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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	

3076/30-8-2021	

	

Σας	 προσκαλούμε	 στη	 με	 αριθμό	 3076	 Συνεδρίαση	 της	 Συγκλήτου	 τη	 Δευτέρα	 30	

Αυγούστου	2021	στις	11:00,	στην	αίθουσά	της.	Σε	περίπτωση	μη	απαρτίας	η	Σύγκλητος	θα	

συνεδριάσει	την	ίδια	μέρα	στις	11:30	με	την	ίδια	ημερήσια	διάταξη.	

Η	συνεδρίαση	θα	πραγματοποιηθεί	διά	ζώσης,	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	της	παρ.	1	του	

άρθρου	 1	 της	 υπ'	 αριθμ.	 Δ1α/ΓΠ.οικ.	 51684/20-8-2021	 ΚΥΑ	 (ΦΕΚ	 3899/τ.Β΄/21-8-2021)	

«Έκτακτα	μέτρα	προστασίας	της	δημόσιας	υγείας	από	τον	κίνδυνο	περαιτέρω	διασποράς	του	

κορωνοϊού	 COVID-19	 στο	 σύνολο	 της	 Επικράτειας,	 για	 το	 διάστημα	 από	 τη	 Δευτέρα,	 23	

Αυγούστου	2021	και	ώρα	6:00	έως	και	τη	Δευτέρα,	30	Αυγούστου	2021	και	ώρα	6:00»,	κατά	

τις	 οποίες επιτρέπονται «Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων µε φυσική παρουσία, χωρίς τον 

περιορισµό ατόµων του προηγούµενου σηµείου, αποκλειστικά για πλήρως εµβολιασµένους, σύµφωνα 

µε την παρ. 2 του άρθρου 10, και νοσήσαντες το τελευταίο εξάµηνο, σύµφωνα µε την παρ. 3 του 

άρθρου 10, τηρουµένων των υγειονοµικών µέτρων [απόσταση ενάµισι (1,5) µέτρου µεταξύ των 

παρευρισκόµενων, αναλογία του ενός (1) ατόµου ανά πέντε (5) τ.µ., χρήση µάσκας και αντισηπτικού].»	

και	 του	 άρθρου	 δέκατου	 της	 αριθμ.115744/Ζ1/04-09-2020	 ΚΥΑ	 (ΦΕΚ	 3707/τ.Β’/04-09-

2020)	 «Λειτουργία	 των	 Ανώτατων	 Εκπαιδευτικών	 Ιδρυμάτων	 (Α.Ε.Ι.)	 και	 μέτρα	 για	 την	

αποφυγή	 διάδοσης	 του	 κορωνοϊού	 COVID	 19	 κατά	 τη	 λειτουργία	 τους»,	 της	 παρ.	 13	 του	

άρθρου	14	του	Ν.	2690/1999	(ΦΕΚ	45/τ.Α’/09-03-1999)	και	της	αριθμ.	429/12-03-2020	ΚΥΑ	

(ΦΕΚ	850/τ.Β’/13-03-2020),	όπως	ισχύουν.		
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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	

	
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ	ΤΩΝ	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	ΤΗΣ	ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ	

1. Επικύρωση	των	πρακτικών	των	συνεδριάσεων	της	Συγκλήτου	κατά	το	ακαδημαϊκό	έτος	

2019-2020.		
[Συνεδριάσεις	με	αριθμό:	3001/9	και	10-9-2019,	3002/2-10-2019,	3003/2-10-2019,	3004/15-10-2019,	3005/17-

10-2019,	 3006/17-10-2019,	 3007/30-10-2019,	 3008/30-10-2019,	 3009/20-11-2019,	 3010/18-12-2019,	

3011/18-12-2019,	 3012/30-12-2019,	 3013/30-12-2019,	 3014/22-1-2020,	 3015/22-1-2020,	 3016/18-2-2020,	

3017/18-2-2020,	 3018/17-3-2020,	 3019/17-3-2020,	 3020/3-4-2020,	 3021/10-4-2020,	 3022/10-4-2020,	

3023/8-5-2020,	 3024/26-5-2020,	 3025/26-5-2020,	 3026/11	 και	 16-6-2020,	 3027/6-7-2020,	 3028/22-7-2020,	

3029/22-7-2020,	3030/29-7-2020,	3031/29-7-2020	και	3032/27-8-2020]	

	

