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ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ στις 19-7-2019 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2998 

  

 Τη  Δευτέρα  22  Ιουλίου  2019, στις 17:00΄, 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 του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των φοιτητών του,  

 (το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 33491/18-7-2019 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του). 

 

3. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2019, 

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

Α.2. Διαγωνισμοί  

4. Πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση του 

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. 33233/16-7-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και  

Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του). 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για κατακύρωση 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 
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Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού €49.482,63 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, 

  (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 33231/16-7-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 16-7-2019 

 πρακτικό της 2
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για κατακύρωση του 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. 32461/9-7-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 9-7-2019 

πρακτικό της 2
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για κατακύρωση του επαναληπτικού, 

συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 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. –,  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 33197/16-7-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 8-7-2019 

πρακτικό της 2
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

8. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για κατακύρωση ειδών του διεθνούς, 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 425/2019 για την: «Προμήθεια 

επιστημονικού εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού €385.841,80 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, 

(έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 32718/11-7-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα της 3
ης

 

συνεδρίασης/25-6-2019 και συνέχειας/10-7-2019 της 3
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 

του διαγωνισμού). 

 

9. Ανάκληση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2994/18-6-2019 -  έγγραφο με 

αριθμό 29915/25-6-2019) σχετικά με έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €25.000,00 -

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, β) των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής 

διακήρυξης 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 ΦΠΑ-, λόγω σφαλμάτων στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της διακήρυξης και επαναπροσδιορισμού του προϋπολογισμού του εν λόγω διαγωνισμού,  

 (α) η απόφαση της Συγκλήτου –συνεδρίαση με αριθμό 2994/18-6-2019 - έγγραφο με αριθμό 29915/25-6-2019 και 

β) το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 33397/17-7-2019 του Τμήματος Προμηθειών). 
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10. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €27.754,44 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 166/2019 και γ) Προκήρυξης 

συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 166/2019 για την: «Προμήθεια 

αναλωσίμων οδοντιατρικών υλικών για την κλινική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος 

Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 

€27.754,44 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –,  

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.33291/17-7-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 166/2019). 

 

11. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €49.878,34 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 167/2019 και γ) Προκήρυξης 

συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 167/2019 για την: «Προμήθεια υλικών 

αναβάθμισης υπολογιστών για τις ανάγκες της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού €49.878,34 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –,  

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.33416/17-7-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 167/2019). 

 

12. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για κατακύρωση των τμημάτων με α/α: 4 

και 10 του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 411/2019 για 

την: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού €5.331.800,00 –συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.-,  

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 33382/17-7-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 9
ης

 

συνεδρίασης/10-7-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

13. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για κατακύρωση του τακτικού, 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 436/2019 για την: «Συντήρηση και 

Επισκευή επιστημονικού εξοπλισμού των Τμημάτων του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού 

€80.600,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –,  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 33384/17-7-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 16-7-2019 

πρακτικό της 3
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

14. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του τακτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

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. – που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 

και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των 
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εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, 

(το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 33385/17-7-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένα τα πρακτικά της 1
ης

 

συνεδρίασης/28-6-2019 και 2
ης

 συνεδρίασης/16-7-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού). 

 

Α.3. Λοιπά  

15. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα 

Μανόλη Τριανταφυλλίδη),  

 (το έγγραφο με αριθμό 272/27-6-2019 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών με τα συνημμένα του). 

 

16. Έκθεση ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη) για τη διαχειριστική χρήση 2018 (1-1 έως 31-12-2018), 

 (το έγγραφο με αριθμό  283/16-7-2019 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών με συνημμένη την έκθεση ελέγχου). 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)  

17. Πρόταση για συμμετοχή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ,  σε υπό ίδρυση τεχνοβλαστό (spin-off), 

 (το έγγραφο με αριθμό 148760/2019/11-7-2019 της ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ με τα συνημμένα του).   

