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  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                       Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ 

 

                  

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   

Σ Τ Η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  Τ Η Σ  Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Υ   

3028/22-7-2020   

 

Σας προσκαλούμε στη με αριθμό 3028 Συνεδρίαση της Συγκλήτου την Τετάρτη 22 

Ιουλίου 2020 στις 15:30 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Σύγκλητος θα συνεδριάσει την ίδια 

μέρα στις 16:00 μ.μ. με την ίδια ημερήσια διάταξη. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των περ. στ' και ζ' της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 

(ΦΕΚ 42/τ.Α’/25-2-2020), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020, των παρ. 2 

και 3 του άρθρου πρώτου της αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ.20021/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 956/τ.Β΄/21-3-20), 

της οποίας η ισχύς παρατάθηκε ως τις 10-5-2020 με την υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ 1293/τ.Β’/10-4-2020), ως τις 31-5-2020 με την υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

1699/τ.Β’/05.05.2020), και ως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με την υπ' αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457 ΚΥΑ (ΦΕΚ B' 2038/30.05.2020), καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

αριθμ. 429 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ.Β’/13-3-2020). 

 

 

Θ Ε Μ Α Τ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Θέματα που εξετάστηκαν από το Πρυτανικό Συμβούλιο. 

[συνημμένη κατάσταση] 
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

[το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με συνημμένη κατάσταση] 

 

3. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 479/2019 για την «Προμήθεια Βιβλιογραφικών 

Βάσεων Δεδομένων και Ξενόγλωσσων και Ελληνικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών για τις 

ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ., για το έτος 2020», συνολικού προϋπολογισμού 

€450.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που αφορά στην κατακύρωση του ως άνω 

διαγωνισμού. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 27545/22-6-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο τo πρακτικό 

της 4ης συνεδρίασης/18-6-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού] 

 

4. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €82.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 504/2020 και γ) Προκήρυξης 

τακτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 504/2020 για την 

«Προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) και αυτόματης μεταγωγής 

εισόδου (ATS) για τις ανάγκες δύο κέντρων δεδομένων του Α.Π.Θ. και κόμβων δικτύου 

διανομής και IP τηλεφωνίας», συνολικού προϋπολογισμού €82.000,00 (συμπεριλαμβανομένου 

του  Φ.Π.Α.). 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 28741/2-7-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 504/2020] 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 464/2019 για την «Προμήθεια και 

Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της 

Καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (για τα 

τμήματα με α/α 17, 21, 29, 30, 40, 45, 64 και 68 του διαγωνισμού με αριθμό 411/2018, τα 

οποία κηρύχθηκαν άγονα), συνολικού προϋπολογισμού €817.907,72 (συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.), που αφορά στην κατακύρωση των τμημάτων με α/α 2 και 5 του ως άνω 

διαγωνισμού. 
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[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29277/8-7-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 

7ης συνεδρίασης/3-6-2020 και της 9ης συνεδρίασης/8-7-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού] 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του τακτικού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 488/2020 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση 

εδράνων και τραπεζοκαθισμάτων σε αμφιθέατρα και χώρους διδασκαλίας του Α.Π.Θ.», 

συνολικού προϋπολογισμού €138.390,20 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που αφορά στην 

κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29431/9-7-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο τo πρακτικό της 

3ης συνεδρίασης/8-7-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού] 

 

7. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €660.920,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 497/2020 και γ) 

Προκήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 497/2020 για την «Προμήθεια 

και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση Αποθετηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού €660.920,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29895/14-7-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 497/2020] 

 

8. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €166.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 505/2020 και γ) 

Προκήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού, επαναληπτικού διαγωνισμού με αριθμό 505/2020 για 

την «Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Χειρουργικού Μικροσκοπίου κατάλληλου για 

Γναθοχειρουργική, αναρτημένο σε βάση δαπέδου βαρέως τύπου με ηλεκτρικά φρένα σε όλες 

του τις αρθρώσεις» συνολικού προϋπολογισμού €166.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.). 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29893/14-7-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 505/2020] 

 

9. Έγκριση: α) πίστωσης ποσού €450.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 507/2020 και γ) 

Προκήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 507/2020 για την «Προμήθεια 

βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και ξενόγλωσσων και ελληνικών περιοδικών, για τις 
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ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ., για το έτος 2021», συνολικού προϋπολογισμού 

€450.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.). 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29946/14-7-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 507/2020] 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   

10. Έγκριση: α) Μελέτης και τευχών δημοπράτησης, β) Σχεδίου διακήρυξης του έργου και γ) 

