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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1.

Ανάγνωση και επικύρωση
πρακτικών της Συνεδρίας της
Συγκλήτου αριθμ. 1024/33/18-62015.

Έγιναν η ανάγνωση και η
επικύρωση των πρακτικών της
Συνεδρίας της Συγκλήτου
αριθμ.1024/33/18-6-2015.

2.

- Έγινε ενημέρωση των μελών από
την Πρυτανεία για τις επαφές των
Πρυτανικών Αρχών με την ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας και την
οικονομική κατάσταση του
Πανεπιστημίου μας.
-Έγινε ενημέρωση για θέματα που
αφορούν στο διοικητικό
προσωπικό του Πανεπιστημίου.
-Έγινε ενημέρωση για θέματα των
φοιτητικών κατοικιών.
-Έγινε ενημέρωση για την
διαδικασία εξωτερικής
αξιολόγησης του Ιδρύματος.
-Ενημερώθηκαν τα μέλη της
Ανακοινώσεις και ενημέρωση από Συγκλήτου ότι υπεγράφη
την Πρυτανεία για τρέχοντα θέματα συνεργασία του Πανεπιστημίου
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ιωαννίνων με Πανεπιστήμιο της
Κίνας.
-Ενημερώθηκαν τα μέλη της
Συγκλήτου ότι ξεκίνησε τη
λειτουργία του το Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
-Ενημερώθηκαν τα μέλη για την
προκήρυξη εκλογών Προέδρων σε
εννέα (9) Τμήματα του
Πανεπιστημίου μας.
-Έγινε ενημέρωση για την ανάγκη
πρόσληψης Πανεπιστημιακών
Υποτρόφων.
-Συζητήθηκαν διάφορα επιμέρους
θέματα, που έθεσαν τα μέλη της
Συγκλήτου.

3.

Ορισμός ημέρας

Ορίστηκε η Πέμπτη ως ημέρα

πραγματοποίησης τακτικών
Συνεδριών της Συγκλήτου.

πραγματοποίησης των τακτικών
Συνεδριών της Συγκλήτου για το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
Επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο η
απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου να συμπεριληφθεί το
Πανεπιστήμιο στο διαγωνισμό της
Περιφέρειας Ηπείρου για την
ανάδειξη προμηθευτών των
Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρυμάτων σε
πετρελαιοειδή για το έτος 2016.

4.

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου μας
στο διαγωνισμό της Περιφέρειας
Ηπείρου για ανάδειξη
προμηθευτών των Ν.Π.Δ.Δ. και
Ιδρυμάτων σε πετρελαιοειδή.

5.

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

6.

α) Απόσπαση του καθηγητή του
Τμήματος Ιατρικής του κ. Θωμά
Υφαντή ως Ειδικού Συμβούλου
στο γραφείου Υπουργού Υγείας κ.
Ξάνθου και β) ανάθεση
καθηκόντων στον καθηγητή του
Τμήματος Ιατρικής κ. Σπυρίδωνα
Γεωργάτο σε θέση Ειδικού
Συμβούλου στο γραφείο του
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων κ.
Φωτάκη.

7.

Ανανεώθηκε η ανάθεση
Ανανέωση ανάθεσης αυτοδύναμου
αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε
διδακτικού έργου σε μέλος Ε.ΔΙ.Π.
μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου
του Πανεπιστημίου μας.
μας.

8.

α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης
από τα έσοδα της Επιτροπής
Ερευνών για την πρόσληψη
Πανεπιστημιακών Υποτρόφων σε
Τμήματα του Πανεπιστημίου μας.
β) Έγκριση προκήρυξηςπρόσληψης έκτακτου Διδακτικού
Προσωπικού- Πανεπιστημιακών
Υποτρόφων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου μας.

α) Εγκρίθηκε η απόσπαση του
καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής κ.
Θωμά Υφαντή ως Ειδικού
Συμβούλου στο γραφείο του
Υπουργού Υγείας κ. Ξάνθου και
β) Εγκρίθηκε η ανάθεση
καθηκόντων στον καθηγητή του
Τμήματος Ιατρικής κ. Σπυρίδωνα
Γεωργάτο σε θέση Ειδικού
Συμβούλου στο γραφείο του
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων κ.
Φωτάκη.

