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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	

3080/29-9-2021	

	

Σας	 προσκαλούμε	 στη	 με	 αριθμό	 3080	 Συνεδρίαση	 της	 Συγκλήτου	 την	Τετάρτη	 29	

Σεπτεμβρίου	2021	στις	13:30.	Σε	περίπτωση	μη	απαρτίας	η	Σύγκλητος	θα	συνεδριάσει	την	

ίδια	μέρα	στις	14:00	με	την	ίδια	ημερήσια	διάταξη.	

Η	συνεδρίαση	θα	πραγματοποιηθεί	μέσω	τηλεδιάσκεψης,	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	της	

παρ.	1	του	άρθρου	1	της	υπ'	αριθμ.	Δ1α/ΓΠ.οικ.	57069/17-9-2021	ΚΥΑ	(ΦΕΚ	4337/τ.Β΄/18-9-

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,	20	Σεπτεμβρίου	2021	και	ώρα	06:00	έως	και	τη	Δευτέρα,	27	Σεπτεμβρίου	2021	και	

ώρα	06:00»,	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.		

	

	

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	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	

2. Έγκριση	 οικονομικών	 αιτημάτων	 μονάδων	 του	 Πανεπιστημίου	 στο	 πλαίσιο	 του	

εγκεκριμένου	προϋπολογισμού	οικονομικού	έτους	2021.	
[α)	η	από	24-9-2021	εισήγηση	της	Γενικής	Διεύθυνσης	Οικονομικών	Υπηρεσιών	και	β)	 το	σχετικό	υπηρεσιακό	

σημείωμα	του	Τμήματος	Προϋπολογισμού-Απολογισμού	με	συνημμένη	κατάσταση]	

	

3. Έγκριση:	α)	Πίστωσης	ποσού	€345.000,00	 (συμπεριλαμβανομένου	του	Φ.Π.Α.),	β)	Των	

όρων	 και	 των	 τεχνικών	 προδιαγραφών	 της	 διακήρυξης	 με	 αριθμό	 544/2021	 και	 γ)	

Προκήρυξης	διεθνούς	ηλεκτρονικού	διαγωνισμού	ανοικτής	διαδικασίας	με	αριθμό	544/2021	

και	τίτλο:	«Τακτική	συντήρηση	και	επισκευή	ανελκυστήρων,	ανυψωτικών	μηχανημάτων	και	

αναβατορίων	 κλίμακας	 για	 ΑμεΑ	 του	 Α.Π.Θ.»,	 διάρκειας	 τριών	 (3)	 ετών,	 συνολικού	

προϋπολογισμού	€345.000,00	(συμπεριλαμβανομένου	του	Φ.Π.Α.).	
[α)	 η	 από	 24-9-2021	 εισήγηση	 της	 Γενικής	 Διεύθυνσης	Οικονομικών	Υπηρεσιών	 και	 β)	 το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	

πρωτ.	7761/23-9-2021	του	Τμήματος	Προμηθειών	με	συνημμένο	το	σχέδιο	της	διακήρυξης	με	αριθμό	544/2021]	

	

	

ΘΕΜΑΤΑ	ΔΕΥΤΕΡΟΥ	ΚΑΙ	ΤΡΙΤΟΥ	ΚΥΚΛΟΥ	ΣΠΟΥΔΩΝ	

4. Ίδρυση	του	Δ.Π.Μ.Σ.	με	τίτλο	«Τεχνολογίες	Πληροφορικής	και	Επικοινωνίας:	Δίκαιο	και	

Πολιτική»	 μεταξύ	 των	 Τμημάτων	 Νομικής	 (επισπεύδον)	 της	 Νομικής	 Σχολής	 και	

Δημοσιογραφίας	και	Μ.Μ.Ε.	της	Σχολής	Οικονομικών	και	Πολιτικών	Επιστημών	του	Α.Π.Θ.	και	

έγκριση	του	Κανονισμού	του	Δ.Π.Μ.Σ.	
[η	εισήγηση	με	αριθμό	πρωτ.	5616/17-9-2021	της	Επιτροπής	Μεταπτυχιακών	Σπουδών	με	τα	συνημμένα	της]	

	

5. Τροποποίηση	 του	 Κανονισμού	 του	 αγγλόφωνου	 Π.Μ.Σ.	 με	 τίτλο	 «Εφοδιαστική	 και	