 

18. Πρόταση για συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, της Σχολής Καλών 

Τεχνών του Α.Π.Θ,  σε υπό ίδρυση τεχνοβλαστό (spin-off), 

 (το έγγραφο με αριθμό 148730/2019/11-7-2019 της ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ με τα συνημμένα του).   

 

19. Πρόταση για έγκριση της διαδικασίας και των κριτηρίων επιλογής για την: «Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση  αξιών τοποθέτησης (vouchers) για την πλήρη κάλυψη 

των διδάκτρων φιλοξενίας των παιδιών φοιτητών του ΑΠΘ στο Παιδικό Κέντρο, 

 (το έγγραφο με αριθμό  147790/2019/10-7-2019 της  ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ με συνημμένη πρόσκληση). 

 

20. Πρόταση σχετικά με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας στο ΑΠΘ (Ν.4521/2018), 

(το έγγραφο με αριθμό  154755/2019/18-7-2019 της  ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ με συνημμένο τον Κώδικα). 

 

21. Ενημέρωση για θέματα του κτιρίου όπου στεγάζεται το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας, 

 (το έγγραφο με αριθμό  144443/2019/4-7-2019 της  ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ με το συνημμένη  του). 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ  

22.  Έγκριση του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας 

Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ (άρθρο 13 παρ.2 περ. θ του Ν.4485/2017),  

  (το έγγραφο με αριθμό 761/28-6-2019  της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας με το συνημμένο του). 
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Δ .  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

23. Προτάσεις σχετικά με:  

 α) επιχορήγηση διδακτόρων της Φιλοσοφικής Σχολής για την εκτύπωση διατριβής από τα έσοδα 

της κληροδοσίας Μερόπης Ενυάλη (Ενυάλιο Κληροδότημα), 

 (το έγγραφο με αριθμό 1140/10-7-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

 β) την έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 κληροδοτημάτων, κληροδοσιών 

και δωρεών του ΑΠΘ, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1141/11-7-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

 γ) ανανέωση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας,  κατά 50%, του ΑΠΘ από το κληροδότημα «Δ. 

Τσιακμακόπουλου»,  

 (το έγγραφο με αριθμό 1162/17-7-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

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

«Ανακατασκευή τμήματος κεντρικού αποχετευτικού δικτύου και κεντρικούς δικτύου 

τηλεθέρμανσης στο υπόγειο τούνελ της Ν.Ο.Π.Ε.» εργολαβίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. «ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.». (Προϋπολογισμός Μελέτης: €93.904,48, Συμβατική Δαπάνη :  

€36.743,17) [Αριθμ. Σύμβασης : 26738/2018], 

 (α) η με αριθμό 60/17-7-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

 β) το έγγραφο με αριθμό 1264/5-7-2019 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

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

«Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων σε κτίρια του ΑΠΘ» εργολαβίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε. «ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.». (Προϋπολογισμός Μελέτης: €151.451,00, Συμβατική Δαπάνη :  

€42.406,28) [Αριθμ. Σύμβασης : 13447/2018], 

 (α) η με αριθμό 59/17-7-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

 β) το έγγραφο με αριθμό 1263/5-7-2019 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

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

«Αναδιαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Υγείας» 

εργολαβίας ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α.  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. «LA ΔΟΜΙΚΗ». (Προϋπολογισμός Μελέτης: 

€71.440,00, Συμβατική Δαπάνη :  €35.167,50) [Αριθμ. Σύμβασης : 3822/2018], 

 (α) η με αριθμό 58/17-7-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  
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 β) το έγγραφο με αριθμό 1261/5-7-2019 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

27. Πρόταση σχετικά με έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 

«Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Εργαστηρίου Ανάπτυξης – Εκτροφής Ζωικών Προτύπων 

και Βιοϊατρικής Έρευνας», εργολαβίας ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Ε.Ε.» [Αριθμός Σύμβασης 

4517/2018], 

 (α) η με αριθμό 62/17-7-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

 β) το έγγραφο με αριθμό 1307/15-7-2019 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εκτέλεσης ΄Εργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

28. Πρόταση σχετικά με έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Στεγάνωση 

δωμάτων και κτιρίων του ΑΠΘ έτους 2018», εργολαβίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ [Αριθμός Σύμβασης 

31192/2018], 

 (α) η με αριθμό 61/17-7-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

 β) το έγγραφο με αριθμό 1262/5-7-2019 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

ΣΤ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

29. Παρουσίαση του σχεδίου  Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου (άρθρο 8 του 

Ν.4485/2017). 

