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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	

3103/20-4-2022	

	

Σας	 προσκαλούμε	 στη	 με	 αριθμό	 3103	 συνεδρίαση	 της	 Συγκλήτου	 τη	 Μεγάλη	

Τετάρτη	 20	 Απριλίου	 2022	 στις	 09:00.	 Σε	 περίπτωση	 μη	 απαρτίας	 η	 Σύγκλητος	 θα	

συνεδριάσει	την	ίδια	μέρα	στις	09:30	με	την	ίδια	ημερήσια	διάταξη.	

Η	συνεδρίαση	θα	πραγματοποιηθεί	σύμφωνα	με	 τις	 διατάξεις	 των	παρ.	 1Β	και	 4	 του	

άρθρου	 1	 της	 υπ'	 αριθμ.	 Δ1α/ΓΠ.οικ.	 20354/8-4-2022	 ΚΥΑ	 (ΦΕΚ	 1724/τ.Β΄/9-4-2022)	

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

κορωνοϊού	COVID-19	στο	σύνολο	της	Επικράτειας,	από	τη	Δευτέρα,	11	Απριλίου	2022	και	ώρα	

06:00	 έως	 και	 τη	 Δευτέρα,	 18	 Απριλίου	 2022	 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	οικονομικού	αιτήματος	μονάδας	του	Πανεπιστημίου	στο	πλαίσιο	του	τακτικού	

προϋπολογισμού	οικονομικού	έτους	2022.	
[α)	η	από	15-4-2022	εισήγηση	της	Γενικής	Διεύθυνσης	Οικονομικών	Υπηρεσιών	και	β)	 το	σχετικό	υπηρεσιακό	

σημείωμα	του	Τμήματος	Προϋπολογισμού-Απολογισμού	με	συνημμένη	κατάσταση]	

	

	

ΘΕΜΑΤΑ	ΓΕΝΙΚΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΚΑΙ	ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	

3. Έγκριση:	 α)	 μελέτης	 και	 τευχών	δημοπράτησης,	 β)	 του	σχεδίου	 διακήρυξης	 του	 έργου	

«Αναβάθμιση	και	εκσυγχρονισμός	των	κτιρίων	Μετεωροσκοπείου	και	Αστεροσκοπείου,	εντός	

του	 επιστημονικού,	 πολιτιστικού,	 περιβαλλοντικού	 πάρκου	 Α.Π.Θ.»	 και	 γ)	 πίστωσης	 ποσού	

€736.560,00	 για	 το	 έργο	 με	 τίτλο:	 «Αναβάθμιση	 και	 εκσυγχρονισμός	 των	 κτιρίων	

Μετεωροσκοπείου	 και	 Αστεροσκοπείου,	 εντός	 του	 επιστημονικού,	 πολιτιστικού,	

περιβαλλοντικού	 πάρκου	 Α.Π.Θ.»,	 συνολικού	 προϋπολογισμού	 €736.560,00	

(συμπεριλαμβανομένου	του	Φ.Π.Α.)			
[α)	η	από	15-4-2022	εισήγηση	της	Γενικής	Διεύθυνσης	Οικονομικών	Υπηρεσιών,	β)	τα	έγγραφα	με	αριθμό	πρωτ.	

54521/14-3-2022	και	56758/22-3-2022	της	Διεύθυνσης	Προγραμματισμού,	Μελετών	και	Εκτέλεσης	Έργων	με	

τα	συνημμένα	τους	και	γ)	η	με	αριθμό	πρωτ.	59715/4-4-2022	γνωμοδότηση	του	Τεχνικού	Συμβουλίου	του	Α.Π.Θ.]	

