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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2961 

 

Την  Τρίτη  26  Ιουνίου   2018, στις 15:00΄, 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  

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. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2018, 

(συνημμένη κατάσταση). 

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

των φοιτητών τους,  

 (τα έγγραφα με αριθμό 13784/22-6-2018 και 21194/22-6-2018  του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα τους).  

 

Α.2. Διαγωνισμοί  

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων σχετικά με τον έλεγχο και τη 

βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς και την ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο της οικονομικής 

προσφοράς της εταιρείας που συνεχίζει στον διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθ. 407/2018 για 

την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 

της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ», προϋπολογισμού €190.000,00 χωρίς ΦΠΑ, €235.600,00 με 

ΦΠΑ 24%, 

(τα έγγραφα με αριθμό 26557/13-6-2018 και 376/19-6-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 2
ης

 

συνεδρίασης/8-6-2018 και 3
ης

 συνεδρίασης/19-6-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

5. Έγκριση: 

5.1. Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, 

5.2. Πίστωσης ποσού €5.331.800,00 -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- και  

5.3. Προκήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 411/2018 για την: «Προμήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
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καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού 

προϋπολογισμού €5.331.800,00 -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 

( το έγγραφο με αριθμό 371/15-6-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το έγγραφο με αριθμό 3135/14-6-2018 της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). 

 

6. Έγκριση: 

6.1. Πίστωσης ποσού 32.550,00 €-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,  

6.2. Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 141/2018 και 

6.3. Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 141/2018 για την: «Προμήθεια συστήματος 

αδιάλειπτης τάσης (UPS) 80 KVA για τις ανάγκες του κεντρικού datacenter του ΑΠΘ», συνολικού 

προϋπολογισμού 32.550,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 

( το έγγραφο με αριθμό 368/7-6-2018 του Τμήματος Προμηθειών με τη συνημμένη διακήρυξη). 

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων σχετικά με την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών καθώς και 

των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αριθ. 409/2018 για 

την «Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, 

Γερμανικής, Ιταλικής, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας 

και ΜΜΕ», συνολικού προϋπολογισμού €148.994,45 χωρίς ΦΠΑ, €157.934,12 με ΦΠΑ 6%, 

(το έγγραφο με αριθμό 373/18-6-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1
ης

 συνεδρίασης/29-5-2018 

και 2
ης

 συνεδρίασης/5-6-2018 της  Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

8. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 132/2018 για την 

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Υλικών για την Αναβάθμιση του Ηλεκτρακουστικού Συστήματος στο 

Κεντρικό Αμφιθέατρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού 

€59.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. (€73.160,00 με Φ.Π.Α. 24%),  

(το έγγραφο με αριθμό 375/19-6-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3
ης

 συνεδρίασης/19-6-2018 

της  Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

9. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, που αφορά στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης, σχετικά με τον  έλεγχο των τεχνικών προσφορών και στο άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στον τακτικό επαναληπτικό διαγωνισμό 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: 52.617,42€ 

χωρίς ΦΠΑ (65.245,60€ με ΦΠΑ 24%)  

(το έγγραφο με αριθμό 381/22-6-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης/21-6-2018 

της  Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

10. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  με αριθμό 395/2017 για την «Ενίσχυση Δικτυακής Υποδομής ΑΠΘ για την Αναβάθμιση 

της Ασύρματης Πρόσβασης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των Πολιτών της ΠΚΜ στο Διαδίκτυο», 
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συνολικού προϋπολογισμού 495.000,00€ -συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ-, που αφορά σε 

επικαιροποίηση του εξοπλισμού του ως άνω διαγωνισμού, 

(το έγγραφο με αριθμό 378/22-6-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το  πρακτικό της 4
ης

 συνεδρίασης/22-6-

2017   της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού).   

 

A.3. Λοιπά  

11. Απολογισμός οικονομικού έτους 2017 του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 

Πανεπιστημιακών Δασών (ΤΔΔΠΔ), 

(το με αριθμό 626/31-5-2018 έγγραφο του ΤΔΔΠΔ με τα συνημμένα του). 