2.					Επικύρωση	των	πρακτικών	των	συνεδριάσεων	της	Συγκλήτου	κατά	το	ακαδημαϊκό	έτος	

2020-2021.	
[Συνεδριάσεις	με	αριθμό:	 	3033/24-9-2020,	3034/24-9-2020,	3035/1-10-2020,	3036/21-10-2020,	3037/21-10-

2020,	 3038/29-10-2020,	 3039/20-11-2020,	 3040/26-11-2020,	 3041/26-11-2020,	 3042/8-12-2020,	 3043/23-

12-2020,	3044/23-12-2020,	3045/29-12-2020,	3046/29-12-2020,	3047/13-1-2021,	3048/14-1-2021,	3049/28-

1-2021,	3050/28-1-2021,	3051/2-2-2021,	3052/12-2-2021,	3054/18-2-2021,	3055/24-2-2021,	1-3-2021	και	2-

3-2021,	 3056/17-3-2021,	 3057/17-3-2021,	 3058/23-3-2021,	 3059/1-4-2021,	 3060/1-4-2021,	 3061/9-4-2021,	

3062/22-4-2021,	3065/7-5-2021,	3069/24-6-2021,	3070/30-6-2021]	

	

	

ΘΕΜΑΤΑ	ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	

3.					Θέματα	που	εξετάστηκαν	από	το	Πρυτανικό	Συμβούλιο.		
[συνημμένη	κατάσταση]	

	

	

ΘΕΜΑΤΑ	ΓΕΝΙΚΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	

4. Πρόταση	 της	 Επιτροπής	 Αξιολόγησης	 Αποτελεσμάτων	 του	 διεθνούς	 ηλεκτρονικού	

διαγωνισμού	ανοικτής	διαδικασίας	με	αριθμό	494/2020	για	την	«Προμήθεια	και	εγκατάσταση	

εργαστηριακού	 εξοπλισμού	 βασικής	 έρευνας	 για	 τις	 ανάγκες	 των	 Τμημάτων	 του	

Αριστοτελείου	 Πανεπιστημίου	 Θεσσαλονίκης»,	 συνολικού	 προϋπολογισμού	 €6.795.751,00	

(συμπεριλαμβανομένου	του	Φ.Π.Α.),	σχετικά	με	την	ηλεκτρονική	αποσφράγιση	και	τον	έλεγχο	

των	 δικαιολογητικών	 κατακύρωσης	 των	 οικονομικών	 φορέων	 που	 υπέβαλαν	 μοναδική	

προσφορά	για	τα	είδη	με	α/α:	1-ΥΠ2,	2-ΥΠ3,	3-ΥΠ4,	6-ΥΠ7,	10-ΥΠ11,	11-ΥΠ12,	13-ΥΠ14,	14-

ΥΠ15,	 18-ΥΠ19,	 20-ΥΠ21,	 21-ΥΠ22,	 22-ΥΠ23,	 23-ΥΠ24,	 32-ΥΠ33,	 35-ΥΠ36,	 40-ΥΠ41,	 42-
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ΥΠ43,	 47-ΥΠ48,	 48-ΥΠ49,	 51-ΥΠ52,	 53-ΥΠ54,	 56-ΥΠ57,	 57-ΥΠ58,	 62-ΥΠ63,	 70-ΥΠ71,	 71-

ΥΠ72,	74-ΥΠ75,	88-ΥΠ89,	95-ΥΠ96,	103-ΥΠ104,	108-ΥΠ109,	109-ΥΠ110	και		110-ΥΠ111	του	

ως	άνω	διαγωνισμού.	
[α)	 η	 από	 25-8-2021	 εισήγηση	 της	 Γενικής	 Διεύθυνσης	Οικονομικών	Υπηρεσιών	 και	 β)	 το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	

πρωτ.	49466/29-7-2021	του	Τμήματος	Προμηθειών	με	συνημμένο	το	πρακτικό	της	5ης	συνεδρίασης/15-6-2021,	

της	 1ης	 συνέχειας	 στις	 23-6-2021	 και	 της	 2ης	 συνέχειας	 στις	 7-7-2021	 της	 Επιτροπής	 Αξιολόγησης	

Αποτελεσμάτων	της	ανταγωνιστικής	διαδικασίας	με	διαπραγμάτευση	με	αριθμό	494/2020]	

	

	

ΘΕΜΑΤΑ	ΓΕΝΙΚΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΚΑΙ	ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	