	

	

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

4. Έγκριση		του	προϋπολογισμού	διαθεσίμων	του	Ε.Λ.Κ.Ε.	για	το	έτος	2022.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	59581/4-4-2022	της	Μ.Ο.Δ.Υ.-Ε.Λ.Κ.Ε.	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.	59592/4-4-2022	της	Μ.Ο.Δ.Υ.-Ε.Λ.Κ.Ε.	του	Α.Π.Θ.	με	τα	συνημμένα	του]	

	

	

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ	ΘΕΜΑΤΑ	

6. Σχετικά	με	την	καθομολόγηση	διδακτόρων.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	1780/14-7-2020	του	Τμήματος	Φιλολογίας	με	το	συνημμένο	του]	

	

7. Xορήγηση	 υποτροφιών	 για	 την	 παρακολούθηση	 του	 Θερινού	 Εντατικού	 Προγράμματος	

Γλώσσας	και	Πολιτισμού	του	Σχολείου	Νέας	Ελληνικής	Γλώσσας	(Σ.Ν.Ε.Γ.)	του	Α.Π.Θ.	
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7.1.	 το	αίτημα	με	αριθμό	πρωτ.	62428/14-4-2022	του	Τμήματος	Σπουδών	με	 το	συνημμένο	

του	

7.2.	 το	 αίτημα	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 62828/15-4-2022	 του	 Τμήματος	 Διεθνών	 Σχέσεων	 με	 τα	

συνημμένα	του	

	

8. Επικαιροποίηση	των	γνωστικών	αντικειμένων	των	Τομέων	του	Τμήματος	Ιατρικής.		
[το	σχετικό	έγγραφο	το	Τμήματος	Ιατρικής	με	τα	συνημμένα	του]	

	

	

ΑΠΟΝΟΜΗ	ΤΙΤΛΟΥ	ΟΜΟΤΙΜΟΥ	ΚΑΘΗΓΗΤΗ	

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

Τμήματος	Ψυχολογίας	της	Φιλοσοφικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.,	κ.	Γρηγόριο	Κιοσέογλου.		
[η	 εισήγηση	 της	 Συνέλευσης	 του	 Τμήματος	 Ψυχολογίας	 (συνεδρίαση	 με	 αριθμό	 395/17-2-2022,	 έγγραφο	 με	

αριθμό	πρωτ.	57897/28-3-2022)	με	τα	συνημμένα	της]	

	

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

Τμήματος	 Εικαστικών	 και	 Εφαρμοσμένων	 Τεχνών	 της	 Σχολής	 Καλών	 Τεχνών	 του	 Α.Π.Θ.,	 κ.	

Στυλιανό	Κουπέγκο.		
[η	 εισήγηση	 της	 Συνέλευσης	 του	 Τμήματος	 Εικαστικών	 και	 Εφαρμοσμένων	 Τεχνών	 (συνεδρίαση	 με	 αριθμό	

279/24-3-2022,	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	59236/1-4-2022)	με	τα	συνημμένα	της]	

	

	

ΜΗΤΡΩΑ	

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

4485/2017	μητρώων	εσωτερικών	και	εξωτερικών	μελών	των	Τμημάτων:	

11.1.			Ιταλικής	Γλώσσας	και	Φιλολογίας	της	Φιλοσοφικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	58383/30-3-2022	της	Κοσμητείας	της	Φιλοσοφικής	Σχολής	με	τα	συνημμένα	του]	

11.2.			Μουσικών	Σπουδών	της	Σχολής	Καλών	Τεχνών	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	60558/7-4-2022	της	Κοσμητείας	της	Σχολής	Καλών	Τεχνών	με	τα	συνημμένα	του]	

11.3.			Νομικής	της	Νομικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	62129/13-4-2022	της	Κοσμητείας	της	Νομικής	Σχολής	με	τα	συνημμένα	του]	

11.4.			Βιολογίας	της	Σχολής	Θετικών	Επιστημών	του	Α.Π.Θ.	
[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 62834/15-4-2022	 της	 Κοσμητείας	 της	 	 Σχολής	 Θετικών	 Επιστημών	 με	 τα	

συνημμένα	του]	
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ΘΕΜΑΤΑ	ΕΙΔΙΚΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ	ΚΑΙ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΤΟΥ	

