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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

     
                                            Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2980 

 

 Την  Τετάρτη  20  Φεβρουαρίου  2019, στις 09:00΄ π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση 

της Συγκλήτου στην αίθουσά της.     

 Τα μέλη της Συγκλήτου που δε 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.  ΟΙΚONOMIKA  

Α.1. Οικονομικά Αιτήματα 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, 

 (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,  

 (συνημμένη κατάσταση).  

 

Α.2 .  Διαγωνισμοί  

3. Προσωρινή κατακύρωση  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ανακαίνιση 

υφιστάμενων χώρων υγιεινής σε κτίρια του Α.Π.Θ.»,  

[-Αριθμ. Διακήρυξης: 15/2018,  

-Προϋπολογισμός Μελέτης: €700.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

-Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2014ΣΕ54600062 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων], 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17593/5-2-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης 

με συνημμένα το πρακτικό  της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

4. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €740.400,03 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 422/2019 και γ) Προκήρυξης 

διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 422/2019 για την: «Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού για 

τις ανάγκες του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού €740.400,03 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-,  

(το  έγγραφο με αριθμό 40/31-1-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης με αριθμό 

422/2019). 
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5. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €7.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 155/2019 και γ) Προκήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού με αριθμό 155/2019 για την: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.» 

συνολικού προϋπολογισμού €7.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-,  

(το  έγγραφο με αριθμό 41/7-2-2019 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

6. Κατακύρωση  του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 

144/2018 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίων κλίμακας ΑμεΑ σε χώρους του Α.Π.Θ.», 

συνολικού προϋπολογισμού €55.370,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17893/7-2-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2
ης

 

συνεδρίασης/29-11-2018 και 20-12-2018 – συνέχεια της 2
ης

 συνεδρίασης - της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού). 

 

7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς για 

την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών 

των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών Α.Π.Θ.» (αριθμός διακήρυξης 435/2019) 

συνολικού προϋπολογισμού €740.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18150/11-2-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα: α) το σχέδιο διακήρυξης 

με αριθμό 435/2019 και β) την με αριθμό 6499/23-11-2018 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). 

 

8. Κήρυξη ως άγονου του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 153/2019 για 

την: «Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση εκπαιδευτικής θερμοκηπιακής μονάδας του Τμήματος 

Γεωπονίας του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €44.206,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

– και επαναπροκήρυξή του χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών,  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18236/12-2-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένη την από 8-2-2019 

εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

9. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 421/2018 για την: «Προμήθεια βιβλιογραφικών βάσεων 

δεδομένων και ξενόγλωσσων και ελληνικών περιοδικών, για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

του Α.Π.Θ.», για το έτος 2019, συνολικού προϋπολογισμού €450.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. – που αφορά στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό,  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18306/13-2-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1
ης

 ης/25-

1-2019 και 2
ης

 συνεδρίασης/7-2-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

10. Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 151/2018 για την: 

«Τακτική συντήρηση, έλεγχο, επισκευή και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών ψυκτικών μονάδων, των 

πύργων ψύξης και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 

€74.400,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18373/13-2-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της  2
ης

 

συνεδρίασης/13-2-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 
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11. Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 150/2018 για  την:    

«Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών συγκροτημάτων, πυροσβεστικών δικτύων και  συστημάτων 

πυρανίχνευσης του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €73.160,00 -συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18374/13-2-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της  2
ης

 

συνεδρίασης/13-2-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

  

12. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας με αριθμό 154/2018 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση αερόψυκτου ψύκτη στην 

Παιδαγωγική Σχολή 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 εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό,  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18379/13-2-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της  1
ης

 

συνεδρίασης/28-1-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

13. Έγκριση αποτελεσμάτων της διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς 

φορείς για την προκήρυξη  διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 402/2018) για: 

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ανάπτυξης – Εκτροφής Ζωικών Προτύπων 

και Βιοϊατρικής Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού 

προϋπολογισμού €653.480,00 -συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. – 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18470/14-2-2019 του Τμήματος Προμηθειών). 

 

14. Σχετικά με τη διαδικασία κατανομής υπολοίπου χρηματοδότησης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας έτους 2018,  

 (το έγγραφο με αριθμό 731/5-11-2018  του Τμήματος Χημείας).  

 

15. Σχετικά με την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των 

πτερύγων της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(σχετικό έγγραφο του ΕΛΚΕ/ΑΠΘ). 

 

16. Σχετικά με την εξουσιοδότηση προς την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης για την 

υποβολή πρότασης χρηματοδότησης εκπόνησης μελέτης του πρώην κτιρίου αποκατάστασης 

παραπληγικών και του περιβάλλοντος χώρου. 

