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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 
Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2985 

 

Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, στις 15:30΄, 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 εγκεκριμένου 

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).  

3. Παράταση προθεσμίας απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2980/20 και 21-2-2019 και έγγραφο με αριθμό 17987/4-3-

2019 και  

β) το με αριθμό 1060/5-4-2019 έγγραφο του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών).   

Α.2. Διαγωνισμοί  

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού, 

επαναληπτικού διαγωνισμού με αριθμό 434/2019 για την: «Αναβάθμιση Λογισμικού 

Στατιστικής (SPSS)» [του τμήματος 4 του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού 418 

Συμπληρωματικές Προμήθειες αναβάθμισης ψηφιακών υποδομών Α.Π.Θ., το οποίο 

κηρύχθηκε άγονο], συνολικού προϋπολογισμού €65.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του 

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

συμμετοχής, της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της εταιρείας που συμμετέχει στο 

διαγωνισμό, 

(το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22962/5-4-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένα τα πρακτικά 

της 1
ης

 συνεδρίασης/5-4-2019 και 2
ης

 συνεδρίασης/5-4-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού). 
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5. Παράταση της σύμβασης με αριθμό 415/2018, λήξεως 30-4-2019, για την: «Καθαριότητα 

κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.», [διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών 

και με δυνατότητα παράτασης τεσσάρων (4) ακόμη μηνών -2 μηνών με μονομερή απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής και 2 ακόμη μηνών με συναίνεση του αναδόχου-] για χρονικό 

διάστημα δύο (2) μηνών από 1-5-2019 και συμβατικής δαπάνης €459.155,554 χωρίς Φ.Π.Α. 

(€569.352,887 με Φ.Π.Α.), 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22913/5-4-2019 του Τμήματος Προμηθειών). 

6. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €115.599,99 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 441/2019 και γ) Προκήρυξης 

τακτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 441/2019 για την: 

«Προμήθεια αντλιών, θερμαντικών σωμάτων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των Η/Μ 

εγκαταστάσεων των κτιρίων του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού €115.599,99 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, 

(το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 21974/28-3-2019 του Τμήματος Προμηθειών με τη συνημμένη διακήρυξη 

με αριθμό 441/2019). 

7. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €40.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 159/2019 και γ) Προκήρυξης 

συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 159/2019 για την: «Προμήθεια 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού 

€40.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-,  

(το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 21976/28-3-2019 του Τμήματος Προμηθειών με τη συνημμένη διακήρυξη 

με αριθμό 159/2019). 

8. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 146/2018 για την: 

«Προμήθεια και εκτύπωση μεμβρανών πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών 

διπλωμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 

€40.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -.  

(το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22827/5-4-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο το πρακτικό 

της 2
ης

 συνεδρίασης/4-4-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

9. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €653.480,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 402/2019 και γ) Προκήρυξης 

διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 402/2019 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού εργαστηρίου ανάπτυξης – εκτροφής ζωικών προτύπων και βιοιατρικής έρευνας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.», συνολικού προϋπολογισμού €653.480,00 

- συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –, 

(το  με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23080/8-4-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 402/2019). 
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10. Οριστική κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου (αριθμός διακήρυξης: 

15/2018) με τίτλο: «Ανακαίνιση Υφιστάμενων Χώρων Υγιεινής σε κτίρια του Α.Π.Θ.», 

συνολικού προϋπολογισμού €700.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.   22780/4-4-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και  

Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του). 

 

11. Κατακύρωση του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 421/2018 για την 

«προμήθεια βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και ξενόγλωσσων και ελληνικών περιοδικών, 

για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, για το έτος 2019, συνολικού 

προϋπολογισμού €450.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, 

(το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23078/8-4-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο το πρακτικό της 

3
ης

 συνεδρίασης/8-4-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

12. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής των υπηρεσιών: 

12.1. «Καθαριότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα 

Μάρτιο 2019, 

(το έγγραφο με αριθμό εισ. πρωτ. 22597/3-4-2019 της Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το 

από 3-4-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής). 

