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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2975 

 

Την  Πέμπτη 6  Δεκεμβρίου  2018,  στις 10:00΄ 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  

Α.1. Οικονομικός προϋπολογισμός  

1. Προϋπολογισμός οικονομικού  έτους 2019 του Ιδρύματος,  

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

 

A.2. Οικονομικά αιτήματα 

2. 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). 

 

3. Αίτημα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής 

- ασκήσεων των φοιτητών τους,  

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 10340/29-11-2018 του Τμήματος Προμηθειών).  

 

Α.2. Διαγωνισμοί  

4. Προσωρινή κατακύρωση  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση  

τμήματος οδικού δικτύου στο campus της Θέρμης και εντός της Πανεπιστημιούπολης»  

[-Αριθμ. Διακήρυξης: 12/2018,  

-Προϋπολογισμός Μελέτης: €228.300,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

-Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2014ΣΕ54600020 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων], 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 9951/27-11-2018 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης 

με συνημμένα το από 26-11-2018  πρακτικό  της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 404/2017 για την «Καθαριότητα των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών 

χώρων του Α.Π.Θ.», διάρκειας δύο (2) ετών, - συνολικού προϋπολογισμού €5.800.846,40 χωρίς 
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Φ.Π.Α., που αφορά στην παράταση ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής των συμμετεχουσών εταιρειών στο διαγωνισμό, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 10423/30-11-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 4ης 

συνεδρίασης/26-11-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας με αριθμό 148/2018 για την: «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για τις ανάγκες του 

Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €74.400,00 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχουσών 

εταιρειών στο διαγωνισμό, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 10424/30-11-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/27-11-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

7. Πρόταση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: 

«Μέτρα πυροπροστασίας σε χώρους του ΑΠΘ, όπου υπάρχουν κεντρικοί κόμβοι τηλεφωνικού 

δικτύου, δικτύου δεδομένων και δικτυακών υπηρεσιών», εργολαβίας ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Ε. 

(Προϋπολογισμός Μελέτης: €152.514,00, Συμβατική Δαπάνη:  €73.206,91) [Αριθμ. Σύμβασης: 

5432/2016], 

(α) η με αριθμό 21/28-11-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 343/26-11-2018 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

8. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 2ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (2ου Α.Π.Ε./Α.Σ.) & 2ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου με τίτλο: «Οικοδομικές & Η/Μ εργασίες στο Μετεωροσκοπείο, στο 

Εργαστήριο Δενδροκομίας, στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας στο δώμα του Αμφιθεάτρου του 

Μανδαλιδείου» εργολαβίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε. (Αρχική Σύμβαση: €81.559,81, 2ος Α.Π.Ε./Α.Σ.: 

€81.559,81). [Αριθμ. Σύμβασης: 13416/2018], 

(α) η με αριθμό 24/28-11-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 346/26-11-2018 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

9. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 3ου και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (3ου  

τακτοποιητικού Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου με τίτλο: «Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων σε κτίρια του 

ΑΠΘ» εργολαβίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΗΣ & ΣΙΑ- «ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.» (Αρχική Σύμβαση: €42.406,28, 

3ος και τακτοποιητικός Α.Π.Ε./Α.Σ.: €42.406,28). [Αριθμ. Σύμβασης: 13447/19-1-2018], 

(α) η με αριθμό 20/28-11-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 339/23-11-2018 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 
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10. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 1ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (1ου Α.Π.Ε./Α.Σ.) & 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου με τίτλο: «Αναμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση Κοσμητείας Σχολής 

Επιστημών Υγείας» εργολαβίας ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.- La Δομική. (Αρχική Σύμβαση: 

€35.167,50, 1ος Α.Π.Ε./Α.Σ.: €35.167,50). [Αριθμ. Σύμβασης: 3822/12-10-2018], 

(α) η με αριθμό 22/28-11-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 344/26-11-2018 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

11. Πρόταση σχετικά με την έγκριση: 