Διοίκηση	 Αλυσίδας	 Εφοδιασμού	 (Logistics	 &	 Supply	 Chain	 Management)»	 του	 Τμήματος	

Οικονομικών	Επιστημών	της	Σχολής	Οικονομικών	και	Πολιτικών	Επιστημών	του	Α.Π.Θ.	(ΦΕΚ	

1364/τ.Β΄/7-4-2021).		
[η	εισήγηση	με	αριθμό	πρωτ.	5632/17-9-2021	της	Επιτροπής	Μεταπτυχιακών	Σπουδών	με	τα	συνημμένα	της]	

	

6. Τροποποίηση	 του	Κανονισμού	 του	Π.Μ.Σ.	 με	 τίτλο	 «Διοίκηση	 Επιχειρήσεων	 (Master	 in	

Business	 Administration-MBA)»	 του	 Τμήματος	 Οικονομικών	 Επιστημών	 της	 Σχολής	

Οικονομικών	και	Πολιτικών	Επιστημών	του	Α.Π.Θ.	(ΦΕΚ	5607/τ.Β΄/21-12-2020).		
[η	εισήγηση	με	αριθμό	πρωτ.	5636/17-9-2021	της	Επιτροπής	Μεταπτυχιακών	Σπουδών	με	τα	συνημμένα	της]	
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7. Τροποποίηση	της	απόφασης	της	Συγκλήτου	σχετικά	με	την	 ίδρυση	του	Π.Μ.Σ.	με	τίτλο	

«Εφαρμοσμένος	 Προγεννητικός	 Έλεγχος»	 του	 Τμήματος	 Ιατρικής	 της	 Σχολής	 Επιστημών	

Υγείας	του	Α.Π.Θ.	(ΦΕΚ	2300/τ.Β΄/1-6-2021).	
[η	εισήγηση	με	αριθμό	πρωτ.	5638/17-9-2021	της	Επιτροπής	Μεταπτυχιακών	Σπουδών	με	τα	συνημμένα	της]	

	

8. Τροποποίηση	 των	 αποφάσεων	 της	 Συγκλήτου	 σχετικά	 με	 την	 ίδρυση	 (ΦΕΚ	

5232/τ.Β΄/22-11-2018)	 και	 την	 έγκριση	 του	 Κανονισμού	 (ΦΕΚ	 3991/τ.Β΄/4-11-2019,	 όπως	

τροποποιήθηκε	 και	 ισχύει)	 του	 αγγλόφωνου	 Π.Μ.Σ.	 με	 τίτλο	 «Kινηματογραφικές	 και	

Τηλεοπτικές	 Σπουδές	 (Film	 and	 Television	 Studies)»	 του	 Τμήματος	 Κινηματογράφου	 της	

Σχολής	Καλών	Τεχνών	του	Α.Π.Θ.	
[η	εισήγηση	με	αριθμό	πρωτ.	5681/17-9-2021	της	Επιτροπής	Μεταπτυχιακών	Σπουδών	με	τα	συνημμένα	της]	

	

9. Τροποποίηση	 του	 Κανονισμού	 Διδακτορικών	 Σπουδών	 του	 Τμήματος	 Ιστορίας	 και	

Αρχαιολογίας	της	Φιλοσοφικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.	(ΦΕΚ	1430/τ.Β΄/26-4-2018).	
[η	εισήγηση	με	αριθμό	πρωτ.	5637/17-9-2021	της	Επιτροπής	Μεταπτυχιακών	Σπουδών	με	τα	συνημμένα	της]	

	

10. Τροποποίηση	 του	Κανονισμού	 Διδακτορικών	 Σπουδών	 του	 Τμήματος	 Δημοσιογραφίας	

και	Μ.Μ.Ε.	της	Σχολής	Οικονομικών	και	Πολιτικών	Επιστημών	του	Α.Π.Θ.	(ΦΕΚ	1249/τ.Β΄/5-4-

2018).	
[η	εισήγηση	με	αριθμό	πρωτ.	5639/17-9-2021	της	Επιτροπής	Μεταπτυχιακών	Σπουδών	με	τα	συνημμένα	της]	

	

11. Σύναψη	Ειδικού	Πρωτοκόλλου	Συνεργασίας	 για	 εκπόνηση	Διδακτορικών	Διατριβών	με	

συνεπίβλεψη	 μεταξύ	 του	 Τμήματος	 Νομικής	 της	 Νομικής	 Σχολής	 του	 Α.Π.Θ.	 και	 του	