Πίστωσης ποσού €1.320.600,00, για το έργο με τίτλο «Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις Χώρων 

Ισογείου Κτηρίου Βιολογίας για τις ανάγκες της Σ.Θ.Ε.», συνολικού προϋπολογισμού 

€1.320.600,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

[α) η με αριθμό πρωτ. 58/14-7-2020 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. και β) το έγγραφο με 

αριθμό πρωτ. 1113/11-6-2020 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του Α.Π.Θ. με 

τα συνημμένα του] 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) 

11. Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας 

του Α.Π.Θ. (από αναβολή) 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 151487/16-7-2020 του Ε.Λ.Κ.Ε. με συνημμένο τον Κανονισμό Αρχών και 

Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Α.Π.Θ.] 

 

12. Έγκριση συμμετοχής μέλους Δ.Ε.Π. σε υπό ίδρυση τεχνοβλαστό. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 151438/16-7-2020 του Ε.Λ.Κ.Ε.  Α.Π.Θ.] 

 

13. Συμμετοχή Α.Π.Θ.-Ε.Λ.Κ.Ε. σε Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία 

«Συνεργατικός Σχηματισμός Αγροδιατροφής στην Κεντρική Μακεδονία Ιδιωτική 

Κεφαλαιουχική Εταιρεία». 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 151536/16-7-2020 ανακοινοποιημένο στο ορθό με το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 

152657/20-7-2020 του Ε.Λ.Κ.Ε.  Α.Π.Θ.] 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

14. Αναμόρφωση πτυχών του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής 

της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
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[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 288/27-5-2020 της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής με τα συνημμένα του και β) 

η σχετική εισήγηση της Μ.Ο.Δ.Ι.Π. του Α.Π.Θ.] 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

15. Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα σχολείο για όλους» μεταξύ 

των Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής 

του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. 

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1694/14-7-2020 του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης με τα συνημμένα του και β) η σχετική εισήγηση της Μ.Ο.Δ.Ι.Π. του Α.Π.Θ.] 

 

16. Σχετικά με τη δυνατότητα μείωσης των τελών φοίτησης στα προγράμματα του δεύτερου 

κύκλου σπουδών. (από αναβολή) 

[η εισήγηση με αριθμό πρωτ. 30086/15-7-2020 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών] 

   

17. Επανίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ρινολογία-Ρινοχειρουργική» μεταξύ των Τμημάτων 

Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) 

(επισπεύδον), Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., Ιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 5142/14-5-2020 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του και β) η εισήγηση 

με αριθμό πρωτ. 30098/15-7-2020 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών] 

 

18. Ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δερματοσκόπηση» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. 

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 5317/25-5-2020 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του και β) η εισήγηση 

με αριθμό πρωτ. 30090/15-7-2020 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών] 

 

19. Ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού» του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. 

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 5469/29-5-2020 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του και β) η εισήγηση 

με αριθμό πρωτ. 30094/15-7-2020 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών] 
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20. Ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων» του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. 

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 5470/29-5-2020 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του και β) η εισήγηση 

με αριθμό πρωτ. 30100/15-7-2020 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών] 

 

21. Ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χειρουργικές Λοιμώξεις - Διάγνωση - Θεραπεία - Πρόληψη» 

του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. 

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 5471/29-5-2020 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του και β) η εισήγηση 

με αριθμό πρωτ. 30103/15-7-2020 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών] 

 

22. Ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας» του Τμήματος Ιατρικής 

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. 

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 5468/29-5-2020 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του και β) η εισήγηση 

με αριθμό πρωτ. 30105/15-7-2020 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών] 

 

23. Τροποποίηση του κανονισμού του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων 

έναντι Σεισμού και άλλων Φυσικών Κινδύνων» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 2534/τ.Β΄/24-6-2020). 

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1849/2-4-2020 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τα συνημμένα του  

και β) η εισήγηση με αριθμό πρωτ. 30084/15-7-2020 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών] 

 

24. Τροποποίηση του κανονισμού του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική 

Νοημοσύνη» του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 

3843/τ.Β΄/17-10-2019).  

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1038/11-5-2020 του Τμήματος Πληροφορικής με τα συνημμένα του και β) η 

εισήγηση με αριθμό πρωτ. 30087/15-7-2020 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών] 

 

25. Τροποποίηση του κανονισμού του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χημική και Βιομοριακή Μηχανική» του 

Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 2308/τ.Β΄/13-6-

2019 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 3270/τ.Β΄/27-8-2019 και ισχύει). 