 

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

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

31. Συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

(ΣΝΕΓ), 

(το έγγραφο με αριθμό 1296/4-7-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

32. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (ΚΔΞΓ),   

 (το έγγραφο με αριθμό 1297/4-7-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

33. Απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα  του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγητή  

Δημήτριου Μαυροσκούφη,  για το ακαδημαϊκό έτος  2019-2020, 

 (το έγγραφο με αριθμό  εισερχ. πρωτ. 1269/18-7-2019 του Τμήματος  με τα συνημμένα του). 

 

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

του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, καθηγητή  Κωνσταντίνου Μπίκου, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 33521/18-7-2019 του Τμήματος  με τα συνημμένα του). 
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35. Τροποποίηση απόφασης της Συγκλήτου [συνεδρίαση με αριθμό 2994/18-6-2019 – έγγραφο με 

αριθμό 30628/21-6-2019 (ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 21-6-2019)] σχετικά με τη λειτουργία 

των Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα των 

θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, 

 [α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2994/18-6-2019 - έγγραφο με αριθμό 30628/21-6-2019 -

ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 21-6-2019-) 

 β) το από 16-7-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Προϊσταμένου του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης].    

 

36. 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). 

 

37. Σχετικά με την 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, από αναβολή,  

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

 

38. Σχετικά με την υπόδειξη ενός (1) Προϊσταμένου Διεύθυνσης από το Α.Π.Θ., για συμμετοχή του 

σε δημόσια κλήρωση για συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης – του άρθρου 21 του 

Ν. 4369/2016 – για το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) και για τα 

ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από αυτό, 

(το έγγραφο με αριθμό 170/8-7-2019 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού με το συνημμένο του). 

 

39. Συγκρότηση Επιτροπών Εισιτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για εισαγωγή 

σπουδαστών στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Σχολής Καλών Τεχνών: 

- Επιτροπή παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή στις 

εισιτήριες εξετάσεις, 

- Επιτροπή εποπτείας διαγωνιζομένων, 

- Επιτροπή παραλαβής των έργων των διαγωνιζομένων και 

- Επιτροπή για τη βαθμολόγηση των έργων των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Τμήμα, 

 (τα έγγραφα με αριθμό: 35, 36, 37  και 38/8-7-2019 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων με τα συνημμένα τους). 
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40. Κύρωση πίνακα προακτέων υπαλλήλων του ΑΠΘ, μονίμων υπαλλήλων και με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε βαθμούς του Διοικητικού Προσωπικού,  

 (τα έγγραφα με αριθμό 171 και 172/10-7-2019 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού με τα συνημμένα τους). 

 

41. Απολογισμοί: 

- Επιτροπής Δράσεων Ανάπτυξης Χρηματοδοτούμενης Έρευνας 2018-2019 και 

- Επιτροπής Εποπτείας Διαχείρισης και Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών. 

 

Ζ .  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

42. Κανονιστική απόφαση  της Συγκλήτου σχετικά με τα  δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

Επισκεπτών Καθηγητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (άρθρο 101 Ν. 

4547/2018). 

 

43. Πρόταση για αναμόρφωση του  προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χημικών 

Μηχανικών, 

 (α) το έγγραφο με αριθμό 1320/1-7-2019 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με τα συνημμένα του και 

β) η με αριθμό 31639/2-7-2019 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ).   