12.2. «Φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Μάρτιο 

2019, 

(το έγγραφο αριθμό εισ. πρωτ. 22495/2-4-2019 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το από 2-4-

2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής). 

12.3. «Συντήρησης-λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών 

εγκαταστάσεων του ΑΠΘ», για το μήνα Μάρτιο 2019, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22493/2-4-2019 της Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από 2-4-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής). 

Β.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

13. Σχετικά με την καταβολή παραβόλου εξέτασης αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών/τριών για 

εισαγωγή σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 65040/2019/28-3-2019 της ΜΟΔΥ-ΕΛΚΕ ΑΠΘ με συνημμένο το έγγραφο με αριθμό 

138728/Ζ1/24-8-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). 

 

 

 

 

 

 



2985_ ΗΔ_1.1                                                                                                                                        Σ ε λ ί δ α  | 4 

Γ.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

14. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων και της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

για:  

α) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα : ανανέωση μίσθωσης ακινήτου, 

ανανέωση εντολής σε μεσίτες για  εκμίσθωση ακινήτων κληροδοτημάτων, κληροδοσιών και 

δωρεών του ΑΠΘ,  

β) Λοιπά: εγκρίσεις αμοιβών δικηγόρων για υποθέσεις δωρεάς και κληροδοτήματος του 

ΑΠΘ, κάλυψη οφειλής ΕΝΦΙΑ ακινήτου κληροδοτήματος του ΑΠΘ,  από τις πιστώσεις του 

τακτικού προϋπολογισμού, 

(συνημμένη κατάσταση). 

Δ.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

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

Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τμήματος κεντρικού αποχετευτικού δικτύου 

και κεντρικού δικτύου τηλεθέρμανσης στο υπόγειο τούνελ της Ν.Ο.Π.Ε.» εργολαβίας 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – «ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.» (Αρχική Σύμβαση: €36.743,17, 

2ος και τακτοποιητικός Α.Π.Ε./Α.Σ.: €36.743,17). [Αριθμ. Σύμβασης:29738/2018], 

(α) το έγγραφο με αριθμό 772/15-3-2019 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του 

ΑΠΘ με τα συνημμένα του 

β) η με αριθμό 37/3-4-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ). 

16. 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: «Οικοδομικές & Η/Μ εργασίες στο 

Μετεωροσκοπείο, στο Εργαστήριο Δενδροκομίας, στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας και στο 

δώμα του αμφιθεάτρου του Μανδαλιδείου», εργολαβίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε. (Αρχική Σύμβαση: 

€81.559,81, 3ος και τακτοποιητικός Α.Π.Ε./Α.Σ.: €79.572,06). [Αριθμ. Σύμβασης: 13416/2018], 

(α) το έγγραφο με αριθμό 790/21-3-2019 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του 

ΑΠΘ με τα συνημμένα του 

β) η με αριθμό 35/3-4-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ). 

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

Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου με τίτλο: «Αναδιαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση Κοσμητείας 

Σχολής Επιστημών Υγείας» εργολαβίας ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. «LA ΔΟΜΙΚΗ» (Αρχική 

Σύμβαση: €35.167,50, 2ος και τακτοποιητικός Α.Π.Ε./Α.Σ.: €32.303,20). [Αριθμ. Σύμβασης: 

3822/2018], 

(α) το έγγραφο με αριθμό 772/15-3-2019 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του 

ΑΠΘ με τα συνημμένα του 
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β) η με αριθμό 24/28-11-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ). 

18. Πρόταση σχετικά με την έγκριση: 

18.1. μελέτης και τευχών δημοπράτησης,  

18.2. σχεδίου διακήρυξης  του έργου, 

18.3. πίστωσης €287.000,00 σε βάρος των κονδυλίων του έργου 2018ΣΕ04600012 του ΠΔΕ με 

τίτλο: «Έργα υποδομής και κτιριακές εγκαταστάσεις στην περιοχή Θέρμης για τις μόνιμες 

εγκαταστάσεις των Σχολών Ε.Φ.Α.Α. και Καλών Τεχνών» και 

18.4. τη δημοπράτηση με τακτικό διαγωνισμό,  

του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων και δικτύου ομβρίων στο 

Πανεπιστημιακό Campus στη Θέρμη», συνολικού προϋπολογισμού €287.000,00 - 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, 

(α) το έγγραφο με αριθμό 823/29-3-2019 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του 

ΑΠΘ με τα συνημμένα του 

β) η με αριθμό 38/3-4-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ). 

