
3089_ΗΔ.docx																																																																																																																																																																																Σ ε λ ί δ α 	|	1	

																													

	 	 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	

3089/7-12-2021	

	

Σας	 προσκαλούμε	 στη	 με	 αριθμό	 3089	 Συνεδρίαση	 της	 Συγκλήτου	 την	 Τρίτη	 7	

Δεκεμβρίου	2021	 στις	 15:30.	 Σε	 περίπτωση	 μη	 απαρτίας	 η	 Σύγκλητος	 θα	 συνεδριάσει	 την	

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

Η	 συνεδρίαση	 θα	 πραγματοποιηθεί	 σύμφωνα	 με	 τις	 διατάξεις	 της	 παρ.	 1Β	 και	 5	 του	

άρθρου	1	της	υπ'	αριθμ.	Δ1α/Γ.Π.οικ.	72486/20-11-2021	ΚΥΑ	 (ΦΕΚ	5401/τ.Β΄/20-11-2021)	

«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,	 22	

Νοεμβρίου	2021	και	ώρα	06:00	έως	και	τη	Δευτέρα,	6	Δεκεμβρίου	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	3-12-2021	εισήγηση	της	Γενικής	Διεύθυνσης	Οικονομικών	Υπηρεσιών	και	β)	 το	σχετικό	υπηρεσιακό	

σημείωμα	του	Τμήματος	Προϋπολογισμού-Απολογισμού	με	συνημμένη	κατάσταση]	

	

3. Έγκριση:	 α)	 Πίστωσης	 ποσού	 €107.000,00	 (συμπεριλαμβανομένου	 του	 Φ.Π.Α.),	 β)	 Των	

όρων	 και	 των	 τεχνικών	 προδιαγραφών	 της	 διακήρυξης	 με	 αριθμό	 551/2021	 και	 γ)	

Προκήρυξης	 ηλεκτρονικού	 διαγωνισμού	 κάτω	 των	 ορίων	 με	 αριθμό	 551/2021	 για	 την:	

«Προμήθεια	αδειών	χρήσης	λογισμικών	Microsoft»,	συνολικού	προϋπολογισμού	€107.000,00	

(συμπεριλαμβανομένου	του	Φ.Π.Α.).	
[α)	 η	 από	 3-12-2021	 εισήγηση	 της	 Γενικής	 Διεύθυνσης	Οικονομικών	Υπηρεσιών	 και	 β)	 το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	

πρωτ.	 30980/3-12-2021	 του	 Τμήματος	 Προμηθειών	 με	 συνημμένο	 το	 σχέδιο	 της	 διακήρυξης	 με	 αριθμό	

551/2021]	

	

	

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

4. Έγκριση	Προϋπολογισμού	του	Ε.Λ.Κ.Ε.	για	το	έτος	2022.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	30215/1-12-2021	της	Μ.Ο.Δ.Υ.-Ε.Λ.Κ.Ε.	του	Α.Π.Θ.	με	τα	συνημμένα	του]	

	

5. Απόδοση	ποσού	από	τον	Ε.Λ.Κ.Ε.	στον	Τακτικό	Προϋπολογισμό	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	30108/1-12-2021	της	Μ.Ο.Δ.Υ.-Ε.Λ.Κ.Ε.	του	Α.Π.Θ.	με	τo	συνημμένο	του]	

	

6. Έγκριση	Οδηγού	Χρηματοδότησης	και	Διαχείρισης	του	Ε.Λ.Κ.Ε.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	30087/1-12-2021	της	Μ.Ο.Δ.Υ.-Ε.Λ.Κ.Ε.	του	Α.Π.Θ.	με	τα	συνημμένα	του]	

	

7. Έγκριση	συμμετοχής	μέλους	Δ.Ε.Π.	σε	υπό	ίδρυση	εταιρεία-τεχνοβλαστό.		
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	30633/2-12-2021	της	Μ.Ο.Δ.Υ.-Ε.Λ.Κ.Ε.	του	Α.Π.Θ.	με	τα	συνημμένα	του]	
	

8. Έγκριση	 υποβολής	 πρότασης	 του	 Α.Π.Θ.	 για	 τη	 χρηματοδότηση	 της	 Πράξης	 με	 τίτλο	