Πανεπιστημίου	Toulouse	Capitole	(Γαλλία).	
[η	εισήγηση	με	αριθμό	πρωτ.	5617/17-9-2021	της	Επιτροπής	Μεταπτυχιακών	Σπουδών	με	τα	συνημμένα	της]	

	

	

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ	ΘΕΜΑΤΑ	

12. Πιστοποίηση	 παιδαγωγικής	 και	 διδακτικής	 επάρκειας	 του	 ΠΜΣ	 «Σχολική	 Ψυχολογία»	

και	παλαιότερων	ειδικεύσεων	Σχολικής	Ψυχολογίας	των	ΠΜΣ	του	Τμήματος	Ψυχολογίας	της	

Φιλοσοφικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	29279/20-5-2021	του	Τμήματος	Ψυχολογίας	με	τα	συνημμένα	του]	
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ΘΕΜΑΤΑ	ΜΕΛΩΝ	Δ.Ε.Π.	

13. Μερική	απαλλαγή	Κοσμητόρισσας	από	τα	διδακτικά	καθήκοντα	για	το	ακαδημαϊκό	έτος	

2021-2022.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	4031/13-9-2021	του	Τμήματος	Επιστημών	Προσχολικής	Αγωγής	και	Εκπαίδευσης	

με	τα	συνημμένα	του]	

	

14. Μερική	απαλλαγή	Κοσμητόρισσας	από	τα	διδακτικά	καθήκοντα	για	το	ακαδημαϊκό	έτος	

2021-2022.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	7654/23-9-2021	(ανακοινοποιημένο	στο	ορθό)	του	Τμήματος	Μαθηματικών	με	τα	

συνημμένα	του]	

	

	

ΑΠΟΝΟΜΗ	ΤΙΤΛΟΥ	ΟΜΟΤΙΜΟΥ	ΚΑΘΗΓΗΤΗ	

15. Απονομή	 του	 τίτλου	 του	 Ομότιμου	 Καθηγητή	 στον	 διατελέσαντα	 καθηγητή	 του	

Τμήματος	Οδοντιατρικής	της	Σχολής	Επιστημών	Υγείας	του	Α.Π.Θ.,	κ.	Θεόδωρο	Λαμπριανίδη.	
[η	 εισήγηση	 της	 Συνέλευσης	 του	 Τμήματος	 Οδοντιατρικής	 (συνεδρίαση	 με	 αριθμό	 464/7-7-2021,	 έγγραφο	 με	

αριθμό	πρωτ.	46772/19-7-2021)	με	τα	συνημμένα	της]	

	

16. Απονομή	 του	 τίτλου	 του	 Ομότιμου	 Καθηγητή	 στον	 διατελέσαντα	 καθηγητή	 του	

Τμήματος	Οδοντιατρικής	της	Σχολής	Επιστημών	Υγείας	του	Α.Π.Θ.,	κ.	Παναγιώτη	Μπελτέ.	
[η	 εισήγηση	 της	 Συνέλευσης	 του	 Τμήματος	 Οδοντιατρικής	 (συνεδρίαση	 με	 αριθμό	 464/7-7-2021,	 έγγραφο	 με	

αριθμό	πρωτ.	46774/19-7-2021)	με	τα	συνημμένα	της]	

	

	

ΜΗΤΡΩΑ	

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

4485/2017	μητρώων	εσωτερικών	και	εξωτερικών	μελών	των	Τμημάτων:	

17.1.	Οικονομικών	Επιστημών	της	Σχολής	Οικονομικών	και	Πολιτικών	Επιστημών	του	Α.Π.Θ.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 3599/10-9-2021	 της	 Κοσμητείας	 της	 Σχολής	 Οικονομικών	 και	 Πολιτικών	

Επιστημών	με	τα	συνημμένα	του]	

17.2.	Μαθηματικών	της	Σχολής	Θετικών	Επιστημών	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	5545/17-9-2021	της	Κοσμητείας	της	Σχολής	Θετικών	Επιστημών	με	τα	συνημμένα	

του]	
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ	ΘΕΜΑΤΑ	

18. Τροποποίηση	 συγκρότησης	 της	Κοινής	 Ειδικής	 Επιτροπής	Αξιολόγησης	 του	Α.Π.Θ.,	 της	

Π.Φ.Λ.,	του	Τ.Δ.Δ.Α.Π.	και	του	Τ.Δ.Δ.Π.Δ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	556/1-9-2021	του	Τμήματος	Διοικητικού	Προσωπικού]	
	

