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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 124 

8 Απριλίου 2020 

Η Σύγκλητος:  

1 Ενημερώθηκε για όλες τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί και όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει 
για αντιμετώπιση της κρίσης που προκλήθηκε με την εξάπλωση του κορωνοϊού, στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, και ευχαρίστησε τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου και 
της Ομάδας Διαχείρισης, τους Προέδρους Τμημάτων και Κοσμήτορες Σχολών, τους 
ακαδημαϊκούς, τους Προϊστάμενους και όλα τα μέλη των διοικητικών υπηρεσιών για όλη τη 
βοήθεια και το συντονισμό, πάντα με μέλημα το καλό των φοιτητών του Πανεπιστημίου. 

2 Αποφάσισε όπως όλες οι Επιτροπές (Σύγκλητος/Συγκλητικές Επιτροπές/Συμβούλια 
Σχολών/Συμβούλια Τμημάτων/Επιτροπές Τμημάτων) μπορούν να συνεδριάσουν άμεσα μέσω 
τηλεδιάσκεψης ακολουθώντας τις πρόνοιες του νόμου που τροποποιεί τον Περί Γενικών Αρχών 
Νόμο, πλην των Ειδικών Επιτροπών και Εκλεκτορικών Σωμάτων για την εκλογή και ανέλιξη 
ακαδημαϊκού προσωπικού. Όσον αφορά τις συνεδρίες Ειδικών Επιτροπών και Εκλεκτορικών 
Σωμάτων, απόφαση θα ληφθεί στην ερχόμενη συνεδρία της Συγκλήτου στις 22 Απριλίου. 

3 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 136ης Συνεδρίας του απερχόμενου Πρυτανικού Συμβουλίου, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019. 

4 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 138ης, 139ης, 140ης και 141ης Συνεδρίας του Πρυτανικού 
Συμβουλίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιανουαρίου, 19 Φεβρουαρίου, 26 
Φεβρουαρίου και 11 Μαρτίου 2020, αντίστοιχα. 

5 Επικύρωσε την εκλογή του Καθηγητή Γεώργιου Πανηγυράκη ως Συντονιστή του Τμήματος 
Δημόσιας Επικοινωνίας.  

6 Ενημερώθηκε για την εκλογή της Αναπληρώτριας Καθ. Ασπασίας Παπαδήμα και του 
Επίκουρου Καθ. Δώρου Πολυδώρου ως εκπροσώπων των εκλεγμένων ΔΕΠ της Σχολής Καλών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Σύγκλητο. 
 
Ενημερώθηκε για την εκλογή του Καθηγητή Νικόλα Τσαπατσούλη και της Επίκουρης Καθ. 
Βασιλικής Τρίγκα ως εκπροσώπων των εκλεγμένων ΔΕΠ της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων 
Ενημέρωσης στη Σύγκλητο. 

7 Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών σχετικά με 
την κατανομή του άρθρου 414 «Εξοπλισμός Εργαστηρίων» για το 2020. 

8 Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών σχετικά με το 
χρονοδιάγραμμα κατάρτισης του προϋπολογισμού για τα έτη 2021-2023. 
 
Όσον αφορά σημείωμα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για 
αποκοπές στον προϋπολογισμό του 2020, μετά από εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, 
εξουσιοδότησε την Επιτροπή Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών να υποβάλλει 
εισήγηση απευθείας στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. 
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9 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Σπουδών, Βιβλιοθήκης και 
Φοιτητικής Ζωής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2020. 

10 Αποφάσισε όπως οι τελικές εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2019/2020 διεξαχθούν εξ 
αποστάσεως ώστε η ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου και της εξεταστικής περιόδου να 
ολοκληρωθεί στις 7 Ιουνίου 2020. 
 
Ενέκρινε το καθοδηγητικό πλαίσιο για το σχεδιασμό εναλλακτικών εξ αποστάσεων μεθόδων 
αξιολόγησης κάθε μαθήματος. Αποφάσισε, επίσης, όπως εκπονηθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης 
διδασκόντων κατά Σχολή για τη χρήση των εργαλείων που αναφέρονται στο πλαίσιο. 

11 Αποφάσισε όπως: (i) εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών, Βιβλιοθήκης και 
Φοιτητικής Ζωής σχετικά με την καταβολή της τέταρτης δόσης του ενοικίου από φοιτητές που 
διαμένουν στις φοιτητικές εστίες, και (ii) όπως επιστραφεί στους φοιτητές αναλογικά το ποσό 
που ήδη κατέβαλαν για τους χώρους στάθμευσης στις φοιτητικές εστίες που διαμένουν. 

12 Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας σχετικά με τον καθορισμό 
πολιτικής για χειρισμό των Ερευνητικών Προγραμμάτων που απαιτούν συγχρηματοδότηση η 
οποία δεν επιτρέπεται από τον χρηματοδότη να καλυφθεί σε είδος, ως εξής: 

i. Να υποβάλλεται αίτημα προέγκρισης στην Επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας για 
εξασφάλιση έγκρισης για τέτοιου είδους προτάσεις που δεν απαιτούν in kind 
contribution. 

ii. Η συγχρηματοδότηση θα καλύπτεται με ένα ή συνδυασμό από το Ταμείο Ερευνητή, το 
Ταμείο Τμήματος και την Ερευνητική Δραστηριότητα (επιλέξιμες δαπάνες). 

13 Ενέκρινε τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων σε νεοεισερχόμενους φοιτητές για το 
ακαδημαϊκό έτος 2020/2021. 

14 Αποφάσισε όπως στις 22 Απριλίου πραγματοποιηθεί επιπρόσθετη συνεδρία της Συγκλήτου. 

 


