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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2993 

 

  

 Την Παρασκευή  31  Μαΐου 2019, στις 16:00΄, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της  

Συγκλήτου στην αίθουσά της.   

 Σημείωση: Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως μετά την ματαίωση των  προγραμματισμένων 

συνεδριάσεων της Συγκλήτου με αριθμό: α) 2991/29-5-2019 [Τακτική/ώρα:16:00] και β) 2992/29-5-

2019 [Έκτακτη/ώρα: 18:00], λόγω των επεισοδίων που δημιούργησε  ολιγομελής  ομάδας φοιτητών 

στον χώρο υποδοχής της Πρυτανείας στον 7ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης: «Κ. Καραθεοδωρή» και η 

πρόσκληση αποστέλλεται σήμερα 30 Μαΐου  2019 σύμφωνα με το  άρθρο 14 παρ.2 του Ν.2690/1999,  

και η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει  κατεπείγοντα θέματα των παραπάνω ματαιωθεισών 

συνεδριάσεων για το πληροφοριακό υλικό των οποίων έχετε ενημερωθεί και  για τα οποία 

προβλέπονται προθεσμίες: α) θέματα οικονομικού προϋπολογισμού, β) θέματα διαγωνιστικών 

διαδικασιών, εγκρίσεις οικονομικών αιτημάτων και εγκρίσεις  για απευθείας αναθέσεις 

προμηθειών/υπηρεσιών του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού ΠΔΕ, ορισμός 

επιτροπών για προμήθεια αγαθών, παροχή υπηρεσιών και ανάθεση εργασιών-έργων με τη διενέργεια 

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση, γ) ορισμό επιτροπών εξετάσεων του 

Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ, δ) Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών,  ε) θέματα κληροδοτημάτων, στ) προκήρυξη για την εισαγωγή  σπουδαστών με ειδικές 

εξετάσεις, στην «Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών» του Τμήματος Θεολογίας του 

ΑΠΘ, ζ) μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών  Τμημάτων του Πανεπιστημίου για 

εκλογές/εξελίξεις μελών ΔΕΠ και η) ανανέωση της θητείας των διδασκόντων στις  επώνυμες έδρας 

«Ρώσικης Γλώσσας και Πολιτισμού» και «Ποντιακών Σπουδών».   

 Τα μέλη της Συγκλήτου που δε μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο χώρο της 

συνεδρίασης, μπορούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.  
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Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ 

 

 
Α.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

1. Έγκριση 4ης τροποποίησης (εσωτερική/ εξόδων) του Τακτικού Προϋπολογισμού του 

Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2019,   

 (το  έγγραφο με αριθμό 27580/27-5-2019 του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του). 

 

2. Έγκριση 5ης τροποποίησης (εξωτερική/ εσόδων-εξόδων) του Προϋπολογισμού (Τακτικού και 

ΠΔΕ) του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2019,   

 (το  έγγραφο με αριθμό 27581/27-5-2019  του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του). 

 

Β.  ΟΙΚONOMIKA 

Β.1. Οικονομικά Αιτήματα 

3. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, 

 (σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση). 

 

4. Σχετικά με την κάλυψη δαπάνης ποσού €14.000,00 για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης 

για τις  ανάγκες λειτουργίας των γεννητριών στο Κτίριο Βιολογίας του Ιδρύματος μετά την τη 

φωτιά της 25ης  Απριλίου 2019 ως εξής: 

-από τον ΕΛΚΕ/ΑΠΘ ποσού €2.000,00 και 

-από την ΕΑΔΠ/ΑΠΘ ποσού €12.000,00. 

 

5. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2019, 

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

Β.2. Διαγωνισμοί  

6. Οριστική κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου (αριθμός διακήρυξης: 

11Σ/2018) με τίτλο: «Εγκατάσταση ανελκυστήρα ΑμεΑ στο κτίριο Αμφιθεάτρων της Ιατρικής 

Σχολής», συνολικού προϋπολογισμού €74.291,35 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.   24993/3-5-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του). 

 

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

14M/2018) με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας Κτιρίου Βιολογίας Α.Π.Θ», 

συνολικού προϋπολογισμού €119.055,07 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.   27574/27-5-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του). 
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8.  Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 158/2019 για την: 

«Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας», 

συνολικού προϋπολογισμού €30.836,01 -συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 25639/9-5-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 

2
ης

 συνεδρίασης/7-5-2019). 