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

«Παροχέτευση όμβριων υδάτων προαύλιου χώρου κτιρίου Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Πολυτεχνικής Σχολής» εργολαβίας ΣΑΒΒΑ ΚΑΡΥΠΙΔΗ (Προϋπολογισμός Μελέτης: 

€71.858,00, Συμβατική Δαπάνη : €28.743,20),   αρ. αρχικής σύμβασης: 5645/31-10-2017, αρ. 

1ης Σ.Σ.Ε.: 28224/28-6-2018,  

(α) το έγγραφο με αριθμό 574/29-1-2019 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του 

ΑΠΘ με τα συνημμένα του 

β) η με αριθμό 32/3-4-2019  γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ). 

20. Πρόταση σχετικά με την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 

με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Εργαστηρίου Ανάπτυξης – Εκτροφής Ζωικών 

Προϊόντων και Βιοϊατρικής Έρευνας», εργολαβίας ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. 

ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.) [Αριθμ. Σύμβασης: 29738/2018], 

(α) το έγγραφο με αριθμό 826/1-4-2019 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του 

ΑΠΘ με τα συνημμένα του 

β) η με αριθμό 39/3-4-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ). 

21. Πρόταση σχετικά με την ένσταση με αριθμό γενικού πρωτ. 18724/19-2-2019 της εταιρείας 

«ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Α΄ Φάσης Κτιρίου Φυτικής 

Παραγωγής στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ.», κατά του 3ου και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. της Αρχικής 

Σύμβασης (3ου  τακτοποιητικού Α.Π.Ε./Α.Σ.) του υπόψη έργου,  

(α) το έγγραφο με αριθμό 709/5-3-2019 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του 

Α.Π.Θ. με τα συνημμένα του 

β) η με αριθμό 33/3-4-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ). 
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Ε.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

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

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση). 

23. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών για τη μισθολογική αναγνώριση χρόνου 

προϋπηρεσίας μελών ΔΕΠ, 

(το έγγραφο με αριθμό 21227/18-3-2019 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού).   

 

24. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν για 

την σύσταση/συγκρότηση της άμισθης Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του άρθρου 

33 του Ν.4589/2019. 

 

25. Σχετικά με αίτηση παραίτησης μέλους από Επιτροπή Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2980/20&21-2-2019-έγγραφο με αριθμό 18396/25-2-2019) 

β) το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23011/8-4-2019 του Τμήματος Προμηθειών  με το συνημμένο του).   

26. Κανονισμός Αρχαιολογικών Ανασκαφών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 1934/28-3-2019 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με το συνημμένο σχέδιο 

κανονισμού).   

27. Σχετικά με: 

27.1. την τροποποίηση της Ιδρυτικής Πράξης-Καταστατικού και 

27.2. τον ορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

του Αριστοτελείου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Α.Μ.Φ.Ι.Θ.). 

27.3. αποδοχή της δωρεά παραχώρησης, κατά χρήση, από το Δήμο Θεσσαλονίκης  του κτιρίου 

της πρώην Ναυτικής Διοίκησης (Προβλήτα 1 Ο.Λ.Θ.) για τη στέγαση του Αριστοτέλειου 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (Α.Μ.Φ.Ι.Θ.). 

 (το με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 21219/18-3-2019 έγγραφο του Α.Μ.Φ.Ι.Θ. με τα συνημμένα του) . 

28. Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (συνεδρίαση με αριθμό 1223/13-3-2019) του Ταμείου 

Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

σχετικά με τροποποίηση διατάξεων του Ν.1881/1951 (ΦΕΚ Α  210)   «Περί ιδρύσεως παρά τω 

Πανεπιστημίω Θεσσαλονίκης ταμείου διοικήσεως και διαχειρίσεως των πανεπιστημιακών 

δασών», όπως ισχύει, 

(το με αριθμό 410/1-4-2019 έγγραφο του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τα συνημμένα του). 
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ΣΤ.  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

29. Σχετικά με την ίδρυση τεσσάρων (4) νέων Τμημάτων και Πανεπιστημιακού Ερευνητικού 

Κέντρου (Π.Ε.Κ) στο ΑΠΘ, 

(α) η από  τον Οκτώβριο 2018 εισήγηση του Πρύτανη Καθηγητή Περικλή Μήτκα, 

β) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2968/3-10-2018-έγγραφο με αριθμό 3950/15-10-2018 και 

γ) το έγγραφο με αριθμό 9503/Ζ1/22-1-2019 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). 

30. Πρόταση για εξασφάλιση  παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του ΑΠΘ,  

(α) το έγγραφο με αριθμό 1227/19-3-2019 του Τμήματος Πληροφορικής με τα συνημμένα του, και  

β) η με αριθμό 21410/21-3-2019  εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ). 

31. Πρόταση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος του ΑΠΘ 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 1264/15-3-2019 του Τμήματος Γεωπονίας με τα συνημμένα του). 

32. Προτάσεις σχετικά με Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης,  

(τα έγγραφα με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22781/4-4-2019 (ανακοινοποιημένο στο ορθό με το έγγραφο με αριθμό 

εισερχ. πρωτ. 22809/5-4-2019) και 22791/4-4-2019 του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης με τα 

συνημμένα τους). 

Ζ.  ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  

33. Πρόταση για τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ιατρική Πληροφορική» μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής 

(επισπεύδον) της Σχολής Επιστημών Υγείας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του ΑΠΘ,   

(α) το έγγραφο με αριθμό 30/4-3-2019 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του και 

(β) η με αριθμό 20114/26-3-2019 – ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 4-4-2019 –εισήγηση της Επιτροπής 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ). 

 

34. Πρόταση για τροποποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου  (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 

και 13-4-2018) που αφορούν τα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 

34.1. «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεοελληνικής Φιλολογίας. Ερμηνεία, κριτική και 

κειμενικές σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας  της Φιλοσοφικής Σχολής και 
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34.2.  «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βυζαντινής Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας  

της Φιλοσοφικής Σχολής  

ως προς τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρο 17 του 

Ν.4559/2018 

(τα έγγραφα με αριθμό 1248 & 1249/3-4-2019 του Τμήματος Φιλολογίας  με τα συνημμένα τους). 

35. Σχετικά με τη διοικητική υποστήριξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Ιδρύματος. 

Η.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΟΥ ΠΔ 407/80  

36. Κατανομή πιστώσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (διδάσκοντες ΠΔ 

407/80), 

(το σχετικό  έγγραφο του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού). 

Θ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

37. 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: 

- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 881/1-4-2019 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, 

(το έγγραφο με αριθμό 1364/29-3-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα του). 

- Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, 

(το έγγραφο με αριθμό 1363/29-3-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα του). 

- Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, 

(το έγγραφο με αριθμό 1365/29-3-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα του). 

- Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 343/1-4-2019 της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 899/4-4-2019 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

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

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

ΔΕΠ του Ιδρύματος,  

(το έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας με αριθμό εμπ. πρωτ. 869/11-6-2018 με τα συνημμένα του). 
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Ι .  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  

39. 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). 

ΙΑ.  ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ  

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

ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 4/28-3-2019 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, με τη συνημμένη προκήρυξη). 

41. 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 2019-

2020, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του 

ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 3/28-3-2019 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, με τη συνημμένη ανακοίνωση-

πρόσκληση). 

ΙΒ.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

42. Κανονιστική Απόφαση Συγκλήτου σχετικά με τις διαδικασίες προκήρυξης θέσεων, επιλογής 

και περιοδικής αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π.), μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, 

(το έγγραφο με αριθμό 21228/18-3-2019 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού).   

 

43. Κατανομή μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., Π.Ε. κατηγορίας στο Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών  της Πολυτεχνικής Σχολής  του ΑΠΘ, 

 (το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 22634/8-4-2019  του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού με   

το συνημμένο του). 
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ΙΓ.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

44. Προτάσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για: 

44.1.  Σύναψη Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Joint Research Centre of the 

European Commission του Βελγίου, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23006/8-4-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων). 