 
  

Β.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

17. Σχετικά με τη συμμετοχή ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου σε πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών, 

(το  σχετικό έγγραφο του ΕΛΚΕ/ΑΠΘ). 
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Γ .  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

16. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων και της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

για: 

α)  Υποτροφίες από δωρεές, κληροδοτήματα: ορισμός τριμελούς εξεταστικής επιτροπής 

διενέργειας γραπτού διαγωνισμού, επιστροφή χρημάτων υποτροφίας,  συνέχιση υποτροφίας, 

β) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα : εκμισθώσεις ακινήτων, πρόταση για 

επωφελέστερη αξιοποίηση περιουσίας κληροδοτήματος, εγκατάσταση φυσικού αερίου σε ακίνητο,  

γ) Λοιπά:  έγκριση απολογισμών κληροδοτημάτων, κληροδοσιών, δωρεών ΑΠΘ, υπαγωγή ακινήτου 

στις διατάξεις του Ν. 4495/2017,  έγκριση δαπάνης για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, 

δ) Ανακοίνωση:  πρόσκληση για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης ανοικοδόμησης ακινήτου και 

πρόσκληση για εκποίηση διαμερίσματος 

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

 Δ .ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

17.   Έγκριση του Οργανισμού του ΑΠΘ,  

(η σχετική εισήγηση). 

 

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

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

  (συνημμένη κατάσταση).   

 

19. Ορισμός Τριμελούς Οργάνου, για τις ανάγκες του Ταμείου Δασών και Διαχείρισης 

Πανεπιστημιακών Δασών,  για την αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή με 

απόσπαση σε αυτό,  μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 

4440/2016, 

(α) το έγγραφο με αριθμό 86/6-2-2019 του Ταμείου Δασών και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών  και 

 β) το έγγραφο με αριθμό 164/14-2-2019 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού) 

 
20. Αντικατάσταση της  Γραμματέως και της αναπληρώτριάς της στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική 

Επιτροπή του ΑΠΘ, 

(το  έγγραφο με αριθμό 17637/5-2-2019 του Τμήματος Διοίκησης). 

 

21.  

21.1.Ορισμός επιτροπής διενέργειας των εισιτηρίων εξετάσεων  για την εισαγωγή σπουδαστών στο α΄ 

εξάμηνο σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 

(το  έγγραφο με αριθμό 633/8-2-2019 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών). 

 

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

σοβαρές παθήσεις (καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%) στο α΄ εξάμηνο 
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σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 

(το  έγγραφο με αριθμό 634/8-2-2019 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών) 

 

22. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας των Προέδρων των Τμημάτων: 

- Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, κ. Συμεών Πασχαλίδη, καθηγητή πρώτης βαθμίδας, για το 

εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, 

(το έγγραφο με αριθμό 757/28-1-2019 του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας με τα συνημμένα του) 

- Πληροφορικής, κ. Ελευθέριου Αγγελή, καθηγητή πρώτης βαθμίδας, για το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, 

(το έγγραφο με αριθμό 1028/8-2-2019 του Τμήματος  Πληροφορικής με τα συνημμένα του) 

- Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, κ. Αθανάσιου Αϊδίνη, αναπληρωτή καθηγητή, για 

το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, 

(το έγγραφο με αριθμό 812/13-2-2019 του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με τα συνημμένα του) 

 

Ε.   ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

23. Σχετικά με την υποβολή πρότασης για τη συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης στην πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. 

  

24. Εισήγηση σχετικά με τη τυποποίηση του χορηγούμενου ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου    

σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17754 /6-2-2019  της Επιτροπής Ελέγχου Πιστοποιητικών ΑΠΘ με τα συνημμένα του). 

 

25. Πρόταση σχετικά με την υιοθέτηση πρακτικών για την ορθή λειτουργία του προγράμματος 

ERASMUS+, 

(το έγγραφο με αριθμό  304/18-1-2019  της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων). 

 

26. Αναμόρφωση πτυχών του υφιστάμενου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του 

Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 

(α) το έγγραφο με αριθμό 1944/18-7-2018 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα του και 

β) η με αριθμό 12847/7-2-2019 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ).   

 

27. Μετονομασία της Β΄ Παθολογικής Προπαιδευτικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας (ΦΕΚ 

2792/τ.Β΄/13-7-2018) σε Β΄ Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική , 

 (το έγγραφο με αριθμό 2685/6-12-2018 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του) 

 

28. Προτάσεις σχετικά με Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης,  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18496/15-2-2019 του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με τα συνημμένα 

του). 

 

29. Το από 15-2-2019 έγγραφο του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού με συνημμένο το έγγραφο 

με αριθμό 960/8-2-2019 του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, σχετικά με 
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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. 