α) Εγκρίθηκε και αποφασίστηκε η
διάθεση χρηματικού ποσού από τα
έσοδα του ΕΛ.Κ.Ε. για την
πρόσληψη Πανεπιστημιακών
Υποτρόφων σε Τμήματα του
Πανεπιστημίου μας, για το
χειμερινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, και
έγινε κατανομή-διάθεση σε
Τμήματα θέσεων-πιστώσεων
Πανεπιστημιακών Υποτρόφων β)

Εγκρίθηκε η προκήρυξηπρόσληψη Έκτακτου Διδακτικού
Προσωπικού-Πανεπιστημιακών
Υποτρόφων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου μας, για την
κάλυψη των επειγουσών
διδακτικών αναγκών.

9.

Αποχωρούντα μέλη ΔΕΠ στις 318-2016 λόγω συμπλήρωσης του
67ου έτους της ηλικίας τους.

Ενημερώθηκαν τα μέλη της
Συγκλήτου για τον αριθμό των
Καθηγητών που αποχωρούν στις
31-8-2016 λόγω συμπλήρωσης
του 67ου έτους της ηλικίας τους.

10.

Εξέλιξη του κ. Σταύρου Ζορμπαλά,
μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος
Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών
της Τέχνης στη βαθμίδα Β'.

Αποφασίσθηκε η εξέλιξη του
μέλους Ε.Τ.Ε.Π. κ. Σταύρου
Ζορμπαλά, στην επόμενη βαθμίδα
Β'.

11.

Αίτηση για μονιμοποίηση του
μέλους Ε.Ε.Π. κ. Αλεξάνδρας
Γαλάνη.

Συγκροτήθηκε τριμελής εισηγητική
επιτροπή για την μονιμοποίηση
της κ. Αλεξάνδρας Γαλάνη, μέλους
Ε.Ε.Π.

12.

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού
α) του "Π.Μ.Σ Βασικών
Βιοϊατρικών Επιστημών του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας και β) του
Δ.Π.Μ.Σ. "Ιατρική Χημεία" του
Τμήματος Χημείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών.

Εγκρίθηκε ο Εσωτερικός
Κανονισμός
α) του "Π.Μ.Σ Βασικών
Βιοϊατρικών Επιστημών" του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας και
β) του Δ.Π.Μ.Σ "Ιατρική Χημεία"
του Τμήματος Χημείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών.

13.

Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα
Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών με τίτλο "Εργαστήριο
Ζωολογίας" και έγκριση του
εσωτερικού του κανονισμού.

Εγκρίθηκαν η Ίδρυση Εργαστηρίου
στο Τμήμα Βιολογικών
Εφαρμογών και Τεχνολογιών με
τίτλο "Εργαστήριο Ζωολογίας"
καθώς και ο εσωτερικός
κανονισμός λειτουργίας του.

14.

Εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών σχετικά με τον έλεγχο
του Ειδικού Λογαριασμού
κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ενημερώθηκαν τα μέλη της
Συγκλήτου για τις Εκθέσεις
Ορκωτών Λογιστών σχετικά με τον
έλεγχο του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων των
τελευταίων ετών.

15.

α) Απολογισμός δραστηριοτήτων
μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου

α) Έγινε ο απολογισμός
δραστηριοτήτων μελών ΔΕΠ του

μας. β) Ένταξη μελών ΔΕΠ του
Πανεπιστημίου μας στην
κατηγορία πλήρους ή μερικής
απασχόλησης.

16.

17.

Πανεπιστημίου μας και
β) Εγκρίθηκαν αιτήματα Τμημάτων
σχετικά με την ένταξη στην
κατηγορία πλήρους ή μερικής
απασχόλησης Καθηγητών όλων
των βαθμίδων του Παν/μίου μας.

Αιτήσεις Προτάσεις

-Εγκρίθηκε η ψηφιοποίηση των
εκδόσεων του Πανεπιστημίου μας
σύμφωνα με το πρόγραμμα του
έργου "ΟΛΥΜΠΙΑΣ"
-Εγκρίθηκε η εγγραφή Κύπριου
φοιτητή σε Τμήμα του
Πανεπιστημίου μας.

Ανακοινώσεις εγγράφων

Ενημερώθηκαν τα μέλη της
Συγκλήτου ότι απονεμήθηκε από
τις Κοσμητείες των οικείων Σχολών
ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή
στους εξής τ. Καθηγητές κ.κ.:
-Θωμά Χασάνη του Τμήματος
Μαθηματικών,
-Χρίστο Φίλο του Τμήματος
Μαθηματικών,
-Νικόλαο-Θεοδόσιο Μαρμαρίδη
του Τμήματος Μαθηματικών,
-Σωτήριο Ντούγια του Τμήματος
Μαθηματικών,
-Ανδρέα Ράπτη του Τμήματος
Μαθηματικών και στην
-κ. Βασιλική Μαλάμου-Μήτση του
Τμήματος Ιατρικής.

