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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 123 

4 Μαρτίου 2020 

Η Σύγκλητος:  

1 Ενημερώθηκε για την εκλογή του Καθηγητή Ευρυπίδη Ζαντίδη, της Αναπληρώτριας 
καθηγήτριας Χριστιάνας Κούτα και του Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτρη Τσάλτα ως 
εκπροσώπων του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Εκλελεγμένου) στο Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου. 

2 Ενημερώθηκε για τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο έναντι των ερευνητικών 
έργων Excelsior, RISE και Maritime. 

3 Κρίνει ότι ένας από τους βασικότερους λόγους που καθυστερούν οι διαδικασίες εκλογών και 
ανελίξεων μελών ΔΕΠ είναι η πρακτική επικύρωσης των πρακτικών της Συγκλήτου στην 
επόμενη της συνεδρία. Για αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, αποφάσισε την τροποποίηση 
του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένες οι συνεδρίες, ως εξής: 

i. Στις ημερομηνίες που έχουν ήδη αποφασιστεί για τις συνεδρίες της Συγκλήτου, θα 
πραγματοποιούνται δύο ξεχωριστές συνεδρίες κάθε φορά. 

ii. Η πρώτη συνεδρία θα περιλαμβάνει μόνο τα θέματα που αφορούν στις προκηρύξεις, 
Ειδικές Επιτροπές και Εκλεκτορικά Σώματα για εκλογές και ανελίξεις μελών ΔΕΠ. Τα 
πρακτικά της συνεδρίας θα ετοιμάζονται άμεσα και θα επικυρώνονται στο τέλος της 
συνεδρίας ώστε οι αποφάσεις να είναι άμεσα εκτελεστέες και οι διαδικασίες να μπορούν 
να προχωρούν με πιο γρήγορους ρυθμούς. Με αυτή τη ρύθμιση, εκτιμάται ότι ο χρόνος 
ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας εκλογής ή ανέλιξης θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 3-6 
μήνες αναλόγως της περίπτωσης. 

iii. Η δεύτερη συνεδρία θα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το Α μέρος θα παραμείνει ως έχει με 
τη συμμετοχή των φοιτητών. Στο Β μέρος θα περιλαμβάνονται όλα τα υπόλοιπα θέματα 
που συζητούνται χωρίς την παρουσία των φοιτητών, εκτός των θεμάτων που αφορούν 
στις προκηρύξεις, Ειδικές Επιτροπές και Εκλεκτορικά Σώματα για εκλογές και 
ανελίξεις μελών ΔΕΠ. 

4 Έλαβε γνώση των πρακτικών των 72ης και 73ης Συνεδριών της Επιτροπής Έρευνας, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν στις 9 Οκτωβρίου 2019 και 18 Νοεμβρίου 2019 αντίστοιχα. 

5 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 74ης Συνεδρίας της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2020. 

6 Ενέκρινε την Πολιτική Διαχείρισης Χρηματικών Υπολοίπων (θετικών/αρνητικών) μετά την 
ολοκλήρωση των Εξωτερικά Χρηματοδοτούμενων Έργων, η οποία θα ισχύει για έργα που θα 
ολοκληρωθούν από την 1η Ιανουαρίου 2020, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Έρευνας. 

7 Ενέκρινε την Πολιτική του Ταμείου Επιστημονικού Υπεύθυνου (θέματα επιλεξιμότητας 
δαπανών και άλλα), κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Έρευνας. 
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8 Ενέκρινε εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας για μεταφορά τεσσάρων 
ερευνητικών έργων, τα οποία ξεκινούν το προσεχές χρονικό διάστημα, κάτω από τη διοικητική 
διαχείριση της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Πληροφορικής. 
 
Στο εξής, όλες οι επιτυχείς προτάσεις που θα εξασφαλίζονται από την Ερευνητική Μονάδα 
Κοινωνικής Πληροφορικής, θα μεταφέρονται στη συγκεκριμένη Μονάδα, χωρίς την 
προηγούμενη υποβολή σημειώματος/αιτήματος για εξασφάλιση άδειας. Νοείται πως όλες οι 
επιτυχείς προτάσεις της Μονάδας θα κατατίθενται προς έγκριση ενώπιον της ad-hoc επιτροπής 
αποδοχής ερευνητικών προγραμμάτων της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας. 

9 Ενέκρινε την προκήρυξη για κατανομή ποσών από το κονδύλι 324 «Στήριξη Υποβολής 
Προτάσεων σε Ανταγωνιστικά Ερευνητικά Προγράμματα», κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής 
Έρευνας και Καινοτομίας. Ως επιλέξιμη περίοδος προτάσεων ορίζεται η περίοδος από 1 
Απριλίου 2019 μέχρι 31 Μαρτίου 2020. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων στον 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο ορίζεται η 25η Απριλίου 2020. 