 

ΣΤ.  ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  

30. Πρόταση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού  Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο : «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους» για 

παράταση   του χρόνου ολοκλήρωσης σπουδών μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι έχουν 

συμπληρώσει την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό Μεταπτυχιακών 

Σπουδών,  

(το έγγραφο του ΔΠΜΣ με αριθμό 8/10-1-2019 ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 31-1-2019 και στις 13-2-2019). 

 

Ζ .  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

31. 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: 

- Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της  Παιδαγωγικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 326/1-2-2019 της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής  με τα συνημμένα του) 

- Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της  Σχολής 

Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 

(το έγγραφο με αριθμό 299/12-2-2019 της Κοσμητείας της Σχολής  Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με τα 

συνημμένα του) 

 

32. Έγκριση και μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις: της παρ. 

3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 και της 

παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.4405/2016 η οποία αντικατέστησε την παρ.4 του άρθρου 70 του 

Ν.4386/2016 του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική 

Χειρουργική-Μεταμοσχεύσεις»,  

(το έγγραφο με αριθμό 1059/28-1-2019 της Κοσμητείας της Σχολής  Επιστημών  Υγείας με τα συνημμένα του). 

 

33. Έγκριση και μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις: της παρ. 

3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 και της 

παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.4405/2016 η οποία αντικατέστησε την παρ.4 του άρθρου 70 του 

Ν.4386/2016 του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τις Σέρρες) της 

Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  με γνωστικό αντικείμενο: «Προπονητική με 

ειδίκευση την Κολύμβηση» ,  

(το έγγραφο με αριθμό 300/12-2-2019 της Κοσμητείας της Σχολής  Επιστημών Φυσικής Αγωγής και   Αθλητισμού με τα 

συνημμένα του.). 

 

Η. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

34. 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). 
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Θ.ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

35. Κατανομή μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., Π.Ε. κατηγορίας στο Τμήμα Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 16730/28-1-2019  του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού με   το 

συνημμένο του). 

 

Ι .  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

36. Προτάσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για: 

-Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με το University of Delaware των ΗΠΑ 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18371/13-2-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων), 

-Σύναψη Επιστημονικής Συνεργασίας με το Astrakhan State University της Ρωσίας 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18372/13-2-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων), 

 

ΙΑ. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ,  

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

37. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής (συνεδρίαση με αριθμό 6/17-12-2018), για 

απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον κ. Kip Thorne, Ομότιμο Καθηγητή του California 

Institute of Technology, 

(το έγγραφο με αριθμό 1264/22-1-2019 του Τμήματος Φυσικής με τα συνημμένα του). 

 

38. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (συνεδρίαση με αριθμό 

83/31-1-2019), για απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον κ. Geoffrey Wood,  Καθηγητή 

του Business School, University of Essex,  

(το έγγραφο με αριθμό 229/13-2-2019 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

39. Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων 

των Τμημάτων: 

 

-Ψυχολογίας (συνεδρίαση με αριθμό 328/24-1-2019), για απονομή του τίτλου της Ομότιμης   

Καθηγήτριας στη διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Βασιλική Δεληγιάννη-Κουϊμτζή,  

(το έγγραφο με αριθμό 1224/29-1-2019 του Τμήματος Ψυχολογίας με τα συνημμένα του). 

 

-Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (συνεδριάσεις με αριθμό 4/4-12-2018 και 5/22-1-2019), για απονομή του 

τίτλου του/της Ομότιμου/Ομότιμης Καθηγητή/Καθηγήτριας: 

-στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Άγι Αναστασιάδη 

-στην διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Αρίστη Παπαδοπούλου, 

-στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Νικόλαο Κομνηνό,  
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(τα έγγραφα με αριθμό 621, 622 και 626/1-2-2019 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με τα συνημμένα τους). 

 

- Ιατρικής (συνεδρίαση με αριθμό 20/22-1-2019), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή: 

- στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Γρηγόριο Αμπατζόγλου, 

- στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Ευστράτιο Ασημακόπουλο,  

(τα έγγραφα με αριθμό 3609/31-1-2019 και 3723/5-2-2019 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα τους). 

 

- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνεδρίαση με αριθμό 462/31-1-2019), για απονομή του 

τίτλου του/της Ομότιμου/Ομότιμης Καθηγητή/Καθηγήτριας: 

- στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Σάββα Πατσαλίδη, 

 - στην διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Σταματία Κροντήρη, 

- στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Γεώργιο Καλογερά, 

(τα έγγραφα με αριθμό  984,985 και 986/8-2-2019 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα τους). 

 

-Μηχανολόγων Μηχανικών (συνεδρίαση με αριθμό 8/29-1-2019), για απονομή του τίτλου του 

Ομότιμου  Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Ιωάννη Τσιάφη,  

(το έγγραφο με αριθμό 648/7-2-2019 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με τα συνημμένα του). 

 

ΙΒ. ΔΩΡΕΕΣ  

40. Δωρεές προς ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου,, 

(συνημμένη κατάσταση). 