«Υποστήριξη	 δράσεων	 Διεθνοποίησης	 της	 Ανώτατης	 Εκπαίδευσης	 για	 τα	 Προπτυχιακά	

Ξενόγλωσσα	Προγράμματα	 Σπουδών»	 και	 ορισμός	 Ιδρυματικά	 Υπεύθυνου	 στην	 πρόσκληση	

(αρ.	 πρωτ.	 1211/23-3-2021)	 του	 Επιχειρησιακού	 Προγράμματος	 «Ανάπτυξη	 Ανθρώπινου	

Δυναμικού,	Εκπαίδευση	και	Διά	Βίου	Μάθηση»	με	κωδικό	153	και	τίτλο	«Υποστήριξη	δράσεων	

Διεθνοποίησης	της	Ανώτατης	Εκπαίδευσης».	
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[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	30213/1-12-2021	της	Μ.Ο.Δ.Υ.-Ε.Λ.Κ.Ε.	του	Α.Π.Θ.	με	το	συνημμένο	του]	

	

9. Έγκριση	 υποβολής	 πρότασης	 του	 Α.Π.Θ.	 για	 τη	 χρηματοδότηση	 της	 Πράξης	 με	 τίτλο	

«Υποστήριξη	Ξενόγλωσσων	Μεταπτυχιακών	Προγραμμάτων	Σπουδών	στο	Α.Π.Θ»	και	ορισμός	

Ιδρυματικά	 Υπεύθυνου	 στην	 πρόσκληση	 (αρ.	 πρωτ.	 1211/23-3-2021)	 του	 Επιχειρησιακού	

Προγράμματος	 «Ανάπτυξη	 Ανθρώπινου	 Δυναμικού,	 Εκπαίδευση	 και	 Διά	 Βίου	 Μάθηση»	 με	

κωδικό	 ΕΔΒΜ	 153	 και	 τίτλο	 «Υποστήριξη	 δράσεων	 Διεθνοποίησης	 της	 Ανώτατης	

Εκπαίδευσης».	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	30665/2-12-2021	της	Μ.Ο.Δ.Υ.-Ε.Λ.Κ.Ε.	του	Α.Π.Θ.	με	το	συνημμένο	του]	

	

10. Έγκριση	 υποβολής	 πρότασης	 του	 Α.Π.Θ.	 και	 ορισμός	 Ιδρυματικά	 Υπεύθυνου	 στην	

πρόσκληση	 (αρ.	 πρωτ.	 82225/21-7-2021)	 του	 Επιχειρησιακού	 Προγράμματος	 «Ανάπτυξη	

Ανθρώπινου	Δυναμικού,	 Εκπαίδευση	 και	 Διά	Βίου	Μάθηση»	 με	 κωδικό	ΕΔΒΜ	166	 και	 τίτλο	

«Υποστήριξη	Δράσεων	Στήριξης	της	Επιχειρηματικότητας,	Καινοτομίας	και	Ωρίμανσης	για	την	

Αξιοποίηση	 της	 Ερευνητικής	 Δραστηριότητας	 και	 των	Νέων	Προϊόντων	 και	 Υπηρεσιών	που	

αναπτύσσονται	στα	Ιδρύματα	Ανώτατης	Εκπαίδευσης».	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	30662/2-12-2021	της	Μ.Ο.Δ.Υ.-Ε.Λ.Κ.Ε.	του	Α.Π.Θ.	με	το	συνημμένο	του]	

	

11. 	Αποχώρηση	του	Α.Π.Θ.	από	το	Ινστιτούτο	Μελέτης	Ουρολογικών	Παθήσεων.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	30789/3-12-2021	της	Μ.Ο.Δ.Υ.-Ε.Λ.Κ.Ε.	του	Α.Π.Θ.	με	τα	συνημμένα	του]	

	

	

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ	ΘΕΜΑΤΑ		

12. Σχετικά	με	την	επικύρωση	των	πινάκων	μετεγγραφής/μετακίνησης	φοιτητών/τριών	για	

το	ακαδημαϊκό	έτος	2021-2022.	
[οι	με	αριθμό	πρωτ.	135363/Ζ1/22-10-2021	και	156445/Ζ1/2-12-2021	εγκύκλιοι	του	Υπουργείου	Παιδείας	και	