44.2. Ανανέωση Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Chiba University της Ιαπωνίας, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23003/8-4-2019  του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων). 

44.3. Ανανέωση Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Shanghai International Studies 

University (SISU), της Κίνας, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23005/8-4-2019  του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων). 

44.4.  Συμμετοχή του Α.Π.Θ. στο δίκτυο European Consortium for Arts Therapies Education 

(ECArTE), 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 13874/21-12-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων). 

ΙΔ.  ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ  ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ,  ΕΠΙΤΙΜΟΥ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

ΙΔ.1 ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

45. Σχετικά με την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή, μετά από εισήγηση της 

Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση με αριθμό 24/25-2-2019), σε διατελέσαντα 

καθηγητή του Τμήματος, 

(το έγγραφο με αριθμό 4496/6-3-2019 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του). 

 

46. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος  Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(συνεδρίαση με αριθμό 14/14-2-2019), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στο 

διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  

κ. Κωνσταντίνο Βακαλόπουλο, 

         (το έγγραφο με αριθμό 1374/3-4-2019 του Τμήματος , με τα συνημμένα του). 

 

ΙΔ.2 ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

47. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής (συνεδρίαση με αριθμό 11/18-3-2019), για 

απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον Καθηγητή Γεώργιο Χατζηιωάννου, «Classe 

Exceptionnelle» at the University of Bordeaux (France), 

(το έγγραφο με αριθμό 1724/28-3-2019 του Τμήματος Φυσικής με τα συνημμένα του). 
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ΙΕ.  ΔΩΡΕΕΣ  

48. Σχετικά με πρόταση δωρεάς βιβλίων και περιοδικών από την Ομότιμη Καθηγήτρια του 

Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ κ. Δήμητρα Παπαδοπούλου, προς την Έδρα UNESCO/ 

Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη του ΑΠΘ 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 21445/21-3-2019 της Ομότιμης Καθηγήτριας του Τμήματος Ψυχολογίας 

του ΑΠΘ κ. Δήμητρας Παπαδοπούλου). 

ΙΣΤ.  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

49. Ίδρυση «Κέντρου Ποντιακών Ερευνών» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

(το έγγραφο με αριθμό 813/29-3-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ με τα συνημμένα του). 

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

1. Το έγγραφο με αριθμό 1558/8-3-2019 του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη συνημμένη ιδρυτική 

πράξη της μη κερδοσκοπικής διεθνούς ένωσης με την επωνυμία: «Μουσείο Ολοκαυτώματος 

Ελλάδος («Holocaust Museum of Greece»). 

2. Το έγγραφο με αριθμό 21828/5-4-2019 σχετικά με την κατανομή θέσης άγονης εκλογής στο 

Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, στην μνήμη του Ιωάννη Παντή. 

3. Το έγγραφο με αριθμό 20416/7-3-2019 του Τμήματος Διοίκησης σχετικά με ενημέρωση για 

την υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ). 

4. Τα από 18-2-2019, 6-3-2019 και 28-3-2019 υπηρεσιακά σημειώματα του Γραφείου Πρύτανη 

σχετικά με άδειες απουσίας του Πρύτανη καθηγητή Περικλή Μήτκα. 

Α Ι  Τ Η Σ  Ε Ι  Σ  

1. Η από 24-1-2019 αίτηση μέλους ΕΕΠ του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, για 

χορήγηση άδειας απουσίας για εκπαιδευτικούς λόγους, 

(το έγγραφο με αριθμό 19/29-3-2019 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με τα συνημμένα του). 

2. Η από 25-1-2019 αίτηση μέλους ΕΕΠ του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, για 

χορήγηση άδειας διδασκαλίας από απόσταση, σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, κατά το 

εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, 

(το έγγραφο με αριθμό 18/29-3-2019 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το συνημμένο του). 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2019 

 

Ο Πρύτανης 

 
(υπογραφή)* 

 

Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 

 

 

 

 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 