11.1. μελέτης και τευχών δημοπράτησης,  

11.2. σχεδίου διακήρυξης  του έργου, 

11.3. πίστωσης 700.000,00€ σε βάρος των κονδυλίων του έργου 2014ΣΕ54600062 του ΠΔΕ με 

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

11.4. τη δημοπράτηση με τακτικό διαγωνισμό,  

του έργου: «Ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων υγιεινής σε κτίρια του ΑΠΘ», συνολικού 

προϋπολογισμού 700.000,00€- συμπεριλαμβομένου του  ΦΠΑ-,  

(α) η με αριθμό 19/28-11-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 297/14-11-2018 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

12. Πρόταση σχετικά με την έγκριση: 

12.1. μελέτης και τευχών δημοπράτησης,  

12.2. σχεδίου διακήρυξης  του έργου, 

12.3. πίστωσης 148.529,00€ σε βάρος των κονδυλίων του έργου 2014ΣΕ54600062 του ΠΔΕ με 

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

12.4. τη δημοπράτηση με τακτικό διαγωνισμό,  

του έργου: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στο Σεισμολογικό Σταθμό του ΑΠΘ», συνολικού 

προϋπολογισμού 148.529,00€ - συμπεριλαμβομένου του  ΦΠΑ- 

(α) η με αριθμό 25/28-11-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 345/26-11-2018 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

13. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΑΠΘ στις δικαστικές διεκδικήσεις για το Μετρό. 

 

Γ.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)  

 

14. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού διαθεσίμων για το έτος 2018 και Προϋπολογισμός 

οικονομικού  έτους 2019 του ΕΛΚΕ του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 156065/2018/3-12-2018 του ΕΛΚΕ με το συνημμένο του).   
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15. Έγκριση συμμετοχής των κ.: Κυριάκου Υάκινθου, και Γιώργου Σαββαϊδη, καθηγητών πρώτης 

βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της  Πολυτεχνικής Σχολής,  σε υπό ίδρυση 

τεχνοβλαστό, 

(το έγγραφο με αριθμό 149993/2018/27-11-2018 του ΕΛΚΕ).   

 

Δ .  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

16. Πρόταση σχετικά με την έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της Δωρεάς 

-Σοφίας Δερμίση, σε προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών «στη μνήμη των 

Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας-Πηνελόπης Δερμίση» 

(το έγγραφο με αριθμό 335/23-11-2018 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) . 

 

17. Πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων σχετικά με την κατάρτιση συμβιβασμού 

σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (άρθρο 74, Ν. 4182/2013), για οφειλές της μισθώτριας εταιρείας 

«Χρήστος Χατζηδιάκος και ΣΙΑ ΕΕ» για ακίνητα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα, 

(το έγγραφο με αριθμό 356/28-11-2018 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) . 

 

Ε.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

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

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση).   

 

19. Απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα της Κοσμητόρισσας της Παιδαγωγικής Σχολής, 

καθηγήτριας Ιωάννας Μπίμπου,  για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους  2019-2020, 

(το έγγραφο με αριθμό  521/29-11-2018 του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ) 

 

20. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος,  

(το έγγραφο με αριθμό 162/19-11-2018 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού με  συνημμένο το με αριθμό admin 228/12-

11-2018 έγγραφο  του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος).  

 

21. Σχετικά με την παραίτηση μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου από: 

21.1. την Επιτροπή Πολιτογράφησης με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

πλην της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης,  

21.2. την Επιτροπή Πολιτογράφησης με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλονίκης, 

(το έγγραφο με αριθμό 113/19-10-2018 της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής με τα συνημμένα του). 
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ΣΤ.   ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

22. Εισήγηση της Επιτροπής Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων-Κλινικών στο ΑΠΘ, για την 

επικαιροποίηση εσωτερικών κανονισμών κλινικών και εργαστηρίων καθώς και για την ίδρυση και 

μετονομασία κλινικών, μουσείου και εργαστηρίων σε Τμήματα του Πανεπιστημίου, 

(α) Εισήγηση της Επιτροπής,  

β) συνημμένη κατάσταση με τις προτάσεις Τμημάτων). 