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 818/13-5-2020 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με τα συνημμένα του και β) 

η εισήγηση με αριθμό πρωτ. 30101/15-7-2020 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών] 

 

26. Τροποποίηση του κανονισμού του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» του Τμήματος 

Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 3604/τ.Β΄/27-9-2019).  
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[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1137/25-5-2020 του Τμήματος Πληροφορικής με τα συνημμένα του και β) η 

εισήγηση με αριθμό πρωτ. 30091/15-7-2020 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών] 

 

27. Τροποποίηση της ίδρυσης (ΦΕΚ 3679/τ.Β΄/29-8-2018) και του κανονισμού (ΦΕΚ 

3997/τ.Β΄/4-11-2019) του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση» του Τμήματος Επιστήμης 

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

Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. 

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1057/3-6-2020 του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη) με τα συνημμένα του και β) η εισήγηση με αριθμό πρωτ. 30095/15-7-2020 της Επιτροπής 

Μεταπτυχιακών Σπουδών] 

 

28. Τροποποίηση του κανονισμού του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και 

Αθλητικού Τουρισμού» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 

3633/τ.Β΄/1-10-2019). 

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1087/11-6-2020 του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη) με τα συνημμένα του και β) η εισήγηση με αριθμό πρωτ. 30104/15-7-2020 της Επιτροπής 

Μεταπτυχιακών Σπουδών] 

 

29. Τροποποίηση της ίδρυσης (ΦΕΚ 4164/τ.Β΄/21-9-2018) και του κανονισμού (ΦΕΚ 

1764/τ.Β΄/20-5-2019) του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή και στην 

Προσαρμοσμένη - Ειδική Φυσική Αγωγή» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

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

Αθλητισμού του Α.Π.Θ. 

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1102/16-6-2020 του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη) με τα συνημμένα του και β) η εισήγηση με αριθμό πρωτ. 30092/15-7-2020 της Επιτροπής 

Μεταπτυχιακών Σπουδών] 

 

30. Τροποποίηση του κανονισμού του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ποινικές και Εγκληματολογικές 

Επιστήμες» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 741/τ.Β΄/4-3-2019).  

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 2625/18-6-2020 του Τμήματος Νομικής με τα συνημμένα του και β) η εισήγηση 

με αριθμό πρωτ. 30089/15-7-2020 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών] 

 



3028_ΗΔ.doc                                                                                                                                                                  Σ ε λ ί δ α  | 8 

31. Τροποποίηση του κανονισμού του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, 

Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής 

Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 252/τ.Β΄/3-2-2020). 

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1446/23-6-2020 του Τμήματος Γεωπονίας με τα συνημμένα του και β) η 

εισήγηση με αριθμό πρωτ. 30085/15-7-2020 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών] 

 

32. Κατ’ εξαίρεση -και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021- αλλαγή του τρόπου επιλογής 

των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο», του 

Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 1143/τ.Β΄/5-4-2019). 

[α) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 2625/18-6-2020 του Τμήματος Νομικής με τα συνημμένα του και β) η εισήγηση 

με αριθμό πρωτ. 30088/15-7-2020 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών] 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

33. Έγκριση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.  

[το έγγραφο με αρ. εισερχ. πρωτ. 29664/10-7-2020 του Τμήματος Σπουδών με το συνημμένο του] 

 

34. Έγκριση χορήγησης υποτροφιών για την παρακολούθηση του θερινού εντατικού 

προγράμματος γλώσσας και πολιτισμού του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Σ.Ν.Ε.Γ.) του 

Α.Π.Θ.  

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 28095/25-6-2020 του Τμήματος Σπουδών με το συνημμένα του] 

 

35. Έγκριση χορήγησης  υποτροφιών σε φοιτητές από το University of Belgrade και το Al. I. 

Cuza University of Iasi για την παρακολούθηση του θερινού εντατικού προγράμματος 

γλώσσας και πολιτισμού του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Σ.Ν.Ε.Γ.) του Α.Π.Θ. στο 

πλαίσιο υφιστάμενων συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας.  

