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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			

3032/27-8-2020			

	

Σας	 προσκαλούμε	 στη	 με	 αριθμό	 3032	 Συνεδρίαση	 της	 Συγκλήτου	 την	 Πέμπτη	 27	

Αυγούστου	2020	στις	16:30.	Σε	περίπτωση	μη	απαρτίας	η	Σύγκλητος	θα	συνεδριάσει	την	ίδια	

μέρα	στις	17:00	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.	Δ1α/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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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ	ΘΕΜΑΤΑ		

2.	 Τροποποίηση	 του	 Κανονισμού	 Εκπόνησης	 Μεταδιδακτορικής	 Έρευνας	 στο	 Α.Π.Θ.	

(ΦΕΚ1191/τ.Β΄/4-4-2017).	(από	αναβολή)	
	[α)	 η	 απόφαση	 της	 Συγκλήτου	 Ειδικής	 Σύνθεσης	 με	 αριθμό	 18239/28-3-2017	 και	 β)	 η	 σχετική	 εισήγηση	 της	

Επιτροπής	Μεταπτυχιακών	Σπουδών	με	το	συνημμένο	της]	

	

3.	 Έγκριση	 Μετεκπαιδευτικού	 Προγράμματος	 Εξειδίκευσης	 (Fellowship)	 του	 Τμήματος	

Ιατρικής.			
[α)	 το	 ΦΕΚ	 302/τ.Β΄/7-2-2019	 Κανονισμός	 Μετεκπαιδευτικών	 Προγραμμάτων	 Εξειδίκευσης	 (Fellowship)	 του	

Τμήματος	Ιατρικής	και	β)	το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	7149/24-7-2020	του	Τμήματος]	

	

	

ΘΕΜΑΤΑ	ΔΕΥΤΕΡΟΥ	ΚΥΚΛΟΥ	ΣΠΟΥΔΩΝ	

4.	 Τροποποίηση	του	Κανονισμού	Διδακτορικών	Σπουδών	του	Τμήματος	Επιστήμης	Φυσικής	

Αγωγής	και	Αθλητισμού,	με	έδρα	τη	Θεσσαλονίκη,	της	Σχολής	Επιστημών	Φυσικής	Αγωγής	και	

Αθλητισμού	του	Α.Π.Θ.	(ΦΕΚ	1383/τ.Β΄/25-4-2018).	
[α)	το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	1103/16-6-2020	του	Τμήματος	Επιστήμης	Φυσικής	Αγωγής	και	Αθλητισμού,	με	

έδρα	 τη	 Θεσσαλονίκη	 και	 β)	 η	 εισήγηση	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 31306/27-7-2020	 της	 Επιτροπής	 Μεταπτυχιακών	

Σπουδών]	

	

5.	Τροποποίηση	της	ίδρυσης	του	Δ.Π.Μ.Σ.	με	τίτλο	«Νευροανοσολογία»	μεταξύ	του	Τμήματος	

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

της	Σχολής	Επιστημών	Υγείας	του	Δ.Π.Θ.		(ΦΕΚ	3767/τ.Β΄/3-9-2018).	
[η	εισήγηση	με	αριθμό	πρωτ.	32518/24-8-2020	της	Επιτροπής	Μεταπτυχιακών	Σπουδών	με	τα	συνημμένα	της]	

	

6.	Τροποποίηση	του	Κανονισμού	του	Δ.Π.Μ.Σ.	 με	 τίτλο	 «Ολοκληρωμένη	Διαχείριση	Λεκανών	

Απορροής	 και	 Παράκτιων	 Περιοχών»	 μεταξύ	 των	 Τμημάτων	 Βιολογίας	 (επισπεύδον),	

Γεωλογίας	 της	 Σχολής	 Θετικών	 Επιστημών	 και	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 της	 Πολυτεχνικής	

Σχολής	του	Α.Π.Θ.	(ΦΕΚ	3764/τ.Β΄/11-10-2019).	
[η	εισήγηση	με	αριθμό	πρωτ.	32519/24-8-2020	της	Επιτροπής	Μεταπτυχιακών	Σπουδών	με	τα	συνημμένα	της]	
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ΘΕΜΑΤΑ	ΜΕΛΩΝ	Δ.Ε.Π.	

