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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 136 
7 Οκτωβρίου 2020 

Η Σύγκλητος:  

1 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 153ης συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2020. 

2 Έλαβε γνώση των πρακτικών για την εκλογή του Αναπληρωτή Καθηγητή Ανδρέα Πέτρου στη 
θέση του Αντιπροέδρου στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. 

3 Έλαβε γνώση των πρακτικών για την εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Δέσποινας 
Μιλτιάδου στη θέση της Προέδρου, στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και 
Επιστήμης Τροφίμων. 

4 Αποφάσισε όπως ορίσει τον Καθηγητή Τ. Κ. στη θέση του Αναπληρωτή Ερευνώντα Λειτουργού 
και εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη όπως επικοινωνήσει μαζί του για να του διαβιβάσει την 
απόφαση. 

5 Έλαβε γνώση σημειώματος της Λογίστριας Μαρίας Τέκλου με το οποίο ενημερώνει ότι η 
απορρόφηση του προϋπολογισμού 2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ανέρχεται στο 50%. 

6 Αποφάσισε όπως εγκρίνει την αντικατάσταση του Λέκτορα Μαρίνου Κουτσομιχάλη από τον 
Επίκουρο Καθηγητή Γιάννη Χρηστίδη, ως εκπροσώπου της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών στην Επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας. 

7 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 79ης συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και 
Καινοτομίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2020. 

8 Αποφάσισε όπως εγκρίνει εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών 
που λήφθηκε στην 79η συνεδρία της για μεταφορές κονδυλίων του προϋπολογισμού 2020 
(Πίνακας Ε) και την προωθεί στην Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου για λήψη της 
τελικής απόφασης. 
 
Αποφάσισε όπως ο ΑΟιΠΑ υποβάλει σημείωμα στο Συμβούλιο ώστε να ενεργοποιηθεί η 
ειλημμένη απόφαση για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Οικονομικών του Συμβουλίου, τον ΑΟιΠΑ και τον ΔΔΟ, για να εγκρίνει τις 
μεταφορές κονδυλίων για τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2020. 

9 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 72ης, 73ης, 74ης, 75ης, 76ης και 78ης συνεδριών της 
Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 9 
Απριλίου 2020, 13 Απριλίου 2020, 28 Απριλίου 2020, 5 Μαΐου 2020, 7 Μαΐου 2020 και 14 
Ιουλίου 2020 αντίστοιχα. 

10 Αποφάσισε όπως εγκρίνει εισηγήσεις της Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού και 
Υποδομών, ως εξής: 
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i. Την παραχώρηση του πρώτου ορόφου του κτηρίου «Λουκαΐδη», εξολοκλήρου για την 
κάλυψη των αναγκών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.   

ii. Μέσα στο πλαίσιο της απόφασης του Συμβουλίου για αποδέσμευση του κτηρίου «Γ. 
Ιωάννου», κατατεθεί στην ΕΔΠΑΣ σημείωμα για τη δήλωση ενδιαφέροντος για 
ενοικίαση γραφείων πλησίον των κτηρίων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος, εμβαδού περίπου 110 τ.μ.   

 
Η Σύγκλητος σημειώνει ότι σχετικά με το κτήριο «Ποταμίτη» βρίσκεται σε ισχύ ειλημμένη 
απόφαση του Συμβουλίου που αφορά την κατανομή χώρων στα Τμήματα Καλών Τεχνών, 
ΓΕΒΕΤ και ΠΟΛΥΓΡΑΤ. 
 
Αποφάσισε όπως οι Σχολές και τα Τμήματα που έχουν σχόλια για αλλαγές σχετικά την 
αναλυτική κατάσταση που ετοιμάστηκε από την ΥΔΠ για τους διαθέσιμους χώρους που έχει 
κάθε Σχολή και Τμήμα στη διάθεσή τους, υποβληθούν άμεσα στο γραφείο του ΑΟιΠΑ ώστε να 
γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις. 

11 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 38ης συνεδρίας της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2020. 

