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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2994 

  

 Την Τρίτη  18  Ιουνίου  2019, στις 9:00΄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 εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, 

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

 

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2019, 

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

Α.2. Διαγωνισμοί  

3. Προσωρινή  κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού του έργου (αριθμός 

διακήρυξης: 19/2019) με τίτλο: «Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ», συνολικού 

προϋπολογισμού €1.650.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.   29899/13-6-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του). 

 

4. Προσωρινή  κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού του έργου (αριθμός 

διακήρυξης: 18/2019) με τίτλο: «Αποπεράτωση κτηρίου Φυτικής Παραγωγής (Hellenic Universities 

1», συνολικού προϋπολογισμού €6.294.585,33 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.   29898/13-6-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του). 

 

5.  Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας με αριθμό 159/2019 για την: «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 για τις 
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ανάγκες του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού €40.000,00 – 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. 29045/7-6-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο το πρακτικό της 1
ης

 

συνεδρίασης/21-5-2019 και 31-5-2019 – συνέχεια της 1
ης

 συνεδρίασης - της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 

του διαγωνισμού). 

 

6. Κατακύρωση 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. 29797/12-6-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 7-6-2019 

πρακτικό της 4
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

7.  

7.1. Κήρυξη ως άγονου του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 437/2019 σχετικά με τη 

μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των  στεγαστικών αναγκών της Σχολής Οικονομικών και 

Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.). 

7.2. Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης με αριθμό 

437/2019, 

 (α) η απόφαση της Συγκλήτου  [συνεδρίαση με αριθμό 2981/7-3-2019 - έγγραφο με αριθμό 20030/18-3-2019] και 

 β) το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 49868/13-6-2018 του Τμήματος Προμηθειών). 

 

8. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €580.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 453/2019 και γ) Προκήρυξης διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 453/2019 για την: «Προμήθεια Μονάδας Συνθετικού 

Καυσαερίου για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €580.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –,  

 (το  με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29883/13-6-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 453/2019). 
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9. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €25.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 162/2019 και γ) Προκήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 162/2019 για την: «Μίσθωση και συντήρηση 

φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του Α.Π.Θ.», 

συνολικού προϋπολογισμού €25.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –,  

 (το  με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29915/13-6-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 162/2019). 

10. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας με αριθμό 157/2019 για την: «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (ηλεκτρολογικά, 

υδραυλικά, ξυλεία, αναλώσιμα ξυλουργικών, αναλώσιμα σιδηρουργικών-αλουμινίων, χρώματα και 

αναλώσιμα χρωμάτων, οικοδομικά, λαμπτήρες) για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του 

Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού €49.482,63 – 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. 29940/13-6-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο το πρακτικό της 1
ης

 

συνεδρίασης/7-5-2019 και 6-6-2019 – συνέχεια της 1
ης

 συνεδρίασης - της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού). 

 

11. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής των υπηρεσιών: 

11.1. «Καθαριότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Μάιο 2019, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισ. πρωτ. 28769/5-6-2019 της Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το από 

3-6-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής). 

11.2. «Φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Μάιο 2019, 

 (το έγγραφο αριθμό εισ. πρωτ. 28468/3-6-2019 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το από 3-6-

2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής). 

11.3. «Συντήρησης-λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών 

εγκαταστάσεων του ΑΠΘ», για το μήνα Μάιο 2019, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 28767/5-6-2019 της Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το 

από 3-6-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής). 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ  

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

  (το έγγραφο με αριθμό 614/31-5-2019  της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας με τα συνημμένα του). 
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Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

13. Προτάσεις σχετικά με:  

 α) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα : αξιοποίηση διαμερίσματος με τη μέθοδο 

της μακροχρόνιας μίσθωσης έναντι ανακατασκευής, απαλλαγή μισθώτριας από καταβολή 

μισθωμάτων, έγκριση έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού ακινήτων, επισκευαστικές δαπάνες, 

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

κεφάλαιο :  επιλογή υποτρόφων, έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για μη επιλογή 

υποτρόφων και 

 γ) Λοιπά: έγκριση αμοιβής δικηγόρου  για υπόθεση  κληροδοτήματος του ΑΠΘ, τροποποιήσεις  

προϋπολογισμών κληροδοτημάτων, οικονομικού έτους 2019,  

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

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

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

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

το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, από αναβολή. 

