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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση του Πλαισίου Συνεργασίας των τριών
Δημοσίων Πανεπιστημίων, όπως αυτό παρουσιάζεται στο σχετικό
παράρτημα που έχει υποβληθεί.
Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το κείμενο του
Πλαισίου Συνεργασίας των Δημοσίων Πανεπιστημίων, όπως αυτό
παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί, με τις
ακόλουθες τροποποιήσεις:
-

Διαγραφή της πρότασης «Νοείται πως το παρόν πλαίσιο
συνεργασίας δεν επηρεάζει τη νομική, ακαδημαϊκή και
διοικητική αυτονομία των τριών Δημόσιων Πανεπιστημίων»
από τις σελίδες 5 και 36.

-

Συμπερίληψη της πρότασης «Το παρόν έγγραφο αποτελεί
πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των τριών Δημόσιων
Πανεπιστημίων, το οποίο δεν επηρεάζει την ακαδημαϊκή,
διοικητική και νομική αυτονομία των Πανεπιστημίων, η οποία
υφίσταται» ως παράγραφος 3 στη σελίδα 2 και ως παράγραφος
3 στη σελίδα 35, με τη σύμφωνη γνώμη της Εσωτερικής
Νομικού Συμβούλου.

-

Συμπερίληψη της πρότασης «Εξέταση δυνατότητας ίδρυσης
κοινών Ερευνητικών Μονάδων και τροποποίηση σχετικού
νομικού πλαισίου» στην κατηγορία Συνεργειών 5 «Έρευνα»,
Δράση «Καινοτομία – Μεταφορά Τεχνογνωσίας».

-

Συμπερίληψη της πρότασης «Ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ των
τριών Δημόσιων Πανεπιστημίων στην ίδρυση ή/ και στη στήριξη
υφιστάμενων κέντρων αριστείας μέσα από τη σύναψη
συμφωνητικού πλαισίου με σκοπό τη σωστή διαχείριση των
πόρων και την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας προς
όφελος της κοινωνίας» στην κατηγορία Συνεργειών 5
«Έρευνα», Δράση «Καινοτομία – Μεταφορά Τεχνογνωσίας».

-

Τροποποίηση της σύντομης περιγραφής της κατηγορίας
Συνεργειών 4 «Υποδομές Επικοινωνιών και Πληροφορικής»,
ως ακολούθως «Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας και
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών πληροφορικής μέσω της ανταλλαγής
υπηρεσιών φιλοξενίας, εξοπλισμού και υπηρεσιών στα κέντρα
δεδομένων των Πανεπιστημίων, συμπεριλαμβανομένων και των
υποδομών της Βιβλιοθήκης» που παρουσιάζεται στη σελίδα 29.

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως υποβάλει θετική εισήγηση
στο Συμβούλιο για επικύρωση της πιο πάνω απόφασης.
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Εσωτερική
Νομικός
Σύμβουλος

Άμεσα

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

Σελ. 1

88/ΣΥΓ/3.1

88/ΣΥΓ/3.2

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους πίνακες
μεταφορών κονδυλίων 2017/ Δ και Δ1, όπως αυτοί παρουσιάζονται
στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί. Η Σύγκλητος διευκρινίζει
ότι το αίτημα για μεταφορά με αριθμό 8, όπως παρουσιάζεται στο
σχετικό Παράρτημα, εγκρίνεται, δεδομένου ότι οι αγορές θα γίνουν
μέσω των διαδικασιών της Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και
Τεχνολογίας.

ΑΟιΠΑ/
ΥΟικ

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως μέχρι την έγκριση του
Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού, η ενίσχυση του άρθρου 4/422
«Κατασκευαστικές και βελτιωτικές εργασίες» θα πραγματοποιείται
υπό μορφή δανεισμού από άλλα άρθρα του κεφαλαίου 4, αναλόγως
των πληρωμών που θα προκύπτουν.

ΑΟιΠΑ/
ΥΟικ

Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για επικύρωση των πιο πάνω αποφάσεων.