 

12. Πρόταση για παράταση των μισθώσεων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, από 1-7-2018, 

με το ίδιο μίσθωμα και τους λοιπούς όρους των συμβολαίων μίσθωσης, ακινήτων που μισθώνει το 

ΑΠΘ στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), για κάλυψη των στεγαστικών 

αναγκών των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Σχολής 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ,  

(το έγγραφο με αριθμό 374/18-6-2018 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του). 

 

13. Σχετικά με θέματα ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου. 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΠΘ  

14. Λογοδοσία, εκκαθάριση εντολής από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ προς το ΑΠΘ,  

(το έγγραφο με αριθμό 518/1-6-2018  της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΑΠΘ). 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

15.   Πρόταση σχετικά με: 

15.1. την αποδοχή δωρεάς της μελέτης, 

15.2. την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης,  

15.3. του σχεδίου διακήρυξης  του έργου «Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ», συνολικού 

προϋπολογισμού 1.400.000,00€ και 

15.4. την έγκριση υποβολής πρότασης και ορισμός Ιδρυματικά Υπευθύνου του  παραπάνω έργου 

για ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο: «Κεντρική Μακεδονία» και στον Άξονα 

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

ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο: 

«Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»,  

(α) η με αριθμό 44/20-6-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1909/25-5-2015 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 
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16. Πρόταση σχετικά με: 

16.1. την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης,  

16.2. του σχεδίου διακήρυξης  του έργου και  

16.3. πίστωσης 71.440,00€ σε βάρος των κονδυλίων του έργου 2014ΣΕ54600062 του ΠΔΕ με 

τίτλο: «Συντήρηση υποδομών κτιρίων και εξοπλισμού Α.Π.Θ.» και 

16.4. τη δημοπράτηση με συνοπτικό διαγωνισμό,  

του έργου: «Αναδιαμόρφωση χώρου Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Υγείας»,  

(α) η με αριθμό 49/20-6-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 2055/20-6-2018 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

17. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 2ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (2ου  και τακτοποιητικού  

Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου με τίτλο: «Παροχέτευση όμβριων υδάτων προαύλιου χώρου κτιρίου 

Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής» εργολαβίας ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΣΑΒΒΑ (Αρχική Σύμβαση: 

€28.743,20, 1ος Α.Π.Ε./Α.Σ.: €28.743,20, 1η Σ.Σ.Ε.: €4.340,00, 2ος και τακτοποιητικός Α.Π.Ε./Α.Σ.: 

€28.743,20). [Αριθμ. Σύμβασης: 5645/31-10-2017], 

(α) η με αριθμό 47/20-6-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 2050/19-6-2018 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

18. Προσωρινή   κατακύρωση του τακτικού διαγωνισμού  του έργου (αριθμός διακήρυξης: 

05/2018) με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Εργαστηρίου Ανάπτυξης-Εκτροφής Ζωικών 

Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας», συνολικού προϋπολογισμού €631.000,00 - 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – 

(το σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του). 

 

Δ .  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

19. Πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων για ορισμό εκπροσώπου του ΑΠΘ 

στην Επιτροπή της ΑΔΜΘ για παραλαβή έργου ανακατασκευής του Μεγάρου Μυσιρλόγλου (Κατούνη 

31, Θεσσαλονίκη) ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα «Αναστασίου Μυσιρλόγλου», 

(το έγγραφο με αριθμό 1029/14-6-2018 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

   

Ε.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

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

20.1.  Ίδρυση, μετονομασία και έγκριση εσωτερικών κανονισμών εργαστηρίων Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου και 

20.2. Τροποποίηση εσωτερικού  κανονισμού κλινικής του Τμήματος Ιατρικής, 

(α) Εισήγηση της Επιτροπής,  

β) συνημμένη κατάσταση με τις προτάσεις Τμημάτων). 

 



2961_ΗΔ _1.0                                                                                                                                           Σ ε λ ί δ α  | 5 

21. Επιλογή ενός (1) μέλους και του αναπληρωτή του, για τη στελέχωση τη Γενικής Συνέλευσης 

του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). 

 

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

διενέργεια τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση).  