10 Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας για την κατανομή της 
Ερευνητικής Δραστηριότητας για το 2020 ως εξής: 
 
i. ΔΕΠ με μηδενική απορρόφηση ΕΔ τα τρία τελευταία χρόνια (σύνολο μη δικαιούχων 

11):  
Κατανομή €0 

ii. ΕΕΠ και Αποσπασμένοι Νοσηλευτές (σύνολο δικαιούχων 31): 
Κατανομή €1.000 

iii. ΔΕΠ (εκτός κατηγορίας i) (σύνολο δικαιούχων 135) 
Κατανομή €4.000 

11 Έλαβε γνώση των πρακτικών των 27ης και 28ης Συνεδριών της Επιτροπής Προπτυχιακών και 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιουλίου 2019 και 18 
Δεκεμβρίου 2019 αντίστοιχα. 

12 Έλαβε γνώση των πρακτικών των 32ης, 33ης και 34ης Συνεδριών της Επιτροπής Εσωτερικής 
Ποιότητας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 12 Νοεμβρίου 2019, 27 Νοεμβρίου και 18 
Δεκεμβρίου 2019 αντίστοιχα. 

13 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 91ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας (Μέρος Β), με την παρουσία φοιτητών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 
Φεβρουαρίου 2020. 

14 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 16ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Επιστημών 
Υγείας (Μέρος Α), με την παρουσία φοιτητών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 
2020. 

15 Ενέκρινε τις εισηγήσεις της ΦΕΤΕΠΑΚ για εκπροσώπους των φοιτητών σε Συγκλητικές 
Επιτροπές. 

16 Ενέκρινε την εισήγηση για επικαιροποίηση της εγκυκλίου που ρυθμίζει την Ωρομίσθια 
Απασχόληση Φοιτητών με την κατάργηση της πρότασης «Δεν έχουν δικαίωμα Ωρομίσθιας 
Απασχόλησης φοιτητές που την ίδια περίοδο εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο με άλλο 
καθεστώς» που υπάρχει στο τέλος του άρθρου 5.2. Οι φοιτητές μπορούν να απασχολούνται 20 
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ώρες/βδομάδα ή μέχρι 100 ώρες/μήνα. Τα όρια αυτά μπορούν να αυξάνονται τους 
καλοκαιρινούς μήνες, ωστόσο η εργοδότηση ενός φοιτητή δεν μπορεί να υπερβεί τις 600 ώρες 
σε ένα ημερολογιακό έτος. 

17 Ενέκρινε τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών στο νέο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία 
Μάρκετινγκ» από το Σεπτέμβρη 2020, με δεδομένο ότι θα διασφαλιστεί η σύμφωνος γνώμη του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

18 Αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την απονομή 
διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου 
στον κ. Χ. Κ. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών.

19 Αποφάσισε όπως εγκρίνει την οριστικοποίηση της σύνθεσης της Ειδικής Επιτροπής για την 
ανέλιξη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Κ. Π. του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης. 

20 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τα αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για 
την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Α. Λ. του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.

21 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τα αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για 
την ανέλιξη της Επίκουρης Καθηγήτριας Δ. Μ.-Γ. του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών 
Τεχνών. 

22 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την οριστικοποίηση της σύνθεσης της Ειδικής Επιτροπής 
για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Π. Α. του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών 
και Ναυτιλίας. 

23 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την οριστικοποίηση της σύνθεσης της Ειδικής Επιτροπής 
για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Γεωπληροφορική και Παρατήρηση Γης» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 
Γεωπληροφορικής. 

24 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για 
μονιμοποίηση της κ. Α. Ν., μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Κέντρο Γλωσσών 
και υποβάλλει θετική εισήγηση στην Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων και Προαγωγών & 
Κανονισμών και Κανόνων για επικύρωση της απόφασης. 

25 Αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: 
 
i. Nα ανακαλέσει την απόφαση που έλαβε στην 118η συνεδρία της (Μέρος Β-απόφαση 

3.2) σχετικά με τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα Ν. Κ..
ii. Να εγκρίνει τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη  του  Λέκτορα Ν. Κ. 

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. 