 

23.  Σχετικά με την μετονομασία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας,  

(το έγγραφο με αριθμό 542/14-11-2018 του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ με το συνημμένο  του).  

 

24. Αναμόρφωση πτυχών του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Ψυχολογίας,  

(το έγγραφο με αριθμό 22187/23-11-2018 της ΜΟΔΙΠ με τα συνημμένα  του).  

 

Ζ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

25. 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). 

 

Η. ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  

26. Σχετικά με τη διαχείριση του 30% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του ΑΠΘ με τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4485/2017. 

 

27. Πρόταση για έγκριση εσωτερικού κανονισμού του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» του 

Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

3685/2008. 

(το έγγραφο με αριθμό 585/21-11-2018 του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)  

 

Θ .  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

28. Επικαιροποίηση σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.  2 περ. ιγ  του άρθρου 13 του Ν. 

4485/2017, του  μητρώου  εσωτερικών και εξωτερικών μελών  των Τμημάτων: 

- Μουσικών Σπουδών  της Σχολής Καλών Τεχνών, 

(το έγγραφο με αριθμό 172/26-11-2018 της Κοσμητείας της Σχολής  Καλών Τεχνών με τα συνημμένα του). 

-Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών , 

(το έγγραφο με αριθμό 174/27-11-2018 της Κοσμητείας της  Σχολής  Καλών Τεχνών με τα συνημμένα του). 

-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 198/29-11-2018 της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής  με τα συνημμένα του). 

-Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, 

(το έγγραφο με αριθμό 384/ 30-11-2018 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών  με τα συνημμένα του). 
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Ι .  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

29. Προτάσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για: 

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

-University of Tuzla, της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, 

(το έγγραφο με αριθμό 15/23-10-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

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

Kiev National “Taras Shevchenko’’ University, της Ουκρανίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 13/23-10-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του).   

-Odessa National “I.I. Mecnikov” State University, της Ουκρανίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 14/23-10-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-Technological University of Cyprus, της Κύπρου, 

(το έγγραφο με αριθμό 18/23-10-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-Adama Mickiewicza University, της Πολωνίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 19/23-10-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

-University of Cyprus, της Κύπρου, 

(το έγγραφο με αριθμό 20/23-10-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

29.3. Συμμετοχή του Α.Π.Θ. στο δίκτυο European Nuclear Education Network (ENEN AISB), 

(το έγγραφο με αριθμό 17/23-10-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

 

IA. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ,  

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

30. Εισήγηση του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Συνέλευση με 

αριθμό 395/14-11-2018), για απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον κ. Robert G. Picard , 

Senior Research Fellow στο Reuters Institute for the Study of Journalism του Πανεπιστημίου της 

Οξφόρδης και Fellow στο Information Society Project της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Yale, 

(το έγγραφο με αριθμό 57820-11-2018 του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ με τα συνημμένα του). 

 

31. Εισήγηση του Τμήματος Νομικής (Συνέλευση με αριθμό 120/20-11-2018), για απονομή του 

τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον  κ. Hugh Collins, καθηγητή και ακαδημαϊκό  του Πανεπιστημίου 

της Οξφόρδης, 

 (τα έγγραφα με αριθμό 1476/22-11-2018 της  Νομικής Σχολής με τα συνημμένα τους). 

 

32. Εισήγηση του Τμήματος  Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Συνέλευση με αριθμό 

238/18-9-2018), για απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα: 

- στον κ. Franz Erhard Walther, καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών του Αμβούργου και 

- στον κ. Richard Noyce, Κριτικό της Τέχνης,  από αναβολή 

(τα έγγραφα με αριθμό 169 και 170/15-10-2018 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με τα συνημμένα 

τους). 
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ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

33. Εισήγηση του Τμήματος  Νομικής (Συνέλευση με αριθμό 120/20-11-2018), για απονομή του 

τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον κ. Γεώργιο Αρχανιωτάκη, 

(το έγγραφο με αριθμό   1525/28-11-2018 του Τμήματος Νομικής, με τα συνημμένα του). 

