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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 126 

22 Απριλίου 2020 

Η Σύγκλητος:  

1 Ενημερώθηκε για την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Επίκουρου 
Καθηγητή Α. Θ. ως μέλους της Συγκλήτου. 

2 Ενημερώθηκε για την απορρόφηση του προϋπολογισμού 2020 μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, η 
οποία ανέρχεται στο 16%. 

3 Ενημερώθηκε για την αντικατάσταση του Γ. Η. από τον Ο. Β. ως εκπροσώπου των φοιτητών 
στη Σύγκλητο. 

4 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 142ης Συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2020. 

5 Ενημερώθηκε για τις προβλέψεις στις εξοικονομήσεις που θα προκύψουν στον προϋπολογισμό 
του 2020 λόγω δράσεων που δε θα υλοποιηθούν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι 
προβλέψεις αυτές εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής 
Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών, και έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

6 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 68ης Συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2019. 

7 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 69ης, 70ης και 71ης συνεδριών της Επιτροπής Οικονομικών, 
Προσωπικού και Υποδομών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν  στις 21 Ιανουαρίου 2020, 27 
Φεβρουαρίου και 12 Μαρτίου 2020, αντίστοιχα. 

8 Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών σχετικά με 
την κάλυψη των αναγκών σε συστήματα πληροφορικής και τεχνολογίας για το νέο κτήριο του 
Κέντρου Γλωσσών και την προωθεί στην Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου για λήψη της 
τελικής απόφασης. 

9 Ανέπτυξε τους προβληματισμούς της σχετικά με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Οικονομικών, 
Προσωπικού και Υποδομών σχετικά με τις ανάγκες για νέες θέσεις μελών ακαδημαϊκού και 
διοικητικού προσωπικού για τους προϋπολογισμούς 2021-2023. Το θέμα θα επανεξεταστεί από 
την Επιτροπή και θα επανέλθει στην ερχόμενη συνεδρία της Συγκλήτου στις 6 Μαΐου.  

10 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 75ης και 76ης Συνεδριών της Επιτροπής Έρευνας και 
Καινοτομίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν  στις 13 Φεβρουαρίου και 12 Μαρτίου 2020, 
αντίστοιχα. 

11 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 17ης και 18ης (Έκτακτης) Συνεδριών της Σχολής Επιστημών 
Υγείας (Μέρος Α) οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 12 Φεβρουαρίου και 10 Μαρτίου 2020, 
αντίστοιχα. 
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12 Ενέκρινε την αντικατάσταση της φοιτήτριας Χ. Σ. από τον φοιτητή Τ. Α. στην Επιτροπή 
Σπουδών, Βιβλιοθήκης και Φοιτητικής Ζωής. 

13 Ενέκρινε την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου για αναθεώρηση του εντύπου δήλωσης 
ακαδημαϊκού προσωπικού για συμπληρωματικές δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη τις 
εισηγήσεις των μελών της Συγκλήτου. 

14 Αποφάσισε: 
i. Την υιοθέτηση της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για τις 

συνεδρίες αρμοδίων οργάνων στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων μέσω 
τηλεδιασκέψεων, ως πλαίσιο πολιτικής για τη συνεδρία συλλογικών οργάνων του 
Πανεπιστημίου μέσω τηλεδιασκέψεων. 

ii. Στις περιπτώσεις που χρειάζεται και ακολουθώντας το πλαίσιο πολιτικής, τη συνέχιση 
των διαδικασιών εκλογής και ανέλιξης μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού μέσω 
τηλεδιασκέψεων. 

iii. Λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της ΥΣΠΤ, την αποκλειστική χρήση του 
εργαλείου WEBMEETING για τις τηλεδιασκέψεις των συλλογικών οργάνων του 
Πανεπιστημίου και του εργαλείου HELIOS για μυστικές ψηφοφορίες που ενδέχεται να 
χρειαστούν στις συνεδρίες των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου.  

iv. Όπως υποβάλει εισήγηση προς την Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου για αύξηση 
του επιδόματος των εξωτερικών αξιολογητών σε Ειδικές Επιτροπές, από €100 σε €250.

v. Όπως η ΥΑΔ ετοιμάσει προσχέδιο πρόσκλησης που θα αποστέλλεται στα μέλη των 
Ειδικών Επιτροπών, που να λαμβάνει υπόψη την τροποποίηση του Περί Γενικών Αρχών 
Νόμου 158(I)/1999 για τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως συνεδρίασης των 
συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη. 

15 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 17ης Συνεδρίας της Σχολής Επιστημών Υγείας (Μέρος Β), η 
οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2020. 

 