5. Οριστική	 κατακύρωση	 του	 ανοιχτού	 ηλεκτρονικού	 τακτικού	 διαγωνισμού	 για	 την	

εκπόνηση	μελέτης	(αριθμός	διακήρυξης	28Μ/2020)	με	τίτλο:	«Εκπόνηση	Μελέτης	Ενίσχυσης	

Φέροντος	 Οργανισμού	 και	 Αναβάθμισης	 Κτιρίου	 Διοίκησης	 Α.Π.Θ.»	 συνολικού	

προϋπολογισμού	€842.069,14	(συμπεριλαμβανομένου	του	Φ.Π.Α.).	
[α)	 η	 από	 25-8-2021	 εισήγηση	 της	 Γενικής	 Διεύθυνσης	 Τεχνικών	 Υπηρεσιών	 και	 Μηχανοργάνωσης	 και	 β)	 το	

έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 51030/25-8-2021	 του	 Τμήματος	 Γραμματείας	 της	 Γενικής	 Διεύθυνσης	 Τεχνικών	

Υπηρεσιών	 και	 Μηχανοργάνωσης	 με	 συνημμένο	 το	 πρακτικό	 ελέγχου	 δικαιολογητικών	 κατακύρωσης	 του	

ανοιχτού,	ηλεκτρονικού,	τακτικού	διαγωνισμού	(28Μ/2020)	(συνεδρίαση	στις	25-8-2021)]	

	

	

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

6. Συμμετοχή	 του	 ΑΠΘ-ΕΛΚΕ	 σε	 Γενική	 Συνέλευση	 της	 εταιρείας	 με	 την	 επωνυμία	

«Συνεργατικός	 Σχηματισμός	 Αγροδιατροφής	 στην	 Κεντρική	 Μακεδονία	 Ιδιωτική	

Κεφαλαιουχική	Εταιρεία».	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	51169/25-8-2021	της	Μ.Ο.Δ.Υ.-Ε.Λ.Κ.Ε.	του	Α.Π.Θ.	με	τα	συνημμένα	του]	

	

	

ΘΕΜΑΤΑ	ΠΡΩΤΟΥ	ΚΥΚΛΟΥ	ΣΠΟΥΔΩΝ	

7. Πιστοποίηση	παιδαγωγικής	και	διδακτικής	επάρκειας	του	Τμήματος	Χημείας	της	Σχολής	

Θετικών	Επιστημών	του	Α.Π.Θ.		
[α)	το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	757/16-12-2020	του	Τμήματος	Χημείας	με	τα	συνημμένα	του	και	β)	η	εισήγηση	

με	αριθμό	πρωτ.	48295/23-7-2021	της	ΜΟ.ΔΙ.Π.	του	Α.Π.Θ.]	
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ	ΘΕΜΑΤΑ	

8. Έγκριση	 Μετεκπαιδευτικών	 Προγραμμάτων	 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.	46629/19-7-2021	του	Τμήματος	Ιατρικής]	

	

9. Έγκριση	 Κώδικα	 Δεοντολογίας	 και	 καλής	 Πρακτικής,	 σύμφωνα	 με	 τις	 διατάξεις	 του	

άρθρου	47	του	Ν.	4485/2017	(ΦΕΚ	114/τ.Α΄/4-8-2017).	
[η	 εισήγηση	 του	 Αντιπρύτανη	 Ακαδημαϊκών	 Υποθέσεων	 και	 Φοιτητικής	 Μέριμνας,	 με	 συνημμένο	 τον	 Κώδικα	

Δεοντολογίας	και	καλής	Πρακτικής]	

	

10. Ορισμός	 Συνηγόρου	 του	 Φοιτητή,	 σύμφωνα	 με	 τις	 διατάξεις	 του	 άρθρου	 55	 του	 Ν.	

4009/2011	(ΦΕΚ	195/τ.Α΄/6-9-2011).	

	

	

ΘΕΜΑΤΑ	ΜΕΛΩΝ	Δ.Ε.Π.	