 

9.   Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 439/2019 για την: «Τακτική συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων, 

ανυψωτικών μηχανημάτων και αναβατορίων κλίμακας για ΑμεΑ του Α.Π.Θ.», διάρκειας δύο 

(2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού €211.405,12 – 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. 26059/14-5-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο το πρακτικό της 1
ης

 

συνεδρίασης/10-5-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

10. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €542.748,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 443/2019 και γ) 

Προκήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 443/2019 για την: «Προμήθεια 

εργαστηριακών πάγκων και απαγωγών για τις ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €542.748,00 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –,  

 (το  με αριθμό εισερχ. πρωτ. 25990/14-5-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 443/2019). 

 

11.  Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 422/2019 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού 

€740.400,03 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των εταιρειών που 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό, 

 (το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 26294/15-5-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένα τα από 5-4-2019, 

19-4-2019 και 9-5-2019 πρακτικά της 1
ης 

συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού). 
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12. Παράταση του χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 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. –,  

 (το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 26875/21-5-2019 του Τμήματος Προμηθειών). 

 

13. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

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

εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.», διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 

€7.193.049,54 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – σχετικά με την παράταση ισχύος της 

προσφοράς της εταιρείας IPIROTIKI Facility Services A.E., αναδόχου του ως άνω 

διαγωνισμού, για λόγους εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος, 

 (το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 26876/21-5-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο το πρακτικό 

της 8
ης 

συνεδρίασης/20-5-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

14. Πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας του μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 438/2019 για τη 

μίσθωση ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 όπως ισχύει, για την κάλυψη 

των στεγαστικών αναγκών του Ινστιτούτου «Κομφούκιος», σχετικά με την καταλληλότητα του 

επιλεγέντος ακινήτου καθώς και σε πρόταση κατακύρωσης του ως άνω διαγωνισμού, 

 (το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 26892/21-5-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένα τα από 23-4-

2019 και 13-5-2019 πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

15. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του επαναληπτικού, συνοπτικού 

διαγωνισμού με αριθμό 160/2019 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 

συμμετεχουσών εταιρειών στον ως άνω διαγωνισμό, 

 (το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 27365/24-5-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένα τα πρακτικά της 1
ης

 

συνεδρίασης/19-4-2019 και 15-5-2018 - συνέχεια της 1
ης

 συνεδρίασης - της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 

του διαγωνισμού). 

 

16. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €100.950,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 451/2019 και γ) 

Προκήρυξης τακτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 451/2019 για την: 

«Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ», συνολικού 

προϋπολογισμού €100.950,00 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –,  

 (το  με αριθμό εισερχ. πρωτ. 27741/28-5-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 451/2019). 
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17. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €74.400,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 161/2019 και γ) 

Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 161/2019 για την: 

«Προμήθεια αδειών χρήσης της Microsoft για τις ανάγκες του Κέντρου Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €74.400,00 - συμπεριλαμβανομένου 

του  Φ.Π.Α. –,  

 (το  με αριθμό εισερχ. πρωτ. 27656/28-5-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 161/2019). 

 

18. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του τακτικού ηλεκτρονικού  

διαγωνισμού με αριθμό 436/2019 για την: «Συντήρηση και επισκευή επιστημονικού 

εξοπλισμού των Τμημάτων του ΑΠΘ» συνολικού προϋπολογισμού €80.600,00 – 

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

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των 

συμμετεχουσών εταιρειών στον ως άνω διαγωνισμό, 

 (το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 27734/28-5-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένα τα πρακτικά της 1
ης

 

συνεδρίασης/10-5-2019 και  της 2
ης

 συνεδρίασης/28-5-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού). 

 

19. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 156/2019 για την: 

«Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση εκπαιδευτικής θερμοκηπιακής μονάδας του 

Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €44.206,00 -

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 27733/28-5-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά 

της 2
ης

 συνεδρίασης/28-5-2019). 

 

20. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €740.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – σε βάρος 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 

5028288 και τίτλο «Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών των τεχνολογιών, των πληροφοριών 

και των επικοινωνιών ΑΠΘ», β) Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της συνημμένης 

διακήρυξης και γ) Προκήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη 

«Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €740.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του  

Φ.Π.Α. –,  

 (το  με αριθμό εισερχ. πρωτ. 27742/28-5-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το με αριθμό 

2935/28-5-2019 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). 