 

23. Σχετικά με την  αίτηση  παραίτησης μέλους από  Επιτροπή  διαγωνιστικής διαδικασίας, 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2954/26&27-2-2018, έγγραφο με αριθμό 16433/28-2-2018 και  

β) η με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17035/7-3-2018 αίτηση). 

 

24. Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2953/25-1-2018 – 

έγγραφο με αριθμό 14916/7-2-2018) σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Α΄ φάσης κτιρίου Φυτικής Παραγωγής στο Αγρόκτημα 

του Α.Π.Θ.» με αριθμό σύμβασης 08/11, 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2953/25-1-2018 – έγγραφο με αριθμό 14916/7-2-2018) και  

β) το έγγραφο με αριθμό 26642/19-6-2018 του Τμήματος Διοίκησης με συνημμένο το πρακτικό κλήρωσης). 

 

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

2017-2018 της καθηγήτριας Ελένης Παπαδοπούλου, Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών 

Χωροταξίας και Ανάπτυξης, 

(το έγγραφο με αριθμό 1111/1-6-2018 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με τα συνημμένα του). 

 

26. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2018-2019 του καθηγητή Χαράλαμπου Φείδα, Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 1272/14-5-2018 του Τμήματος  Γεωλογίας με τα συνημμένα του). 

 

27. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 της 

καθηγήτριας Μελπομένης Κανατσούλη, Προέδρου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης, 

(το έγγραφο με αριθμό 1739/25-5-2018 –ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 13-6-2018- του Τμήματος  Επιστημών 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με το συνημμένο του). 

 

28. Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών (Κ.Β.Ε.), 

(α) Το έγγραφα με αριθμό:  24031/23-5-2018 της Γραμματείας Συγκλήτου, 608/18-6-2018 του Τμήματος Νομικής, 1439/14-

6-2018 του Τμήματος Θεολογίας, 2610/8-6-2018 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 1348/21-6-2018 του Τμήματος 

Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας , 1367/22-6-2018  του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και  2145/20-6-2018  του 

Τμήματος Φιλολογίας).  

 

ΣΤ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

29. Συγκρότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4485/2017. 
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30. Πρόταση της Επιτροπής Σπουδών (συνεδρίαση με αριθμό 64/21-5-2018) για την έγκριση 

προγράμματος υποτροφιών για την παρακολούθηση του Θερινού Εντατικού Προγράμματος του 

Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) του ΑΠΘ,  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 26166/11-6-2018 του Τμήματος Σπουδών με τα συνημμένα του). 

 

31. Έγκριση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής 

Επιστημών Υγείας, του Α.Π.Θ. 

(α) άρθρο 13 παρ.2 εδ. ιζ του Ν.4485/2017, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 

β) το έγγραφο με αριθμό 1660/18-6-2018 του Τμήματος Κτηνιατρικής με συνημμένο το Πρόγραμμα Προπτυχιακών 

Σπουδών). 

 

Ζ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

32. 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: 

-Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας  της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών, 

(το έγγραφο με αριθμό 532/5-6-2018 της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών με τα συνημμένα 

του). 

- Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 893/5-6-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 963/5-6-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 1175/11-6-2018 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής  Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 1044/14-6-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 1007/14-6-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 1043/14-6-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

(το έγγραφο με αριθμό 535/15-6-2018 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με τα 

συνημμένα του). 

- Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες, 

(το έγγραφο με αριθμό 535/15-6-2018 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με τα 

συνημμένα του). 

 

33. Αναστολή άσκησης καθηκόντων του κ. Νικολάου Κατή, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του 

Τμήματος Γεωπονίας, λόγω διορισμού του στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-ΝΠΙΔ», με διατήρηση, χωρίς αμοιβή, των διδακτικών και 

ερευνητικών του καθηκόντων, 
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(α) το ΦΕΚ με αριθμό 293/τ. ΥΟΔΔ/22-5-2018 και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1764/15-6-2018 του Τμήματος Γεωπονίας με συνημμένη την από 29-5-2018 αίτηση του κ. 

Νικολάου Κατή, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας).   