	

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ	

19. Σύναψη	 Μνημονίου	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Α.Π.Θ.	 και	 του	 University	 of	 Caucasus	 της	
Γεωργίας.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	302/1-9-2021	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	

	

20. Σύναψη	Συμφωνίας	Επιστημονικής	Συνεργασίας	μεταξύ	του	Α.Π.Θ.	και	του	Ismail	Qemali	

University	of	Vlore	της	Αλβανίας.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	567/1-9-2021	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	

	

21. Σύναψη	 Συμφωνίας	 Επιστημονικής	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Α.Π.Θ.	 και	 του	 Astrakhan	

State	Technical	University	της	Ρωσίας.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	570/1-9-2021	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	

	

22. Σύναψη	Συμφωνίας	Επιστημονικής	Συνεργασίας	μεταξύ	του	Α.Π.Θ.	και	του	Xi’an	Jiaotong	

University	της	Κίνας.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	4680/14-9-2021	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	

	

23. Ανανέωση	Μνημονίου	Συνεργασίας	μεταξύ	 του	Α.Π.Θ.	 και	 του	University	 of	Heidelberg	

της	Γερμανίας.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	298/1-9-2021	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	

	

24. Ανανέωση	 Μνημονίου	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Α.Π.Θ.	 και	 του	 L’	 ‘Ecole	 Nationale	

Supérieure	des	MINES	de	Paris	της	Γαλλίας.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	7447/23-9-2021	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	

	

25. Ανανέωση	Συμφωνίας	Επιστημονικής	Συνεργασίας	μεταξύ	του	Α.Π.Θ.	και	του	Ben-Gurion	

University	of	Negev	του	Ισραήλ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	300/1-9-2021	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	
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26. Ανανέωση	Συμφωνίας	Επιστημονικής	Συνεργασίας	μεταξύ	του	Α.Π.Θ.	και	του	Karaganda	

University	of	Kazpotrebsoyuz	του	Καζακστάν.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	453/1-9-2021	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	

	

27. Ανανέωση	 Συμφωνίας	 Επιστημονικής	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Α.Π.Θ.	 και	 του	 Beijing	

Institute	of	Education	της	Κίνας.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	571/1-9-2021	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	

	

28. Ανανέωση	 Συμφωνίας	 Επιστημονικής	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Α.Π.Θ.	 και	 του	 Jordan	

University	of	Science	and	Technology	(JUST)	της	Ιορδανίας.		
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	7449/23-9-2021	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	

	

29. Ανανέωση	 Συμφωνίας	 Επιστημονικής	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Α.Π.Θ.	 και	 του	 Freie	

Universität	Berlin	της	Γερμανίας.		
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	7450/23-9-2021	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	

	

30. Ανανέωση	 Συμφωνίας	 Επιστημονικής	 Συνεργασίας	 μεταξύ	 του	 Α.Π.Θ.	 και	 του	 Beijing	

University	of	Civil	Engineering	&	Architecture	(BUCEA)	της	Κίνας.		
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	7451/23-9-2021	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	

	

	

ΛΟΙΠΑ	ΘΕΜΑΤΑ	

31. Ορισμός	Προέδρου	και	νέου	μέλους	της	Νομικής	Επιτροπής	του	Α.Π.Θ.		
[α)	 το	 έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	52186/30-8-2021	της	Γραμματείας	Νομικής	Επιτροπής	και	β)	 το	 έγγραφο	με	

αριθμό	πρωτ.	7903/24-9-2021	του	Τμήματος	Νομικής	με	τα	συνημμένα	τους]	

	

32.	Έγκριση	απολογισμού	δραστηριοτήτων	του	ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	7742/23-9-2021	του	Προέδρου	του	ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ,		Αντιπρύτανη	Έρευνας	και	Διά	Βίου	

Εκπαίδευσης	με	συνημμένο	τον	απολογισμό]	
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	

-	 Το	 από	 21-9-2021	 Υπηρεσιακό	 Σημείωμα	 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,		24	Σεπτεμβρίου	2021	

																																																																																		Ο	Πρύτανης	

																																																										

																																																																	 														(υπογραφή)*	

																				Καθηγητής	Νικόλαος	Γ.	Παπαϊωάννου	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

*το	πρωτότυπο	τηρείται	στο	αρχείο	της	Υπηρεσίας	