 

16. Σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων του ΑΠΘ κατά 

τη διάρκεια των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, από αναβολή. 

 
17.  Απολογισμοί των Επιτροπών: 

17.1. Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και 

17.2. Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα, 

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

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

 

18. 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, από αναβολή,  

 (το έγγραφο με αριθμό  168/27-5-2019 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού  με το συνημμένο του). 
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19. Υπόδειξη ενός (1) Προϊσταμένου Διεύθυνσης από το ΑΠΘ, για συμμετοχή του σε δημόσια 

κλήρωση για συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης -του άρθρου 21 του Ν.4369/2016- 

του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 

 (το έγγραφο με αριθμό 169/3-6-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το συνημμένο του). 

 

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

Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, από αναβολή,  

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

 και 

  β) το από 10-5-2019 έγγραφο του ΚΕ.ΒΙ.Ε.Ε. με συνημμένο σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας). 

 

21. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 της Προέδρου του 

Τμήματος Μαθηματικών, καθηγήτριας  Χαράς-Μυρτούς-Αγάπης  Χαραλάμπους, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29931/13-6-2019 του Τμήματος  με τα συνημμένα του). 

 

Ε. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

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

 Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από 

 αναβολή. 

 

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

 υλοποίηση των θερινών σχολείων ακαδημαϊκού  έτους 2018-2019, από αναβολή, 

  (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.  24519/23-4-2019 του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης). 

 

24. Πρόταση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Συνέλευση με αριθμό 461/20-12-

2018)  σχετικά με την μετονομασία: 

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

24.2.  του Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας σε Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, από 

αναβολή, 

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

 

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

25.1. Κατάργηση μονάδας κλινικής, ίδρυση εργαστηρίου, μετονομασία εργαστηρίου και 

25.2. Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού εργαστηρίου, 

 (α) Εισήγηση της Επιτροπής,  

 β) συνημμένη κατάσταση με τις προτάσεις Τμημάτων). 
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26. Κατανομή θέσεων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο 

πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού», 

 (α) το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με αριθμό 1504/18-3-2019 και 

 β) η απόφαση της Συγκλήτου – συνεδρίαση με αριθμό 2990/7-5-2019 / έγγραφο με αριθμό 25799/10-5-2019). 

 

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  

27. Σύσταση Υπηρεσίας Υποστήριξης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (δεύτερος 

κύκλος σπουδών) του Ιδρύματος, από αναβολή. 

 

28. Προτάσεις Τμημάτων για ίδρυση, επανίδρυση και αναμόρφωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Ιδρύματος, 

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

 

29. Πρόταση της ΕΔΕ (συνεδρίαση με αριθμό 28/18-4-2019) του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στη εκπαίδευση» σχετικά με αίτηση για παράταση του 

χρόνου ολοκλήρωσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, 

(το έγγραφο με αριθμό 320/12-6-2019 του ΔΠΜΣ με  τα συνημμένα του). 

 

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

30. Άρση αναστολής καθηκόντων του κ. Κωνσταντίνου Χρυσόγονου, καθηγητή πρώτης βαθμίδας του 

Τμήματος Νομικής, λόγω λήξης της θητείας του ως ευρωβουλευτή, 

 (το έγγραφο με αριθμό 3172/6-6-2019 του Τμήματος Νομικής με συνημμένη την με αριθμό 136/14-5-2019 αίτηση του κ. 

Κωνσταντίνου Χρυσόγονου).   