Θρησκευμάτων]	

	

	

ΑΠΟΝΟΜΗ	ΤΙΤΛΟΥ	ΟΜΟΤΙΜΟΥ	ΚΑΘΗΓΗΤΗ	

13. Απονομή	του	τίτλου	του	Ομότιμου	Καθηγητή	στον	διατελέσαντα	καθηγητή	του	Τμήματος	

Κτηνιατρικής	της	Σχολής	Επιστημών	Υγείας	του	Α.Π.Θ.,	κ.	Χρήστο	Μπάτζιο.		
[η	 εισήγηση	της	Συνέλευσης	 του	Τμήματος	Κτηνιατρικής	 (συνεδρίαση	με	αριθμό	695/25-11-2021,	 έγγραφο	με	

αριθμό	πρωτ.	29362/29-11-2021)	με	τα	συνημμένα	της]	
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ΘΕΜΑΤΑ	ΕΙΔΙΚΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ	ΚΑΙ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΤΟΥ	

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	

14. Κατανομή	μιας	(1)	κενής	οργανικής	θέσης	Ε.Ε.Π.,	Π.Ε.	κατηγορίας,	στο	Τμήμα	Επιστήμης	

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

Αγωγής	και	Αθλητισμού	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	29241/29-11-2021	του	Τμήματος	Λοιπού	Προσωπικού	με	το	συνημμένο	του]	

	

15. Κατανομή	μιας	(1)	κενής	οργανικής	θέσης	Ε.Τ.Ε.Π.,	Π.Ε.	κατηγορίας,	στο	Τμήμα	Θεολογίας	

της	Θεολογικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	29248/29-11-2021	του	Τμήματος	Λοιπού	Προσωπικού	με	το	συνημμένο	του]	

	

	

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ	ΘΕΜΑΤΑ	

16. Κατανομή	 θέσεων	 για	 την	 πρόσληψη	 διδασκόντων	 του	 Π.Δ.	 407/1980	 στα	

Πανεπιστήμια,	για	το	ακαδημαϊκό	έτος	2021-2022.	
[η	με	αριθμό	πρωτ.	Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021	απόφαση	της	Υπουργού	Παιδείας	και	Θρησκευμάτων]	

	

	

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ	

17. Συμφωνία-πλαίσιο	 για	 τη	 θεσμική/διαθεματική/επιστημονική	 συνεργασία	 μεταξύ	 του	

Α.Π.Θ.	και	του	Δήμου	Νάουσας.	
[η	σχετική	Συμφωνία]	

	

18. Πρόταση	ένταξης	του	Α.Π.Θ.	ως	 founding	member	στο	δίκτυο	UNESCO	Uni	Twin	“Digital	

Campus	of	Complex	Systems”	(CS-DC).	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	29506/30-11-2021	του	Τμήματος	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	
	

	

ΛΟΙΠΑ	ΘΕΜΑΤΑ	

19. Ανασυγκρότηση	της	Επιτροπής	του	ΚΕ.Δ.Ε.Κ.	

	

20. Τροποποίηση	 σύστασης	 της	 αστικής	 μη	 κερδοσκοπικής	 εταιρείας	 με	 την	 επωνυμία	

«Κέντρο	Αρχαίου	Ελληνικού	και	Κινέζικου	Πολιτισμού».	
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[η	απόφαση	με	αριθμό	πρωτ.	49254/28-7-2021	(συνεδρίαση	με	αριθμό	3068/23-6-2021)	της	Συγκλήτου	σχετικά	

με	τη	σύσταση	αστικής	μη	κερδοσκοπικής	εταιρείας	με	την	επωνυμία	«Κέντρο	Αρχαίου	Ελληνικού	και	Κινεζικού	

Πολιτισμού]	

	

	

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	

-	 Το	 από	 3-12-2021	 Υπηρεσιακό	 Σημείωμα	 σχετικά	 με	 ανάκληση	 άδειας	 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,		3	Δεκεμβρίου	2021	

	

																																																																															Ο	Πρύτανης	

																																																										

																																																																	 												(υπογραφή)*	

															Καθηγητής	Νικόλαος	Γ.	Παπαϊωάννου	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

*το	πρωτότυπο	τηρείται	στο	αρχείο	της	Υπηρεσίας	