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29851/14-7-2020 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με το συνημμένο του]  

 

 

ΜΗΤΡΩΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

36. 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: 

36.1. Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. 
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[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 459/12-6-2020 της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

με τα συνημμένα του] 

36.2. Νομικής της Νομικής Σχολής. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 324/17-6-2020 της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής με τα συνημμένα του] 

36.3. Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1000/19-6-2020 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του] 

36.4. Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 455/19-6-2020 της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών με τα συνημμένα του] 

36.5. Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 780/24-6-2020 της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος με τα συνημμένα του] 

36.6. Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 510/30-6-2020 της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής με τα συνημμένα του] 

36.7. Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 2112/10-7-2020 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα 

του] 

36.8. Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1720/13-7-2020 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα 

του] 

36.9. Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1721/13-7-2020 (διόρθ. σφάλμ. αριθμό πρωτ. 1729/15-7-2020) της Κοσμητείας 

της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του] 

36.10. Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1135/15-7-2020 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του] 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

37. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (άρθρο 13 παρ.2 εδ. λα΄ του Ν.4485/2017, όπως αυτός ισχύει).  

[το ΦΕΚ 3622/τ.Β΄/1-10-2019]  

 

38. Ορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων 

Γλωσσών (Κ.Δ.Ξ.Γ.).  

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1136/15-7-2020 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του] 
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39. Ορισμός διαχειριστή και του αναπληρωτή του για τους λογαριασμούς του Α.Π.Θ. που 

τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

[το έγγραφο με αρ. πρωτ. 30345/17-7-2020 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών] 

 

40. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Π.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

[το έγγραφο με αρ. πρωτ. 30344/17-7-2020 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών] 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

41. Ανανέωση Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του City University of Hong Kong της Κίνας. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29853/14-7-2020 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του] 

 

42. Ανανέωση Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του Agricultural University of Tirana της Αλβανίας. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29866/14-7-2020 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του] 

 

43. Ανανέωση Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi 

της Ρουμανίας. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29856/14-7-2020 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του] 

 

44. Ανανέωση Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του Beihang University του Πεκίνου της Κίνας. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29860/14-7-2020 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του] 

 

45. Ανανέωση Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του University of Trier της Γερμανίας. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29862/14-7-2020 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του] 
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ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

46. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 

1189/2018 απόφασης του Δ΄ Τμήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 30621/19-7-2018 του Δικαστικού Γραφείου με τα συνημμένα του] 

 

47. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών 

Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 24101/15-5-2020 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα 

Μανόλη Τριανταφυλλίδη) με τα συνημμένα του] 

 

48. Ανανέωση θητείας διδάσκοντος της επώνυμης έδρας «Ποντιακών Σπουδών», για το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 975/12-6-2020 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του] 

 

49. Ανανέωση θητείας διδάσκουσας της επώνυμης έδρας «Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού», 

για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 976/12-6-2020 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του] 

 

50. Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για 

απασχόληση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), κατά το σχολικό έτος 

2020-2021. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 30193/16-7-2020 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού με τα συνημμένα 

του] 

 

51. Συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στο Μετοχικό 

Κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ-ThessINTEC AE. και ορισμός εκπροσώπου. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 30308/17-7-2020 του Προέδρου του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης] 

 

52. Διενέργεια συνεδρίου TEDxAUTH 2020. 

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 28426/30-6-2020 της οργανωτικής ομάδας TEDxAUTH 2020] 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

- Aπολογισμός δράσεων του TEDxAUTH 2020.  
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-Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. Φ.253.1/62324/Α5/25-5-2020 του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σχετικά με τη γνωστοποίηση του ΦΕΚ καθορισμού του αριθμού εισακτέων 

σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

-Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 27662/25-6-2020 του Τμήματος Διοίκησης με συνημμένο το 

έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. 77534/Ε2/19-6-2020) 

σχετικά με την απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το σχολικό 

έτος 2020-2021. 

-Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 27731/25-6-2020 του Τμήματος Διοίκησης με συνημμένο το 

έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. 77596/Ε2/19-6-2020) 

σχετικά με την απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Πανεπιστήμια και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το σχολικό 

έτος 2020-2021. 

-To έγγραφο με αριθμό πρωτ. 502/9-7-2020 της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών 

σχετικά με ανοικτή επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

σχετικά με την κατάργηση της διδασκαλίας των τεχνών στο λύκειο. 

 

 

 

Σημείωση: 

Παρακαλούνται τα μέλη της Συγκλήτου που δεν θα παρευρεθούν στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη να 

ειδοποιήσουν έγκαιρα τα μέλη που τους αναπληρώνουν, διαβιβάζοντάς τους την πρόσκληση, με ό,τι σχετικό τους 

έχει αποσταλεί, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά.         

 

 

 

                                                              Θεσσαλονίκη,  20  Ιουλίου  2020 

                                                                               Ο Πρύτανης 

                                                            

 

                                                                            (υπογραφή)* 

 

            Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 


