2. Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας  του ΑΠΘ 

(Το  έγγραφο με αριθμό 6056/10-5-2018 του Τμήματος Ιατρικής με συνημμένο τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών). 

 
26. Πρόταση του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ για 

σύναψη Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 

μεταξύ του ΑΠΘ και του Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Ιταλία),  

(το έγγραφο με αριθμό 1264/7-5-2018 του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα του). 

 

 

27. 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). 

 

Ζ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

28. 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: 

- Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 843/25-4-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 1004/7-5-2018 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής  Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Πολιτικών  Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 938/10-4-2018 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής  Σχολής με τα συνημμένα του). 

-Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, 

(το έγγραφο με αριθμό 511/13-4-2018 της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με τα 

συνημμένα του). 
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-Μουσικών Σπουδών  της Σχολής Καλών Τεχνών, 

(το έγγραφο με αριθμό 421/27-4-2018 της Κοσμητείας της  Σχολής Καλών Τεχνών  με τα συνημμένα του). 

-Ιατρικής  της Σχολής Επιστημών Υγείας, 

(το έγγραφο με αριθμό 1138/16-4-2018 της Κοσμητείας της   Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα του). 

-Οδοντιατρικής   της Σχολής Επιστημών Υγείας, 

(το έγγραφο με αριθμό 1137/16-4-2018 της Κοσμητείας της   Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα του). 

 

29. Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης στη Φιλοσοφική  Σχολή του ΑΠΘ  για την 

πραγματοποίηση της μετακίνησης  του μόνιμου καθηγητή α΄ βαθμίδας  Κωνσταντίνου Τσιούμη από  το 

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ στο Τμήμα 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ με μεταφορά της πίστωσης, 

(το  έγγραφο με αριθμό 18079/14-5-2018   του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού με τα συνημμένα του). 

 

Η.  ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ, ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

30. Εισήγηση του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Συνέλευση με 

αριθμό 11/22-3-2018), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον κ. Δημήτριο Γερμανό, 

(το έγγραφο με αριθμό 1548/4-5-2018 του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με τα συνημμένα 

του). 

 

31. Εισήγηση του Τμήματος Ιατρικής (Συνέλευση με αριθμό 37/20-3-2018), για απονομή του τίτλου 

της Ομότιμης Καθηγήτριας: 

- στη διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Αθανασία Αλβανού – Αχπαράκη και  

- στη διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Σοφία Κουίδου  

(τα έγγραφα με αριθμό 5648/24-4-2018 και 5655/25-4-2018 του Τμήματος Ιατρικής  με τα συνημμένα τους). 

 

32. Εισήγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής (Συνέλευση με αριθμό 566/27-2-2018), για απονομή του 

τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον κ. Σταύρο Φρύδα, 

(το έγγραφο με αριθμό 1361/20-4-2018 του Τμήματος Κτηνιατρικής, με τα συνημμένα του). 

 

Θ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΘ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

33. Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου 

Αριστοτέλη, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22639/10-5-2018 με το συνημμένο Σύμφωνο Συνεργασίας). 

 

Ι .  ΔΩΡΕΕΣ  

34. Δωρεά έντεκα (11) πτωματικών παρασκευασμάτων στο Εργαστήριο Ανατομίας και 

Χειρουργικής Ανατομίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., 

(το έγγραφο με αριθμό 5475/17-4-2018 του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας). 

 

35. Δωρεά διακοσίων εξήντα εννέα (269) εκμαγείων νομισμάτων στο Μουσείο Εκμαγείων του 

Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. από 

την κ. Αλίκη Μουστάκα, καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 
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(το έγγραφο με αριθμό 2060/4-4-2018 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τα συνημμένα του). 

 

36. Δωρεά δύο (2) αντίτυπων του βιβλίου με τίτλο «Τηλεοπτικό Σενάριο: Δομές και Τεχνικές 

Συγγραφής Μακράς Οπτικοακουστικής Αφήγησης» στο Τμήμα Κινηματογράφου, για τις ανάγκες του,  

από τον κ. Σωτήριο Πετρίδη, διδάκτορα του Τμήματος Κινηματογράφου, 

(το έγγραφο με αριθμό 778/3-5-2018 του Τμήματος Κινηματογράφου με τα συνημμένα του). 