 

31. 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: 

 - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, 

 (το έγγραφο με αριθμό 631/31-5-2019 της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 - Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 

 Φυσικού Περιβάλλοντος, 

 (το έγγραφο με αριθμό 845/29-5-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

με τα συνημμένα του). 

  

32. 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 
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Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ, στο Τμήμα Χημείας 

της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, με μεταφορά της σχετικής πίστωσης, από αναβολή, 

 (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). 

 

33. Σχετικά με την  αίτηση  μετακίνησης του επίκουρου καθηγητή Κωνσταντίνου Τσίχλα από το Τμήμα 

Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών,   

 (το έγγραφο με αριθμό 1078/29-5-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 

Η. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

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

Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., από αναβολή, 

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

συνημμένο του). 

 

35. 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., από αναβολή, 

 (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 

36. 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, από αναβολή, 

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

 

37. 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, από αναβολή, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1074/17-5-2019 του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τα συνημμένα του). 
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38. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής  (συνεδρίαση με αριθμό 42/28-5-2019), για 

απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον κ. Μιχάλη Γκατζούλη, καθηγητή καρδιολογίας  

του Νοσοκομείου Royal Brompton και του Imeprial College του Λονδίνου της Μεγάλης Βρετανίας, 

 (το έγγραφο με αριθμό 6532/6-6-2019 του Τμήματος  Ιατρικής με τα συνημμένα του). 

 

Θ2.  ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

39. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνεδρίαση με 

αριθμό 466/28-3-2019), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα 

καθηγητή του Τμήματος, κ. Μιχαήλ Κοκκώνη, από αναβολή, 

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

 

40. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (συνεδρίαση με αριθμό 11/21-

5-2019), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στην διατελέσασα καθηγήτρια  του 

Τμήματος, κ. Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, 

(το έγγραφο με αριθμό 1081/11-6-2019 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με τα συνημμένα του). 

 

Ι .  ΔΩΡΕΕΣ  

41. 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, 

από αναβολή. 

 

42. Δωρεές προς ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου,, 

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

ΙΑ. ΛΟΙΠΑ  

43. Ανανέωση της θητείας της κ. Τατιανής Τριανταφυλλίδου διδάσκουσας της επώνυμης έδρας 

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

 (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). 
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44. Ανανέωση της θητείας του κ. Κυριάκου Χατζηκυριακίδη διδάσκοντα της επώνυμης έδρας 

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

 (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). 

 

45. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις. 
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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 έγγραφο με αριθμό 1251/11-6-2019 του Τμήματος Μαθηματικών με θέμα: «Πρόσληψη 

διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 και το πρόγραμμα με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 

Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» στο Τμήμα Μαθηματικών. 

 
7. Το έγγραφο με αριθμό 29185/7-6-2019 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού με θέμα: 

«Αυτοδίκαιη αποχώρηση από την υπηρεσία μελών ΔΕΠ». 

 
8. Τα έγγραφα με αριθμό 28123 και 28124/30-5-2019 σχετικά με αποσπάσεις εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Παιδείας για το σχολικό έτος 2019-2020. 

 
9. Το από  10-4-2019, 30-4-2019, 21-5-2019 και 5-6-2019  υπηρεσιακά σημειώματα  του Γραφείου 

Πρύτανη σχετικά με άδειες απουσίας του Πρύτανη κ. Περικλή Μήτκα, καθηγητή. 
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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, από 

αναβολή.  

 

2. Η από 30-5-2019 αίτηση υποψήφιας διδάκτορα για πρόσβαση στα πρακτικά της Συγκλήτου του 

Ιδρύματος περιόδου 1940-1945 που αφορούν στην έναρξη λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής 

στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.  

 

 

 

Θεσσαλονίκη,   13  Ιουνίου  2019. 
Ο Πρύτανης 

  
 

 (υπογραφή)* 
 

Περικλής Α. Μήτκας 
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 