 

ΙΓ .  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

41. Σχετικά με την ίδρυση Κέντρου Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ,  

(το έγγραφο με αριθμό 3942/12-2-2019 με τα συνημμένα του) 

 

42. Σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 5380/2018 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία μισθωτικών διαφορών) με την οποία έγινε 

αποδεκτή αγωγή κατά του ΑΠΘ ανώνυμης εταιρίας και με την οποία υποχρεώνεται το Πανεπιστήμιο 

στην καταβολή ποσού €34.207,74 για ανεξόφλητα μισθώματα, 

 (το έγγραφο με αριθμό 432/12-2-2019 από το Δικαστικό Γραφείο του ΑΠΘ με τα συνημμένα του). 

 

 

43. 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). 

 

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

 
1. Τα  έγγραφα με αριθμό 17793/6-2-2019 του Τμήματος Διοίκησης σχετικά με ενημέρωση 

υπόχρεων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων 

(Δ.Ο.Σ.) για το έτος 2018 (χρήση 2017) 

 
2. Το έγγραφο με αριθμό 647/12-2-2019 σχετικά με τη διαβίβαση πορίσματος-ψηφίσματος για τη 

χρήση υλικών στις ορκωμοσίες των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών.  

 

3. Το από 29-1-2019 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Πρύτανη σχετικά με άδεια απουσίας 

του  Πρύτανη κ. Περικλή Μήτκα, καθηγητή.  

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

1. Η από 14-11-2018 αίτηση της κ. Μακρίνας Ζαφείρη, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας στις πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας (ΠΑΔ) στην 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Παράρτημα Θεσσαλονίκης, από αναβολή, 

(το έγγραφο με αριθμό 7/12-12-2018 ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 14-1-2019  του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων 

Γλωσσών με το συνημμένο του). 

 

2. Η από 10-10-2018 αίτηση της κ. Μακρίνας Ζαφείρη, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Παράρτημα Θεσσαλονίκης, 

από αναβολή, 

(το έγγραφο με αριθμό 6/12-12-2018 ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 14-1-2019 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων 

Γλωσσών με το συνημμένο του). 

 

3. Η από 10-10-2018 αίτηση της κ. Μακρίνας Ζαφείρη, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας  και επίβλεψης διπλωματικών εργασιών στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), από αναβολή, 

(το έγγραφο με αριθμό 5/12-12-2018 ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 14-1-2019  του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων 

Γλωσσών με το συνημμένο του). 

 

4. Η από 20-11-2018 αίτηση της κ. Βασιλείας Καζαμία, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης 

«Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(ΕΑΠ), από αναβολή, 

(το έγγραφο με αριθμό 8/12-12-2018 ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 14-1-2019 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων 

Γλωσσών με το συνημμένο του). 

 

 

5. Η από 15-10-2018 αίτηση της κ. Βασιλείας Καζαμία, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας  προκειμένου να απασχοληθεί εθελοντικά και περιστασιακά 

ως διαμεσολαβήτρια αστικών και εμπορικών υποθέσεων, από αναβολή, 
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(το έγγραφο με αριθμό 9/12-12-2018 ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 14-1-2019  του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων 

Γλωσσών με το συνημμένο του). 

 

6. Η από 20-11-2018 αίτηση της κ. Άννας-Μαρίας Χατζηθεοδώρου, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου 

Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

ειδίκευσης «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας» του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), από αναβολή, 

(το έγγραφο με αριθμό 10/12-12-2018 ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 14-1-2019  του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων 

Γλωσσών με το συνημμένο του). 

 

7. Η από 26-11-2018 αίτηση της κ. Ελένης Γκίνου, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών, για χορήγηση άδειας διδασκαλίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης 

«Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, από 

αναβολή, 

(το έγγραφο με αριθμό 13/13-12-2018  ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 14-1-2019 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων 

Γλωσσών με το συνημμένο του). 

 

8. Η από 9-10-2018 αίτηση της κ. Ελένης Γκίνου, μέλους ΕΕΠ, του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων 

Γλωσσών, για χορήγηση άδειας  απουσίας για εκπαιδευτικούς λόγους,  

(το έγγραφο με αριθμό 4/7-12-2018 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το συνημμένο του). 

 

9. Η από 9-2-2019 αίτηση της κ. Αναστασίας Δουλκέρη για χορήγηση πρακτικών που αφορά το 

28ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης «Σχετικά με την παραχώρηση  εξοχικής κατοικίας (Μετόχι-

Επανωμής) στο ΑΠΘ» της Συνεδρίασης της Συγκλήτου με αριθμό 2978/28&31-12-2018. 

 

Θεσσαλονίκη,  15   Φεβρουαρίου  2019. 

 

Ο Πρύτανης 

 
 (υπογραφή)* 

 

Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 