11. Μερική	απαλλαγή	Αντιπρύτανη	από	τα	διδακτικά	καθήκοντα	για	το	χειμερινό	εξάμηνο	

του	ακαδημαϊκού	έτους	2021-2022.		
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 47213/20-7-2021	 του	 Τμήματος	 Μηχανικών	 Χωροταξίας	 και	 Ανάπτυξης	 με	 τα	

συνημμένα	του]	

	

	

ΜΗΤΡΩΑ	

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

4485/2017	μητρώων	εσωτερικών	και	εξωτερικών	μελών	των	Τμημάτων:	

12.1.	Βιολογίας	της	Σχολής	Θετικών	Επιστημών	του	Α.Π.Θ.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 47973/22-7-2021	 της	 Κοσμητείας	 της	 Σχολής	 Θετικών	 Επιστημών	 με	 τα	

συνημμένα	του]	

12.2.	Πληροφορικής	της	Σχολής	Θετικών	Επιστημών	του	Α.Π.Θ.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 47987/22-7-2021	 της	 Κοσμητείας	 της	 Σχολής	 Θετικών	 Επιστημών	 με	 τα	

συνημμένα	του]	

12.3.	Γεωπονίας	της	Σχολής	Γεωπονίας,	Δασολογίας	και	Φυσικού	Περιβάλλοντος	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	48694/26-7-2021	της	Κοσμητείας	της	Σχολής	Γεωπονίας,	Δασολογίας	και	Φυσικού	

Περιβάλλοντος	με	τα	συνημμένα	του]	
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12.4.	 Δασολογίας	 και	 Φυσικού	 Περιβάλλοντος	 της	 Σχολής	 Γεωπονίας,	 Δασολογίας	 και	

Φυσικού	Περιβάλλοντος	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	48710/26-7-2021	της	Κοσμητείας	της	Σχολής	Γεωπονίας,	Δασολογίας	και	Φυσικού	

Περιβάλλοντος	με	τα	συνημμένα	του]	
12.5.	Μηχανικών	Χωροταξίας	και	Ανάπτυξης	της	Πολυτεχνικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	51158/25-8-2021	της	Κοσμητείας	της	Πολυτεχνικής	Σχολής	με	τα	συνημμένα	του]	

	

	

ΘΕΜΑΤΑ	ΕΙΔΙΚΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ	ΚΑΙ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΤΟΥ	

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	

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

Θεολογίας	και	Χριστιανικού	Πολιτισμού	της	Θεολογικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	49609/29-7-2021	του	Τμήματος	Λοιπού	Προσωπικού	με	τα	συνημμένα	του]	
	

	

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ	

14. Ορισμός	του	ΑΠΘ	ως	Εθνικού	Συντονιστή	για	τη	Γαλλοφωνία	(ΑUF	-Agence	Universitaire	

Francophonie).		
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	50611/24-8-2021	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	
	

	

ΛΟΙΠΑ	ΘΕΜΑΤΑ	

15. Συγκρότηση	 του	 Επιστημονικού	 Συμβουλίου	 του	 Κέντρου	 Κοινωνικής	 Έρευνας	 και	

Υποστήριξης	Λήψης	Αποφάσεων	του	Α.Π.Θ.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 47975/22-7-2021	 του	 Κέντρου	 Κοινωνικής	 Έρευνας	 και	 Υποστήριξης	 Λήψης	

Αποφάσεων	του	Α.Π.Θ.]	
	

16. Τροποποίηση	Κανονισμού	του	Διεπιστημονικού	Κέντρου	Αριστοτελικών	Μελετών.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	50807/24-8-2021	του	Διεπιστημονικού	Κέντρου	Αριστοτελικών	Μελετών	Α.Π.Θ.]	
	

	

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	

-	 Το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 47483/21-7-2021	 του	 Τμήματος	 Προμηθειών	 σχετικά	 με	

αλλαγή	επωνυμίας	αναδόχου	εταιρείας	του	Τμήματος	με	α/α5-ΥΕ6	του	διεθνούς	ηλεκτρονικού	

διαγωνισμού	με	αριθμό	500/2020.	
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-	Τα	από	23-7-2021	και	23-8-2021	Υπηρεσιακά	Σημειώματα	σχετικά	με	άδεια	απουσίας	του	

Πρύτανη		Καθηγητή	Νικόλαου	Παπαϊωάννου.	

	

	
Σημείωση:	

Παρακαλούνται	τα	μέλη	της	Συγκλήτου	που	δεν	θα	παρευρεθούν	στη	συνεδρίαση	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	2021	

																																																																																		Ο	Πρύτανης	

																																																										

																																																																	 														(υπογραφή)*	

														Καθηγητής	Νικόλαος	Γ.	Παπαϊωάννου	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

*το	πρωτότυπο	τηρείται	στο	αρχείο	της	Υπηρεσίας	