 

37. Δωρεά του αρχείου της συλλογής του κριτικού κινηματογράφου κ. Μπάμπη Ακτσόγλου που 

αποτελείται από φωτογραφίες, προγράμματα από φεστιβάλ, περιοδικά, αφίσες και άλλο προωθητικό 

υλικό ταινιών στο Τμήμα Κινηματογράφου, για τις ανάγκες του,  από την κ. Άλκηστη – Αναστασία 

Ακτσόγλου, κόρη του κ. Μπάμπη Ακτσόγλου και φοιτήτρια του Τμήματος Κινηματογράφου, 

(το έγγραφο με αριθμό 777/3-5-2018 του Τμήματος Κινηματογράφου με τα συνημμένα του). 

 

38. Σχετικά με την αποδοχή δωρεάς για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Ανασκαφής Φιλίππων, 

(α) το έγγραφο με αριθμό 1184/10-1-2018 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τα συνημμένα του, 

β) το έγγραφο με αριθμό 12486/7-2-2018 της Γραμματείας Συγκλήτου και 

γ) το έγγραφο με αριθμό 47/18-4-2018 (ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 20-4-2018 της Γραμματείας της Νομικής Επιτροπής 

με συνημμένη τη γνωμοδότηση με αριθμό 1996). 

 

ΙΑ. ΛΟΙΠΑ 

39. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου (πράξης) με τίτλο: «Συμπληρωματικές προμήθειες 

Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ» συνολικού προϋπολογισμού 545.000,00€, ορισμού 

Ιδρυματικά Υπευθύνου έργου (πράξης) και Ομάδας Διοίκησης Έργου στο πλαίσιο της πρόσκλησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας: 

«Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση», ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ανάπτυξη 

υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Κωδικός Πρόσκλησης: 044.10a), 

(Το σχετικό έγγραφο με τα συνημμένα του). 

 

40. Σχετικά με τη μεταφορά μέρους των αποθεματικών του ΕΛΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

41. 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). 

 

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

 
1. Το έγγραφο με αριθμό 1157/4-5-2018 του Τμήματος Μαθηματικών με θέμα: «Καθορισμός 

εισακτέων στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019». 

2. Η με αριθμό 21525/3-5-2018 απόφαση του Πρύτανη του ΑΠΘ κ. Περικλή Μήτκα, καθηγητή, για 

έγκριση υλοποίησης Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. 

3. Ανακοίνωση του εγγράφου με αριθμό 975/27-4-2018 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής 

που αφορά στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του 308 Προκεχωρημένου Εργοστασίου 

Βάσης και της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

4. Ανακοίνωση του εγγράφου με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22604/10-5-2018 της Διευθύντριας του 

Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής  

που αφορά στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του εν λόγω εργαστηρίου και του Εθνικού 

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). 

5. Το από  30-4-2018  υπηρεσιακό σημείωμα  του Γραφείου Πρύτανη σχετικά με άδεια απουσίας 

του Πρύτανη κ. Περικλή Μήτκα, καθηγητή. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

1. Το από 7/4-5-2018 έγγραφο της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών 

και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ σχετικά με την καταστροφή, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 

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

αποτυχόντων υποψηφίων των εισιτηρίων εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2017.  

 

2. Η από  30-3-2018  αίτηση  της ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ  για χορήγηση εγγράφων που αφορούν την 

απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2956/19&20-3-2018, έγγραφο με αριθμό 

17577/20-3-2018)  για το  έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση Α΄ Φάσης κτιρίου Φυτικής Παραγωγής στο 

Αγρόκτημα του ΑΠΘ. 

 

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,   14  Μαΐου    2018. 

 

           O Πρύτανης  

          
 

 

         Περικλής Α. Μήτκας 

      Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 
 

 

 

 