 

44. Πρόταση για αναμόρφωση του  προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος 

Οδοντιατρικής, 

 (α) το έγγραφο με αριθμό 2172/17-4-2019 του Τμήματος Οδοντιατρικής με τα συνημμένα του και 

β) η με αριθμό 24030/4-7-2019 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ).   

 

Η.  ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  

45. Το έγγραφο με αριθμό 7438/4-7-2019 του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση Συνέλευσης με 

αριθμό 46/2-7-2019) σχετικά με έγκριση προτάσεων Μετεκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

Εξειδίκευσης (Fellowship), 

(α) το ΦΕΚ 302/τΒ΄/7-2-2019 – Κανονισμός Μετεκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εξειδίκευσης (fellowship) του 

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ και 

 β) το έγγραφο με αριθμό 7438/4-7-2019 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του).  

 

46. Πρόταση για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ των Τμημάτων Φυσικής 

και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, 

 (α) το έγγραφο με αριθμό 22879/Ζ1/9-2-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

 β) Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών των Τμημάτων Φυσικής και Χημείας,   

 β) το έγγραφο με αριθμό 2663/16-7-2019 του Τμήματος Φυσικής με τα συνημμένα του, 

 γ) το έγγραφο με αριθμό 2741/18-7-2019 του Τμήματος Χημείας με τα συνημμένα του και 

 δ) σχέδιο Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας). 
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47. Σχετικά με καταγγελία για λογοκλοπή σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

 

Θ .  ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ  

48. Άρση αναστολής καθηκόντων του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, καθηγητή πρώτης βαθμίδας του 

Τμήματος Νομικής, λόγω λήξης της θητείας του ως βουλευτή, 

 (το έγγραφο με αριθμό 3562/12-7-2019 του Τμήματος Νομικής με συνημμένη την με αριθμό εισερχ. πρωτ. 31082/26-

6-2019 αίτηση του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου).   

 

49. Άρση αναστολής καθηκόντων του κ. Ακρίτα Καϊδατζή, επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 

Νομικής, λόγω παραίτησής του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία της 

Κυβέρνησης, 

 (α) το έγγραφο με αριθμό Φ.100/4/175164/Ζ2/18-10-2018 και 

 β) παραίτηση κ. Ακρίτα Καϊδατζή – ΦΕΚ 434/τ. ΥΟΔΔ/9-7-2019).   

 

50. Άρση αναστολής καθηκόντων του κ. Ιωάννη Κρεστενίτη, καθηγητή πρώτης βαθμίδας του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, λόγω παραίτησής του από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και 

Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., 

 (το έγγραφο με αριθμό 3100/15-7-2019 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με συνημμένη την από 27-6-2019 αίτηση 

του κ. Ιωάννη Κρεστενίτη).   

 

51. Αναστολή άσκησης καθηκόντων του κ. Νικολάου Καρανικόλα, αναπληρωτή καθηγητή του 

Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ., από 1-9-2019 έως 31-12-2023, 

λόγω εκλογής του σε θέση Δημάρχου, 

 (το  έγγραφο με αριθμό 895/3-7-2019 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με συνημμένη την από 1-

7-2019 αίτηση του κ. Νικολάου Καρανικόλα, αναπληρωτή καθηγητή).   
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52. 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: 

 - Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1288/3-7-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 - Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, 

 (το έγγραφο με αριθμό 2117/11-7-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα του). 

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

Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 

 (το έγγραφο με αριθμό 592/12-7-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με τα 

συνημμένα του). 

 - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τις Σέρρες) της Σχολής Επιστημών 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 

 (το έγγραφο με αριθμό 592/12-7-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με τα 

συνημμένα του). 

 - Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1355/15-7-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 

53. 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» [Επανάληψη Διαδικασίας],  

 (το έγγραφο με αριθμό 601/18-7-2019 της Κοσμητείας της Σχολής  Επιστημών Φυσικής Αγωγής και   Αθλητισμού με 

τα συνημμένα του.). 

