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Αρ.
Απόφασης
1/ΣΥΓ/3

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

(α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τους
Κανόνες για τη σύνθεση και λειτουργία των Συγκλητικών
Επιτροπών, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν κατά τη συζήτηση
(Παράρτημα Ι), πλην της πρόνοιας αναφορικά με τη
συμμετοχή μελών του διοικητικού προσωπικού με ψήφο
(βάσει της πολιτικής που αποφασίστηκε κατά τη 40η συνεδρία
της ΔΕ) η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (19 υπέρ, 6
εναντίον, 4 αποχές). Η Σύγκλητος αποφάσισε επίσης όπως στις
δύο μη αυτονομημένες Σχολές εκλεγούν Άτυποι Κοσμήτορες.

Πρύτανης

Άμεσα

(β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει καταρχήν
τους όρους εντολής των Συγκλητικών Επιτροπών, που
κατέθεσε η Πρύτανης. Οι όροι εντολής των Συγκλητικών
Επιτροπών θα οριστικοποιηθούν όταν τεθούν ενώπιον της
Συγκλήτου και οι εισηγήσεις των ίδιων των Επιτροπών όταν
αυτές αρχίσουν τη λειτουργία τους.

Πρύτανης

Άμεσα

(γ) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως οι υποψηφιότητες
αναφορικά με τα μέλη των Συγκλητικών Επιτροπών που
ορίζει η Σύγκλητος, τεθούν ενώπιον της κατά την επόμενη
συνεδρία της, μέσω των Κοσμητόρων, για τις αυτονομημένες
Σχολές, ή μέσω των Άτυπων Προέδρων των Τμημάτων, για
τις μη αυτονομημένες Σχολές. Η Σύγκλητος θα ορίσει τα εν
λόγω μέλη των Συγκλητικών Επιτροπών κατά την επόμενη
συνεδρία της.

Κοσμήτορες/
Άτυποι
Πρόεδροι
Τμημάτων

2η Συνεδρία
Συγκλήτου

Γραμματέας
Συγκλήτου

Άμεσα

(δ) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως σε 3 μήνες από
την έναρξη της λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών να
αξιολογήσει τη λειτουργία τους.
1/ΣΥΓ/4

Σχετικά με την οργάνωση των συνεδριών της Συγκλήτου, η
Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:
(α) Η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίας χωρίζεται σε δύο
μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται θέματα στα οποία οι
εκπρόσωποι των φοιτητών δεν λαμβάνουν μέρος στη
συζήτηση και τη λήψη των αποφάσεων, σύμφωνα με τον
Κανονισμό 53 των Οργάνων Διοίκησης του Πανεπιστημίου.
Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται όλα τα υπόλοιπα θέματα
και σε αυτό το μέρος της συνεδρίας συμμετέχουν όλα τα μέλη
της Συγκλήτου συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των
φοιτητών.
(β) Κατά κύριο λόγο, τα θέματα για την ημερήσια διάταξη
υποβάλλονται από τους Κοσμήτορες των Σχολών και τους
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Προέδρους των Συγκλητικών Επιτροπών. Στις μη
αυτονομημένες Σχολές ακολουθούνται κατ’ αναλογία οι
διαδικασίες που εφαρμόζονται στις αυτονομημένες Σχολές.
(γ) Η ημερήσια διάταξη και τα συνοδευτικά έγγραφα
τοποθετούνται σε ειδικό ιστότοπο όπου τα μέλη της
Συγκλήτου έχουν πρόσβαση μέσω ειδικού ατομικού κωδικού.
(δ) Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας χρησιμοποιείται
μαγνητόφωνο για καταγραφή της συζήτησης, με αποκλειστικό
σκοπό τη διευκόλυνση των πρακτικογράφων. Αμέσως μετά
την έγκριση των πρακτικών η ηχογράφηση διαγράφεται.
Αποφασίστηκε, επίσης, με τη διαφωνία του Αν. Καθ. Κ.
Ανδριώτη, όπως απαγορευθεί η χρήση μαγνητοφώνων στις
συνεδρίες των Συμβουλίων των Τμημάτων και Σχολών,
καθώς επίσης των Συγκλητικών Επιτροπών.
(ε) Καθορίσει τις επόμενες συνεδρίες της ως εξής:
Αρ. Συνεδρίας
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η
9η
10η
11η