26 Aποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή 
του Δρ. Ι. Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Αλληλεπιδράσεις 
Φυτών-Παθογόνων», στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης 
Τροφίμων, και υποβάλλει θετική εισήγηση στην Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων και 
Προαγωγών & Κανονισμών και Κανόνων για επικύρωση της απόφασης. 
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27 Aποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση 
θέσης Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου στο 
γνωστικό αντικείμενο «Μεγάλα Δεδομένα στις Κοινωνικές Επιστήμες». 

28 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προκήρυξη και τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για 
την πλήρωση μίας θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό 
αντικείμενο «Υπολογιστική Δημοσιογραφία και Δημοσιογραφία Δεδομένων», στο Τμήμα 
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. 

29 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προκήρυξη και τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για 
την πλήρωση μίας θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό 
αντικείμενο «Πολιτική και Διαδίκτυο», στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, 

30 Αποφάσισε τα ακόλουθα: 
i. Nα ανακαλέσει την απόφαση που έλαβε στην 112η συνεδρία της (Μέρος Β/θέμα 3.15) 

σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την πλήρωση μιας θέσης EΕΠ 
στην ειδικότητα «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ». 

ii. Να εγκρίνει την επανασύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την πλήρωση μιας 
θέσης μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ειδικότητα «Ολοκληρωμένη 
Επικοινωνία Μάρκετινγκ» στο Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας. 

31 Aποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: 
i. Nα ανακαλέσει την απόφαση που έλαβε στην 117η συνεδρία της (Μέρος Β/θέμα 3.8) 

σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την πλήρωση μιας θέσης EΕΠ 
στην ειδικότητα «Ναυτιλιακά». 

ii. Να εγκρίνει την επανασύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την πλήρωση μιας 
θέσης μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ειδικότητα «Ναυτιλιακά» στο 
Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. 

32 Aποφάσισε όπως εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του Καθηγητή Π. 
Θ., του Τμήματος Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, η οποία παραχωρήθηκε για 
την περίοδο από 1/7/2018 μέχρι 31/12/2019. 

33 Αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: 
i. Nα ανακαλέσει τις αποφάσεις που έλαβε στις 110η (Μέρος Β-απόφαση 3.7) και στην 

117η (Μέρος Β-απόφαση 3.9) συνεδρίες της σχετικά με τη σύνθεση της Ειδικής 
Επιτροπής για την ανέλιξη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Μ. Κ. 

ii. Να εγκρίνει τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη  της Αναπληρώτριας 
Καθηγήτριας Μ. Κ. του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. 

34 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέση ΔΕΠ στη 
βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Δισδιάστατη δημιουργία 
(σχέδιο, ζωγραφική, μικτές τεχνικές κλπ.) ή/και τρισδιάστατη δημιουργία (γλυπτική, 
κατασκευές, εγκαταστάσεις στον χώρο κλπ)», στο Τμήμα Καλών Τεχνών. 

35 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέση ΔΕΠ στη 
βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία της 
Τέχνης (περιλαμβανομένων και των Πολιτισμικών Σπουδών), με έμφαση στην περίοδο από τη 
(πρώιμη) Νεωτερικότητα μέχρι και τη Σύγχρονη Εποχή», στο Τμήμα Καλών Τεχνών. 
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36 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέση ΔΕΠ στη 
βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Σχέδιο και Κινούμενη 
Εικόνα (2D animation)», στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. 

37 Αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: 
i. Nα ανακαλέσει την απόφαση που έλαβε στην 115η συνεδρία της (Μέρος Β/θέμα 3.15) 

σχετικά με τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη 
βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο 
«Παθοφυσιολογία». 

ii. Να εγκρίνει τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη 
βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο 
«Παθοφυσιολογία» στο Τμήμα Νοσηλευτικής 

38 Aποφάσισε τα ακόλουθα: 
i. Nα ανακαλέσει την απόφαση που έλαβε στην 110η συνεδρία της (Μέρος Β/θέμα 3.14) 

σχετικά με τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ 
στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας 
στο γνωστικό αντικείμενο «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ-Υπηρεσίες 
(IMC-Services). 

ii. Να εγκρίνει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος»�για την πλήρωση μιας θέσης 
ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Δημόσιας 
Επικοινωνίας στο γνωστικό αντικείμενο «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ-
Υπηρεσίες (IMC-Services). 

39 Aφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την απονομή 
διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου 
στην κ. Α.-Χ. Ε. του Τμήματος Νοσηλευτικής. 

40 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 91ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας (Μέρος Β), χωρίς την παρουσία φοιτητών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 
Φεβρουαρίου 2020. 

41 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 16ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Επιστημών 
Υγείας (Μέρος Β), χωρίς την παρουσία φοιτητών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 
Ιανουαρίου 2020. 

 