 

21. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €160.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 452/2019 και γ) 

Προκήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 452/2019 για 

την: «Προμήθεια ξενόγλωσσων  βιβλίων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Ιταλικής, 
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Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕτου ΑΠΘ», 

συνολικού προϋπολογισμού €160.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –,  

 (το  με αριθμό εισερχ. πρωτ. 27760/28-5-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 452/2019). 

 

22. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς  ηλεκτρονικού  

διαγωνισμού με αριθμό 411/2018 για την: «Για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού €5.331.800,00 

– συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά για τα Τμήματα με α/α 4 

και 10 και την επαναπροκήρυξη των άγονων ειδών του ως διαγωνισμού, 

 (το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 27790/29-5-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο το από 13-5-2019 

πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

Γ.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

23. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων και της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

για:  

 α) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα : ανανέωση μισθώσεων ακινήτων, 

έγκριση δαπάνης τοποθέτησης κουζίνας, εκμίσθωση ακινήτου,  

 β) Υποτροφίες και οικονομικές ενισχύσεις από  κληροδοτήματα, κληροδοσία, δωρεά και 

κεφάλαιο :  επιλογή υποτρόφων,  παράταση κατάθεσης πτυχίου υποτρόφου, διακοπή 

υποτροφιών και 

 γ) Λοιπά: έγκριση αμοιβής δικηγόρου  για υπόθεση  κληροδοτήματος του ΑΠΘ, πρώτη (1η ) 

τροποποίηση προϋπολογισμού της Δωρεάς «σε μνήμη Χανανιά Αζαριά», οικονομικού έτους 

2019,  

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

Δ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

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

διενέργεια τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

25. Ορισμός επιτροπών: 

25.1.  παραλαβής και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση 

Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 

 (το  έγγραφο με αριθμό 9/8-2-2019 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών). 
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25.2. βαθμολόγησης των έργων των υποψηφίων για τη διαπίστωση της ιδιαίτερης καλλιτεχνικής 

προδιάθεσης του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών 

του ΑΠΘ, 

 (το  έγγραφο με αριθμό 10/8-5-2019 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών). 

 

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

κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. 

 

27. Σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων του ΑΠΘ 

κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. 

 
28.  Απολογισμοί των Επιτροπών: 

28.1. Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και 

28.2. Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα, 

 για τη χρονική περίοδο από 1-9-2016 έως 31-8-2018, 

  (το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 26480/17-5-2019 με τα συνημμένα του). 

 

29. Σχετικά με την υπόδειξη ενός (1) Προϊσταμένου  Διεύθυνσης του ΑΠΘ και ενός (1) 

αναπληρωτή του για τη σύσταση  Ειδικής  Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του 

Ν.4369/2016 για τα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-

Θράκης,  

 (το έγγραφο με αριθμό  168/27-5-2019 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού  με το συνημμένο του). 

 

30. Πρόταση σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του  Κέντρου Βιοϊατρικής Έρευνας 

και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ,  

 (α) η απόφαση της Συγκλήτου –συνεδρίαση με αριθμό 2980/20 και 21-2-2019/έγγραφο με αριθμό 18273/28-2-2019 

 και 

  β) σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας). 

 

Ε.  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

31. Σχετικά με τον αριθμό εισακτέων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 

Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

 

32. Πρόταση του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ (συνεδρίαση με αριθμό 10/3-4-2019) σχετικά με την 

υλοποίηση των θερινών σχολείων ακαδημαϊκού  έτους 2018-2019,  

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.  24519/23-4-2019 του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης). 
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33. Πρόταση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Συνέλευση με αριθμό 461/20-12-

2018)  σχετικά με την μετονομασία: 

33.1.  του Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας σε Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού και 

33.2.  του Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας σε Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1429/23-4-2019 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα του). 

 

34. Πρόταση της Επιτροπής Σπουδών (συνεδρίαση με αριθμό 65/23-5-2019) για την έγκριση 

προγράμματος υποτροφιών για την παρακολούθηση του Θερινού Εντατικού Προγράμματος του 

Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) του ΑΠΘ,  

 (το  έγγραφο με αριθμό 27558/27-5-2019 του Τμήματος Σπουδών με τα συνημμένα του). 