 

Η. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΘ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

34. Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

Θ.  ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ, ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

35. Εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  (Συνέλευση με αριθμό 71/10-5-2018), για 

την αναγόρευση σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος, του καθηγητή του Τμήματος Παραγωγής και 

Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, 

(το έγγραφο με αριθμό 408/29-5-2018 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 

36. Μέλη (καθηγητές) της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που αποχωρούν αυτοδίκαια στις 31-8-

2018 από την υπηρεσία, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας,  

(το με  αριθμό 26546/13-6-2018 πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών).  

 

Ι .  ΔΩΡΕΕΣ  

37. Δωρεά επιστημονικού εξοπλισμού στην Κλινική Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του Τμήματος 

Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», για τις 

ανάγκες της, από την Εταιρεία Μελέτης Πνευμονοπαθειών & Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος,  

(το έγγραφο με αριθμό 7408/18-6-2018 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του). 

 

38. Δωρεά του Αρχείου του Κέντρου Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού της 

Μαύρης Θάλασσας στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Α.Π.Θ. από το 

Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης Α.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 36/25-5-2018 του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης Α.Ε.). 

 

39. Δωρεά διακοσίων έντεκα (211) ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων στη βιβλιοθήκη του 

Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. από τον κ. 

Κωνσταντίνο Μιχαλέα, στη μνήμη του πατέρα του, Καθηγητή κ. Αντωνίου Μιχαλέα, 

(το έγγραφο με αριθμό 1169/19-6-2018 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με τα συνημμένα του). 

 

ΙΑ. ΛΟΙΠΑ 

40. 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). 

 

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

 
1. Τα έγγραφα με αριθμό 102611/Ζ1 και 102623/Ζ1/21-6-2018 του Υπουργού Παιδείας σχετικά 

με την ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

32 του Ν.4485/2017. 

 

2. Το έγγραφο με αριθμό 102581/Ζ1/21-6-2018 του Υπουργού Παιδείας σχετικά με την 

αναπομπή αποφάσεων ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4485/2017. 

 
3. Το έγγραφο με αριθμό 22911/14-5-2018 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού σχετικά με 

έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων των μελών Δ.Ε.Π. 

 

4. Το έγγραφο με αριθμό 1346/31-5-2018 του Τμήματος Γεωλογίας για την : «Κατανομή θέσεων 

για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του Επιχειρησιακού Προγράμματος: “Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” με άξονα προτεραιότητας 6: “Βελτίωση της ποιότητας 

και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» και τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 

Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019». 

 
5. Το έγγραφο με αριθμό 1755/29-5-2018 του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης σχετικά με την κατανομή θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο πρόγραμμα 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-

2018». 

 
6. Ανακοίνωση της δημοσίευσης του Ν. 4545/8-6-2018 (ΦΕΚ 99/τ.Α΄/8-6-2018) που αφορά την : 

«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού 

των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικά με την 

ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την Αιγίδα της UNESCO. 

 

7. Ανακοίνωση της επιστολής του Πρύτανη του ΑΠΘ, καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα για τον 

εορτασμό της 40ης επετείου από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

8. Ανακοίνωση του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε από τα Πανεπιστήμια που 

ίδρυσαν το Black Sea and Mediterranean Academic Network (BSEMAN) 

 
9. Το έγγραφο με αριθμό 25352/6-6-2018 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού σχετικά με την 

επίσπευση της διαδικασίας μετατάξεων εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Ι.Π. 

 

10. Το από  18-5-2018  υπηρεσιακό σημείωμα  του Γραφείου Πρύτανη σχετικά με άδεια απουσίας 

του Πρύτανη κ. Περικλή Μήτκα, καθηγητή. 
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

1. Η από 7-5-2018 αίτηση της κ. Σεχίδου Ειρήνης, μέλους ΕΕΠ, του Σχολείου Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας (ΣΝΕΓ), για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, 

(το έγγραφο με αριθμό 1741/15-5-2018 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας με το συνημμένο του). 

 

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,   22 Ιουνίου 2018. 

 

       O Πρύτανης  
                                                                                                 
                                                                                                    

                                                                 (υπογραφή)* 

 

         Περικλής Α. Μήτκας 

      Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 


