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Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

1. 

Ανάγνωση και επικύρωση 
πρακτικών της Συνεδρίας της 
Συγκλήτου αριθμ. 1016/25/9-10-
2014. 

Έγιναν η ανάγνωση και η 
επικύρωση των πρακτικών της 
Συνεδρίας της Συγκλήτου αριθμ. 
1016/25/9-10-2014. 

2. 

Ανακοινώσεις και ενημέρωση από 
την Πρυτανεία για τρέχοντα 
θέματα του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. 

Έγινε ενημέρωση για το θέμα της 
διαθεσιμότητας των διοικητικών 
υπαλλήλων και συγκροτήθηκε 
επιτροπή για το συντονισμό των 
σχετικών ενεργειών. Επίσης, έγινε 
ενημέρωση για την οικονομική 
κατάσταση του Πανεπιστημίου. 

3. 

Κατάρτιση Μητρώου εσωτερικών 
και εξωτερικών μελών για τη 
συγκρότηση των επιτροπών 
κρίσης για την επιλογή και εξέλιξη 
Καθηγητών (όλων των βαθμίδων) 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
μας. 

Έγινε η κατάρτιση μητρώων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας 
για τη συγκρότηση των επιτροπών 
κρίσης επιλογής ή εξέλιξης 
καθηγητών. 

4. 

Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της 
Εταιρείας Αξιοποίησης και 
Διαχείρισης της Περιουσίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
εκλογής αντιπροέδρου του Δ.Σ. 
(ως Γενική Συνέλευση της 
Εταιρείας Αξιοποίησης και 
Διαχείρισης της Περιουσίας του 
Π.Ι.). 

Εγκρίθηκε η απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας Αξιοποίησης και 
Διαχείρισης της Περιουσίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε 
Αντιπρόεδρος της ως άνω 
Εταιρείας ο κ. Τ. Αλμπάνης, 
Αναπληρωτής Πρύτανη. 

5. 

Ενημέρωση για αποχώρηση 
καθηγητών στις 31-8-2015, λόγω 
συμπλήρωσης του 67ου έτους της 
ηλικίας. 

Ενημερώθηκαν τα μέλη της 
Συγκλήτου για τον αριθμό των 
καθηγητών που αποχωρούν στις 
31-8-2015 λόγω συμπλήρωσης του 
67ου έτους της ηλικίας. 

6. 
Έγκριση πρόσληψης 
Πανεπιστημιακών Υποτρόφων 
από πιστώσεις της Επιτροπής 

Εγκρίθηκε η πρόσληψη 
Πανεπιστημιακών Υποτρόφων από 
πιστώσεις της Επιτροπής Ερευνών 



Ερευνών και ορισμός 
Επιστημονικού Υπευθύνου. 

και ορίστηκε Επιστημονικός 
Υπεύθυνος του Προγράμματος-
Έργου ο κ. Τ. Αλμπάνης, 
Αναπληρωτής Πρύτανη. 

7. 

Τακτικός Προϋπολογισμός και 
Προϋπολογισμός Δημοσίων 
Επενδύσεων οικονομικού έτους 
2015. 

Εγκρίθηκε ο Τακτικός 
Προϋπολογισμός του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
οικονομικού έτους 2015 (Κατηγορία 
Β' Δημόσιες Επενδύσεις). 

8. 

Ζ' τροποποίηση προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2014 (Ε' 
αναμόρφωση προϋπολογισμού 
κατηγορίας λειτουργικών 
δαπανών οικονομικού έτους 
2014). 

Εγκρίθηκαν η Ζ' και η Η' 
τροποποίηση Προϋπολογισμού του 
Παν/μίου Ιωαννίνων οικονομικού 
έτους 2014. 

9. 
Έγκριση εγγραφών εισαγομένων-
επιτυχόντων φοιτητών Ελλήνων 
εξωτερικού κλπ. 

Εγκρίθηκαν οι εγγραφές των 
επιτυχόντων-εισαγομένων ειδικών 
κατηγοριών. 

10. 

α) Ένταξη καθηγητών όλων των 
βαθμίδων στην κατηγορία 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
β) Απολογισμός δραστηριοτήτων 
καθηγητών όλων των βαθμίδων 
του Ιδρύματός μας. 

Έγινε ενημέρωση για τον 
απολογισμό των δραστηριοτήτων 
καθηγητών του Ιδρύματος. 

11. Αιτήσεις-Προτάσεις  

Εγκρίθηκε η πρόταση του κ. 
Πρύτανη να οριστεί ομιλητής ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ιωαννίνων κκ. Μάξιμος, για την 
εορτή των Τριών Ιεραρχών (30-1-
2015). 

12. Ανακοινώσεις εγγράφων.  Αναβλήθηκε. 

13.  Εγκρίθηκε η αναμόρφωση δύο 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 

 
 
 
 