 

ΣΤ.  ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  

35. Σύσταση Υπηρεσίας Υποστήριξης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (δεύτερος 

κύκλος σπουδών) του Ιδρύματος. 

 

36. Προτάσεις Τμημάτων για ίδρυση, επανίδρυση και αναμόρφωση Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, 

(τα σχετικά έγγραφα των  Τμημάτων   με τα συνημμένα τους). 

 

Ζ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

37. 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 991/14-5-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 - Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

 (το έγγραφο με αριθμό 990/14-5-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 - Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

 (το έγγραφο με αριθμό 989/14-5-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 - Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών, 

 (το έγγραφο με αριθμό 448/23-5-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών με τα συνημμένα του). 

 - Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών, 

 (το έγγραφο με αριθμό 461/28-5-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών με τα συνημμένα του). 

 - Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1084/29-5-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 - Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής  της Φιλοσοφικής Σχολής, 

  (το έγγραφο με αριθμό 1085/29-5-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 - Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1081/29-5-2019 της Κοσμητείας της Σχολής  Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 - Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1079/29-5-2019 της Κοσμητείας της Σχολής  Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 - Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, 

  (το έγγραφο με αριθμό 1080/29-5-2019 της Κοσμητείας της Σχολής  Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 
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38. Κατανομή μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα  Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, για 

την μετακίνηση της Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας Κωνσταντίνας Φυλακτακίδου από από το 

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ, στο Τμήμα 

Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, με μεταφορά της σχετικής πίστωσης, 

 (α) η απόφαση της Συγκλήτου -συνεδρίαση με αριθμό 2958/12&13-4-2018- έγγραφο με αριθμό 18954/5-6-2018- και 

           β) το έγγραφο με αριθμό 24002/16-5-2019 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού). 

 

39. Μέλη (καθηγητές) της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που αποχωρούν αυτοδίκαια στις 31-8-2019 

από την υπηρεσία, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας,  

 (το με αριθμό 27763/28-5-2019 πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών).  

 

Η.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

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

Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., 

 (το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 24106/24-4-2019 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού με το 

συνημμένο του). 

 

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

Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  του Α.Π.Θ., 

 (το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 26943/30-5-2019 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού με το 

συνημμένο του). 

 

Θ. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ  ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ,  ΕΠΙΤΙΜΟΥ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

Θ1. ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

42. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση με αριθμό 27/19-3-2019), για 

απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον κ. Siegfried Kasper, Καθηγητή Ψυχιατρικής 

του Πανεπιστημίου της Βιέννης, 

 (το έγγραφο με αριθμό 5526/19-4-2019 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του). 

 

43. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνεδρίαση με 

αριθμό 340/16-5-2019), για απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στην κ. Mireille 

Calle-Gruber, Ομότιμη Καθηγήτρια Λογοτεχνίας και Αισθητικής του Πανεπιστημίου La 

Sorbonne Nouvelle Paris 3 της Γαλλίας, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1074/17-5-2019 του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα του). 

 

 

Θ2.  ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

44. Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή, σύμφωνα με την εισήγηση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνεδρίαση με αριθμό 466/28-3-2019), για 



2993_ ΗΔ_1.0_EKTAKTH                                                                                                                     Σ ε λ ί δ α  | 10 

απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. 

Μιχαήλ Κοκκώνη,  

 (το έγγραφο με αριθμό 1436/23-4-2019 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα του). 

 

Ι .  ΔΩΡΕΕΣ  

45. Το έγγραφο με αριθμό εισ. πρωτ. 26841/17-5-2019 του Πρύτανη Καθηγητή Περικλή Μήτκα,  

σχετικά με  αποδοχή δωρεάς της συλλογής του Πρώην Κέντρου Μελέτης και Ανάπτυξης του 

Ελληνικού Πολιτισμού της Μαύρης Θάλασσας στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του 

Α.Π.Θ. από το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης Α.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 

ΙΑ.  ΛΟΙΠΑ 

46. Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για 

απασχόληση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κατά το σχολικό έτος 2019-

2020,  

(το έγγραφο με αριθμό 23159/27-5-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με τα συνημμένα του). 