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	

12. Κατανομή	 μιας	 (1)	 κενής	 οργανικής	 θέσης	 Ε.ΔΙ.Π.,	 Π.Ε.	 κατηγορίας,	 στο	 Παιδαγωγικό	

Τμήμα	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	της	Παιδαγωγικής	Σχολής	του	Α.Π.Θ.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	58742/31-3-2022	του	Τμήματος	Λοιπού	Προσωπικού	με	το	συνημμένο	του]	

	

13. Χορήγηση	 άδειας	 ασκήσεως	 ιδιωτικού	 έργου	 σε	 μέλος	 Ε.Ε.Π.	 του	 Πανεπιστημιακού	

Γυμναστηρίου.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	59945/5-4-2022	του	Πανεπιστημιακού	Γυμναστηρίου	με	το	συνημμένο	του]	

	

14. Χορήγηση	 άδειας	 για	 επιστημονικούς-επιμορφωτικούς	 λόγους	 σε	 μέλος	 Ε.Ε.Π.	 του	

Κέντρου	Διδασκαλίας	Ξένων	Γλωσσών	(Κ.Δ.Ξ.Γ.).	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	62247/13-4-2022	του	Κ.Δ.Ξ.Γ.	με	τα	συνημμένα	του]	

	

	

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ	

15. Σύναψη	Ειδικής	 Συμφωνίας	 Επιστημονικής	 Συνεργασίας	 ανταλλαγής	φοιτητών	 μεταξύ	

του	Α.Π.Θ.	και	του	Xi’an	Jiaotong	University,	της	Κίνας.	
[το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	62829/15-4-2022	των	Διεθνών	Σχέσεων	με	τα	συνημμένα	του]	

	

16. Μνημόνιο	Συνεργασίας	μεταξύ	του	Α.Π.Θ.	και	του	Ελληνικού	Ινστιτούτου	Βυζαντινών	και	

Μεταβυζαντινών	Σπουδών	της	Βενετίας	στην	Ιταλία.	
[το	σχετικό	Μνημόνιο	Συνεργασίας]	

	

17. Μνημόνιο	Συναντίληψης		μεταξύ	του	Α.Π.Θ.	και	του	Huawei	Technologies	S.A.	
[το	σχετικό	Μνημόνιο	Συναντίληψης]	
	

	

ΛΟΙΠΑ	ΘΕΜΑΤΑ	

18. Συγκρότηση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	του	Κέντρου	Ανοικτών	Τεχνολογιών.	

	

19. Επικαιροποίηση	 της	 απόφασης	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 26121/18-11-2021	 της	 Συγκλήτου	

(συνεδρίαση	με	αριθμό	3086/10-11-2021)	σχετικά	με	τη	δωρεάν	παραχώρηση	ακινήτων	του	

Δήμου	Δίου	–	Ολύμπου.	
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[το	 έγγραφο	 με	 αριθμό	 πρωτ.	 61354/11-4-2022	 του	 Αντιπρύτανη	 Οικονομικών,	 Προγραμματισμού	 και	

Ανάπτυξης]	

	
	

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	

- Το	έγγραφο	με	αριθμό	πρωτ.	60008/5-4-2022	της	Σχολής	 	Επιστημών	Φυσικής	Αγωγής	

και	Αθλητισμού	(Σ.Ε.Φ.Α.Α.)	με	συνημμένο	το	Μνημόνιο	Συνεργασίας	μεταξύ	της	Σ.Ε.Φ.Α.Α.	και	

της	Ελληνικής	Ομοσπονδίας	Πάλης.	

- Τα	 από	 7	 και	 13-4-2022	 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,	15	Απριλίου	2022	

																																																																																	Ο	Πρύτανης	

																																																										

																																																																	 													(υπογραφή)*	

															Καθηγητής	Νικόλαος	Γ.	Παπαϊωάννου	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

*το	πρωτότυπο	τηρείται	στο	αρχείο	της	Υπηρεσίας	