Ημερομηνία
8 Φεβρουαρίου
7 Μαρτίου
4 Απριλίου
2 Μαΐου
6 Ιουνίου
4 Ιουλίου
5 Σεπτεμβρίου
3 Οκτωβρίου
7 Νοεμβρίου
5 Δεκεμβρίου

Τα θέματα καθώς και τα όποια παραρτήματά τους, πρέπει να
υποβάλλονται στο Γραφείο του ΔΔΟ τουλάχιστον εφτά μέρες
πριν τη συνεδρία. Τα μέλη της Συγκλήτου θα έχουν πρόσβαση
στα έγγραφα τουλάχιστον πέντε μέρες πριν τη συνεδρία.
1/ΣΥΓ/5.1

Σχετικά με την εισήγηση για προσφορά Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Master από το Τμήμα Νοσηλευτικής, η
Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:
(α) Εγκρίνει το ακαδημαϊκό σκέλος του προτεινόμενου
μεταπτυχιακού προγράμματος επιπέδου Μάστερ στην
«Προηγμένη Νοσηλευτική» με τέσσερεις κατευθύνσεις: (i)
Εντατική Νοσηλεία, (ii) Εντατική Καρδιολογική Νοσηλεία,
(iii) Φροντίδα Ψυχικής Υγείας, και (iv) Φροντίδα Υγείας στην
Κοινότητα, υπό την προϋπόθεση ότι οι πιστωτικές μονάδες
(ECTS credits) του κάθε εξαμήνου θα αθροίζονται στις 30
μονάδες.
(β) Τα ολοκληρωμένα οικονομικά στοιχεία του προγράμματος
υποβληθούν στην επόμενη συνεδρία της Συγκλήτου.

2η
Συνεδρία
Συγκλήτου

Ε.
Παπαθανάσσογλου

(γ) Επιδιωχθεί να αρχίσει η προσφορά του προγράμματος από
το Σεπτέμβρη του 2012, για μέχρι πενήντα εισακτέους
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φοιτητές.
1/ΣΥΓ/5.2

Σχετικά με την εισήγηση για προσφορά Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Master στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Γεωπληροφορικής, η Σύγκλητος αποφάσισε
ομόφωνα όπως:

Β.
Πρωτοπαπάς

Άμεσα

(α) Εγκρίνει το προτεινόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
επιπέδου Μάστερ στην «Πολιτική Μηχανική και Αειφόρος
Σχεδιασμός», υπό την προϋπόθεση ότι οι πιστωτικές μονάδες
(ECTS credits) για κάθε εξάμηνο πλήρους φοίτησης
καθοριστούν στις 30 μονάδες, με σύνολο τις 75 πιστωτικές
μονάδες αν η διάρκεια του προγράμματος καθοριστεί στους 12
μήνες (ένα ημερολογιακό έτος πλήρους φοίτησης) ή αναλόγως
αν τελικά η διάρκεια του προγράμματος καθοριστεί στους 13
μήνες πλήρους φοίτησης.
(β) Η προσφορά του προγράμματος αρχίσει από το Σεπτέμβρη
του 2012 για μέχρι είκοσι εισακτέους φοιτητές.
1/ΣΥΓ/5.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα
της προκήρυξης νέων θέσεων για διδακτορικές σπουδές στην
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, διότι κρίνει πως ο
αριθμός των θέσεων είναι υπερβολικά υψηλός. Η πρόταση της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών προς τη Σύγκλητο
πρέπει να συνοδεύεται από μια ακριβή καταγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τους διδακτορικούς
φοιτητές του Πανεπιστημίου. Στην κατάσταση αυτή να
δίνεται κατάλογος των υφιστάμενων διδακτορικών φοιτητών
ανά Τμήμα, το έτος εισδοχής τους, ο εποπτεύοντας καθηγητής
και σε ποιο στάδιο του προγράμματός τους βρίσκονται.

Αντιπρύτανης
ΑΥ

Άμεσα

1/ΣΥΓ/5.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει, κατ’
εξαίρεση, το αίτημα του Καθ. Ι. Παπαδόπουλου για πρόωρη
αφυπηρέτησή του από την 31η Μαρτίου 2012.

Κ.Χόππας

Άμεσα
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