 

47. Προκήρυξη για την εισαγωγή δεκαπέντε (15) σπουδαστών με ειδικές εξετάσεις, στην 

«Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών» του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, 

για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων με τις διαδικασίες 

των πανελλαδικών εξετάσεων, 

 (α) η  Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.151/51196/Α5/23-3-2017 (ΦΕΚ 1241/τ.Β΄/11-4-2017) και  

 β) το έγγραφο με αριθμό 1521/28-5-2019 του Τμήματος Θεολογίας με τα συνημμένα του). 

 

48. Ανανέωση της θητείας της κ. Τατιανής Τριανταφυλλίδου διδάσκουσα της επώνυμης έδρας 

«Ρώσικης Γλώσσας και Πολιτισμού», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, 

 (α) οι  αποφάσεις  της Συγκλήτου (συνεδριάσεις  με αριθμό 2943/22-6-2017 και 2966/11 και 12-9-2018, έγγραφα με 

 αριθμό 23978 π.ε./4-10-2017 και 877/12-9-2018),  

 β) το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ.22979/10-6-2016 της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Φιλανθρωπικό Ίδρυμα 

 Ιβάν Σαββίδη» σχετικά με την χρηματοδότηση της έδρας «Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού»,  

 γ) την από 5/7/2017 Σύμβαση Δωρεάς και  

 δ) το έγγραφο με αριθμό 1086/29-5-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής). 

 

49. Ανανέωση της θητείας του κ. Κυριάκου Χατζηκυριακίδη διδάσκοντα της επώνυμης έδρας 

«Ποντιακών Σπουδών», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,  

 (α) οι  αποφάσεις  της Συγκλήτου (συνεδριάσεις  με αριθμό 2942/24-5-2017 και 2966/11 και 12-9-2018, έγγραφα με 

αριθμό 21238 π.έ/7-6-2017 και 876/12-9-2018),  

 β) το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ.22979/10-6-2016 της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Φιλανθρωπικό Ίδρυμα 

Ιβάν Σαββίδη» σχετικά με την χρηματοδότηση της έδρας «Ποντιακών Σπουδών»,  

 γ) την από 17/1/2017 Σύμβαση Δωρεάς και  

 δ) το έγγραφο με αριθμό 1087/29-5-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής). 
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50. Εγκρίσεις για αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, σύμφωνα με 

το νόμο, προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2019. 

 

51. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις. 



2993_ ΗΔ_1.0_EKTAKTH                                                                                                                     Σ ε λ ί δ α  | 12 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

1. Το έγγραφο με αριθμό 76341/15-5-2019 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, σχετικά με τους Οργανισμούς Α.Ε.Ι. με το συνημμένο του. 

 

2. Το έγγραφο με αριθμό 26505/17-5-2019 του Τμήματος Διοίκησης της Διεύθυνσης Διοικητικού, 

σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4485/2017 για την εκλογή Κοσμητόρων, Προέδρων , 

Αναπληρωτών Προέδρων και Διευθυντών Τομέων. 

 

3. Το έγγραφο με αριθμό 26029/20-5-2019 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης 

Προσωπικού, σχετικά με την αποστολή αιτήματος για πρόσληψη έκτακτου διδακτικού και 

εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Π.Δ.407/80) για το ακαδημαϊκό έτος 

2019-2020. 

 

4. Το έγγραφο με αριθμό 24575/23-4-2019 του Πρύτανη Καθηγητή Περικλή Μήτκα σχετικά με την 

ανάρτηση πληροφοριών και κειμένων σε ειδική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου των υποψηφίων 

των Πρυτανικών Εκλογών 2019. 

 

5. Το έγγραφο με αριθμό 26729/20-5-2019 του Τμήματος Σπουδών σχετικά με τις διευκολύνσεις 

των φοιτητών/τριών ενόψει των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών καθώς και των 

Ευρωεκλογών. 

 
6. Το από  10-4-2019 και 30-4-2019  υπηρεσιακά σημειώματα  του Γραφείου Πρύτανη σχετικά με 

άδειες απουσίας του Πρύτανη κ. Περικλή Μήτκα, καθηγητή. 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

1. Το έγγραφο με αριθμό 26/21-5-2019 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 2018.  

 

Θεσσαλονίκη,   30  Μαΐου 2019. 
Ο Πρύτανης 

  
 
 

Περικλής Α. Μήτκας 
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 
 