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της
53ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και
Προσωπικού, ημερομηνίας 9/10/2017, αναφορικά με την
εξουσιοδότηση Επιτροπής, η οποία θα επιλαμβάνεται της άμεσης
έγκρισης των μεταφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού
έτους καθώς και τη σύσταση της Επιτροπής αυτής ως ακολούθως:

ΑΟιΠΑ/
ΔΔΟ/
ΥΟικ

Άμεσα

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

-

Άμεσα

Άμεσα

Πρόεδρο Επιτροπής Οικονομικών Συμβουλίου, κ. Μιχάλη
Μιχαήλ
Πρύτανη, Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό
Πρόεδρο Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και
Προσωπικού, Καθηγητή Κρίστη Χρυσοστόμου
Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, Δρ. Κώστα Χόππα

Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για επικύρωση της πιο πάνω απόφασης.
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Σελ. 2

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Β΄)
88/ΣΥΓ/2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση του
θέματος 7 της 87ης Συνεδρίας της, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2017,
σύμφωνα με την οποία:

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Φ. Κυριακίδης/
Εσωτερική
Νομικός
Σύμβουλος

Άμεσα

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει τον κατάλογο
των αποφοίτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που
ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους με το πέρας του Εαρινού Εξαμήνου
2016/ 2017, όπως παρουσιάζονται στο σχετικό Παράρτημα που έχει
υποβληθεί, με ημερομηνία αποφοίτησης την 4η Οκτωβρίου 2017.

ΥΣΦΜ

Άμεσα

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει την
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για έκδοση βεβαίωσης
ολοκλήρωσης φοίτησης για τους πιο πάνω αποφοίτους, με ημερομηνία
αποφοίτησης την 4η Οκτωβρίου 2017. Η απονομή του πτυχίου των εν
λόγω αποφοίτων θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Τελετής
Αποφοίτησης του 2018.»

ΥΣΦΜ

Άμεσα

Α) Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της παραίτησης του Καθηγητή Κώστα
Κώστα από την Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Ακαδημαϊκού και άλλου
Προσωπικού (ΕΠΕ) και αποφάσισε κατά πλειοψηφία (14 υπέρ, 1
εναντίον) όπως εγκρίνει την αντικατάστασή του από τον Καθηγητή
Ανδρέα Λανίτη.
Σύμφωνα με τους Κανόνες της Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου
Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού η θητεία των μελών της ΕΠΕ
είναι τριετής. Ως εκ τούτου, η θητεία του Καθηγητή Ανδρέα Λανίτη θα
έχει ισχύ από την ημερομηνία επικύρωσης της απόφασης του διορισμού
του από το Συμβούλιο.
Στη βάση της πιο πάνω απόφασης, η σύνθεση της Επιτροπής
Πειθαρχικού Ελέγχου Ακαδημαϊκού και άλλου Προσωπικού
διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Όνομα
Καθηγητής Φαίδων Κυριακίδης
Καθηγητής Ανδρέας Λανίτης
Καθηγητής Ανδρέας Ανδρέου
Καθηγητής
Κωνσταντίνος
Βαρώτσης
Εσωτερική Νομικός Σύμβουλος
Όνομα
Καθηγητής Παντελεήμων Κελίρης
Καθηγητής Ανδρέας Κατσιώτης

Ιδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Αναπληρωματικό Μέλος
Γραμματέας
Ιδιότητα
Ερευνών Λειτουργός
Αναπληρωτής
Λειτουργός

Ερευνών

Β) Η Σύγκλητος υποβάλλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για
επικύρωση του διορισμού του Καθηγητή Ανδρέα Λανίτη στην Επιτροπή
Πειθαρχικού Ελέγχου Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού καθώς και
την επικύρωση της σύνθεσης της εν λόγω Επιτροπής.»
88/ΣΥΓ/3.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της
87ης Συνεδρίας της, ημερομηνίας 4/10/2017, σύμφωνα με την οποία:
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Σελ. 3