 

 

Ι. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 407/80 

54. Κατανομή πιστώσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (διδάσκοντες ΠΔ 407/80), 

 (α) το έγγραφο με αριθμό Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 

 β) προτάσεις Τμημάτων). 

 

 

ΙΑ.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

55. 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). 
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56. 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). 

 

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

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, από αναβολή, 

 (το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 32869/15-7-2019 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού με το 

συνημμένο του). 

 

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

Σχολής Θετικών Επιστημών,  

 (το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 33101/16-7-2019 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού με το 

συνημμένο του). 

 

ΙΒ .  ΔΩΡΕΕΣ  

59. Δωρεές προς ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου, 

(συνημμένη κατάσταση). 

 

ΙΓ .  ΛΟΙΠΑ 

60. Πρόταση για ανανέωση της θητείας της κ. Τατιανής Τριανταφυλλίδου, διδάσκουσας της 

επώνυμης έδρας «Ρωσικής 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). 

 

61. Πρόταση για 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). 
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62. Πρόταση για έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διεπιστημονικού Κέντρου 

Αγροδιατροφής (ΚΕΑΓΡΟ) στο Α.Π.Θ., 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 32669/11-7-2019 της Προέδρου του Δ.Σ. του Διεπιστημονικού Κέντρου 

Αγροδιατροφής κ. Ουρανίας Μενκίσογλου – Σπυρούδη, Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Γεωπονίας). 

 

63. Σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά τελεσίδικης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου  

Θεσσαλονίκης με την οποία απορρίφθηκε έφεση του ΑΠΘ κατά απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ζ΄) και με την οποία υποχρεώνεται το Πανεπιστήμιο στην 

καταβολή ποσού €30.386,72 (με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής) για αποζημίωση 

μέλους ΔΕΠ και ποσού €341,00 για δικαστική δαπάνη, 

 (το έγγραφο με αριθμό 465/18-7-2019 του Δικαστικού Γραφείου του ΑΠΘ με τα συνημμένα του). 

 

64. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις. 
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

1. Η από 13-5-2019 αίτηση της κ. Γεωργίας Γαβριηλίδου, μέλους ΕΕΠ, του Σχολείου Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας, για χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1312/5-7-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

2. Η από 14-5-2019 αίτηση της κ. Χριστίνας Τακούδα, μέλους ΕΕΠ, του Σχολείου Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας, για χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1313/5-7-2019 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

3. Η με αριθμ. εισ. πρωτ. 33222/16-7-2019 αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Δήμου μέλος ΕΕΠ του 

Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας έξι (6) ημερών, από 30/7 

έως και 4/8/2019, για συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Φοιτητικό Πρωτάθλημα που θα 

πραγματοποιηθεί στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. 

 

4. Η από 17-7-2019 αίτηση για χορήγηση αντιγράφου πρακτικών της συνεδρίασης της Συγκλήτου 

με αριθμό 2996/4-7-2019 για το 29ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Αναμόρφωση και 

προσαρμογή του σχεδίου νέου Οργανισμού ΑΠΘ στις διατάξεις του Ν.4610/2019». 

 

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι   Ν  Ω  Σ  Ε  Ι   Σ  

1. Το έγγραφο με αριθμό 1535/8-7-2019 του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Α.Π.Θ. με συνημμένο ψήφισμα σχετικά με τα φαινόμενα βίας στο Α.Π.Θ. 

 

2. Το έγγραφο με αριθμό 1373/3-7-2019 του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με συνημμένο ψήφισμα σχετικά με τα φαινόμενα βίας στο 

Α.Π.Θ. 

 

3. Το από 8-7-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου Πρύτανη σχετικά με άδεια απουσίας του 

Πρύτανη Καθηγητή Περικλή Μήτκα.  

 

Θεσσαλονίκη,   19  Ιουλίου  2019. 
 

Ο Πρύτανης 

 
(υπογραφή)* 

 
 Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών 

 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 