7.	Μετακίνηση	καθηγητή	α΄	βαθμίδας	από	το	Παιδαγωγικό	Τμήμα	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	της	

Σχολής	Κοινωνικών	και	Ανθρωπιστικών	Επιστημών	του	Πανεπιστημίου	Δυτικής	Μακεδονίας,	

στο	 Παιδαγωγικό	 Τμήμα	 Δημοτικής	 Εκπαίδευσης	 της	 Παιδαγωγικής	 Σχολής	 του	 Α.Π.Θ.,	 με	

μεταφορά	της	πίστωσης	της	θέσης	του.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	εισερχ.	πρωτ.	26916/16-6-2020	του	Τμήματος	Προσωπικού	της	Διεύθυνσης	Διοικητικού	

του	Πανεπιστημίου	Δυτικής	Μακεδονίας	με	τα	συνημμένα	του]	

	

8.	Μετακίνηση	καθηγήτριας	α΄	βαθμίδας	από	το	Παιδαγωγικό	Τμήμα	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	

της	 Σχολής	 Κοινωνικών	 και	 Ανθρωπιστικών	 Επιστημών	 του	 Πανεπιστημίου	 Δυτικής	

Μακεδονίας,	στο	Τμήμα	Φιλοσοφίας	και	Παιδαγωγικής	της	Φιλοσοφικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.,	με	

μεταφορά	της	πίστωσης	της	θέσης	της.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	εισερχ.	πρωτ.	27301/19-6-2020	του	Τμήματος	Προσωπικού	της	Διεύθυνσης	Διοικητικού	

του	Πανεπιστημίου	Δυτικής	Μακεδονίας	με	τα	συνημμένα	του]	

	

	

ΜΗΤΡΩΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΚΑΙ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΜΕΛΩΝ	

9.	 Επικαιροποίηση	 σύμφωνα	 με	 τη	 διάταξη	 της	 παρ.	 2	 περ.	 ιγ	 του	 άρθρου	 13	 του	 Ν.	

4485/2017,	μητρώων	εσωτερικών	και	εξωτερικών	μελών	των	Τμημάτων:	

9.1.	 Δημοσιογραφίας	 και	 Μέσων	 Μαζικής	 Επικοινωνίας,	 της	 Σχολής	 Οικονομικών	 και	

Πολιτικών	Επιστημών.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	460/12-6-2020	της	Κοσμητείας	της	Σχολής	Οικονομικών	και	Πολιτικών	Επιστημών	

με	τα	συνημμένα	του]	

9.2.	Επιστήμης	Φυσικής	Αγωγής	και	Αθλητισμού,	με	έδρα	τις	Σέρρες,	της	Σχολής	Επιστημών	

Φυσικής	Αγωγής	και	Αθλητισμού.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 587/22-7-2020	 της	 Κοσμητείας	 της	 Σχολής	 Επιστημών	 Φυσικής	 Αγωγής	 και	

Αθλητισμού	με	τα	συνημμένα	του]	

9.3.	 Επιστήμης	 Φυσικής	 Αγωγής	 και	 Αθλητισμού,	 με	 έδρα	 τη	 Θεσσαλονίκη,	 της	 Σχολής	

Επιστημών	Φυσικής	Αγωγής	και	Αθλητισμού.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 610/25-8-2020	 της	 Κοσμητείας	 της	 Σχολής	 Επιστημών	 Φυσικής	 Αγωγής	 και	

Αθλητισμού	με	τα	συνημμένα	του]	
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ	ΘΕΜΑΤΑ	

10.	Έγκριση	Εσωτερικού	Κανονισμού	Λειτουργίας	της	Ειδικής	Μονάδας	Βιοϊατρικής	Έρευνας	

και	Εκπαίδευσης	(Ε.Μ.ΒΙ.Ε.Ε.)	του	Τμήματος	Ιατρικής	της	Σχολής	Επιστημών	Υγείας	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	7473/25-8-2020	του	Τμήματος	Ιατρικής	με	τα	συνημμένα	του]	

	

	

ΔΩΡΕΕΣ	

11.	Αποδοχή	δωρεάς	προς	το	Τμήμα	Οδοντιατρικής	της	Σχολής	Επιστημών	Υγείας	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	3166/31-7-2020	του	Τμήματος	Οδοντιατρικής	με	τα	συνημμένα	του]	

	

	

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	

- Η	 διαπιστωτική	 πράξη	 της	 Υπουργού	 Παιδείας	 και	 Θρησκευμάτων	 με	 αριθμό	

105174/Ζ1/12-8-2020	με	θέμα	την	παράταση	της	θητείας	του	Πρύτανη	και	των	τεσσάρων	(4)	

Αντιπρυτάνεων	του	Α.Π.Θ.	

	
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,		25	Αυγούστου	2020	

																																																																															Ο	Πρύτανης	

																																																												

	

																																																																	 											(υπογραφή)*	

	

												Καθηγητής	Νικόλαος	Γ.	Παπαϊωάννου	

	

	

	

	

	

	

*το	πρωτότυπο	τηρείται	στο	αρχείο	της	Υπηρεσίας	