 

IB .  ΔΩΡΕΕΣ  

34. Δωρεές προς ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου, 

(συνημμένη κατάσταση). 

 

IΓ .  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

35. Έγκριση υποβολής πρότασης και ορισμός Ιδρυματικά Υπευθύνου του έργου (της πράξης) με 

τίτλο: «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης στην περιοχή παρέμβασης της 

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»  για 

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

Προτεραιότητας ΑΞ06: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων», 

( το έγγραφο με αριθμό 6546/26-11-2018 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). 

 

36. Το έγγραφο του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού με συνημμένο το έγγραφο με αριθμό 

268/19-11-2018 του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, σχετικά με τη μη απορρόφηση 

της πίστωσης που διατέθηκε στο εν λόγω Τμήμα για πρόσληψη διδασκόντων, το ακαδημαϊκό έτος 

2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80. 

 

37. 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). 

 

38. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις. 

 
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

 
1. Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 3116/8-10-2018 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού σχετικά με 

την τροποποίηση της απόφασης Συγκρότησης Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π, και 

Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΠΘ για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020. 

 

2. Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 3062/8-10-2018 που αφορά την κοινοποίηση 

αποτελεσμάτων των εκλογών για το Συμβούλιο του Περιβάλλοντος. 

 
3. Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 4757/24-10-2018 του Γραφείου Πρυτανείας σχετικά με τη 

διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΑΠΘ αναφορικά με την παράταση της θητείας των 
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Αναπληρωτών Πρύτανη (Αντιπρυτάνεων) έως τις 31-8-2019, ακολουθώντας τη θητεία του Πρύτανη, 

σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 6 του Ν. 4559/2018. 

 
4. Η από 5-11-2018 επιστολή του Πρύτανη του ΑΠΘ, καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα, για τον 

εορτασμό της 80ης επετείου από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

 
5. Το έγγραφο με αριθμό 109/ 9-11-2018 του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών, κ. Γρηγόριο Ζαρωτιάδη, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, 

σχετικά με την έκθεση απολογισμού της οργανωτικής ομάδα του 1ου TEDxΑΘTh. 

 
6. Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 6744/19-11-2018 του Γραφείου Πρυτανείας σχετικά με την 

αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του 

ΑΠΘ, με τριετή θητεία των μελών της, από 5-1-2018 έως 5-1-2021. 

 
7. Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 5527/22-11-2018 του Γραφείου Πρυτανείας σχετικά με την 

εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 για την ίδρυση Διετών Προγραμμάτων Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης στα Α.Ε.Ι. 

 
8. Το έγγραφο με αριθμό πρωτ.  9123/22-11-2018 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού σχετικά 

με τη δημοσίευση των διατάξεων της παρ. 1 περ. γ΄ του άρθρου 41 του Ν. 4521/2018 (Α΄38). 

 
9. Το έγγραφο με αριθμό πρωτ.  2614/23-11-2018 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού σχετικά 

με τις υποθέσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4559/2018(Α΄142), άρθρο 18, παρ. 3 και 4. 

 
10. Το έγγραφο με αριθμό 9362/23-11-2018 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού σχετικά με τη 

συγκρότηση της Κοινής Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του ΑΠΘ, της Π.Φ.Λ., του Τ.Δ.Δ.Α.Π. και του 

Τ.Δ.Δ.Π.Δ. 

 
11. Τα από 3 και 18-10-2018, 23-11-2018 και 30-11-2018  υπηρεσιακά σημειώματα  του Γραφείου 

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

 
 

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,   3  Δεκεμβρίου  2018. 

 
       O Πρύτανης α.α 

                                                                                     

                                                                             
 

  

              Θεόδωρος Λ. Λαόπουλος 

         Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού 

               Καθηγητής Τμήματος Φυσικής 

 

 

 