12 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 5ης και 6ης συνεδριών της Επιτροπής Σπουδών, Βιβλιοθήκης 
και Φοιτητικής Ζωής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 12 Ιουνίου 2020 και 3 Αυγούστου 
2020 αντίστοιχα. 

13 Αποφάσισε όπως εγκρίνει την εισήγηση ως προς τη διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης 
προπτυχιακών εργασιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. 

14 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 24ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Επιστημών 
Υγείας (Μέρος Α) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2020.   

15 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 97ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας (Μέρος Α) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2020.   

16 Λαμβάνοντας υπόψη το πλάνο ισότητας φύλων που ετοιμάστηκε από την ομάδα έργου του 
ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου Gender Smart, που έχει σαν βασικό στόχο να επιτύχει 
την ισότητα στο χώρο εργασίας, αποφάσισε όπως διερευνηθεί από τον Πρύτανη και την 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Καπαρδή, η οποία διετέλεσε Προέδρος της Ομάδας 
Εργασίας του Πανεπιστημίου για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, το ενδεχόμενο 
να δημιουργηθεί Συγκλητική Επιτροπή Ισότητας Φύλων. Συγκεκριμένες εισηγήσεις για τους 
όρους εντολής και τα μέλη που θα την αποτελούν, θα υποβληθούν στην επόμενη συνεδρία. 

17 Αποφάσισε όπως το θέμα τροποποίησης του Κανονισμού σχετικά με τη μέτρηση των ψήφων 
κατά τη λήψη απόφασης των Σωμάτων/Επιτροπών του Πανεπιστημίου επανεξεταστεί από την 
Επιτροπή Νομοθετικών Θεμάτων και επανέλθει σε επόμενη συνεδρία. 

18 Αποφάσισε όπως ορίσει τον Καθηγητή Φαίδωνα Κυριακίδη και την Καθηγήτρια Κλίτσα 
Αντωνίου ως εκπροσώπους της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ευημερίας 
Φοιτητών. 
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19 Έλαβε γνώση γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης 
της συμφωνίας ένταξης στο Πανεπιστήμιο όσον αφορά στη διαδικασία ανέλιξης σε Ενταγμένο 
Λέκτορα. 

20 Έλαβε γνώση σημειώματος του Νίκου Στυλιανού, Προϊστάμενου της ΥΑΔ, με το οποίο 
ενημερώνει για τις θέσεις ΔΕΠ οι οποίες αποτελούν εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης 
θέσεων, που αποφασίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, και μπορούν να προκηρυχθούν 
μετά από σχετική έγκριση της Συγκλήτου. 

21 Αφού ενημερώθηκε για την απόρριψη της προσφοράς θέσης από τον Δρ. Β. Ι. στο Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών στην ειδικότητα «Χημική Μηχανική», αποφάσισε όπως κηρύξει τη θέση 
άγονη και προωθεί το θέμα στην Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων και Προαγωγών, 
Κανόνων και Κανονισμών για επικύρωση της απόφασης. 

22 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 24ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Επιστημών 
Υγείας (Μέρος Β) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2020.   

23 Αποφάσισε όπως εγκρίνει την οριστικοποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
για τη δημιουργία Τμήματος Προπτυχιακού προγράμματος Δημόσιας Υγείας 

24 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 97ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας (Μέρος Β) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2020.   

25 Αποφάσισε όπως εγκρίνει τον κατάλογο με τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
επιπέδου μάστερ που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους με το πέρας του Εαρινού Εξαμήνου 
2019/2020, με ημερομηνία αποφοίτησης την 7η Οκτωβρίου 2020. 

26 Αποφάσισε όπως το θέμα για τη βελτίωση των διαδικασιών για εκλογή και ανέλιξη μελών ΔΕΠ 
επανέλθει στην επόμενη συνεδρία της για λήψη τελικής απόφασης, αφού ληφθούν υπόψη και 
οι απόψεις της Εσωτερικής Νομικού Συμβούλου. Θα γίνει προσπάθεια ώστε το θέμα να 
εξεταστεί και από την Επιτροπή Νομοθετικών Θεμάτων πριν την υποβολή στην ερχόμενη 
συνεδρία της Συγκλήτου. 

 


