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 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. 

 Ο κ. Πρύτανης ενημερώνει τα 
μέλη για την ολοκλήρωση της 
εξωτερικής αξιολόγησης του 
Ιδρύματος που 
πραγματοποιήθηκε από 14 έως 
19 Δεκεμβρίου 2015. 

 Ο κ. Πρύτανης ενημερώνει τα 
μέλη για την Σύνοδο Πρυτάνεων 
που πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα στις 19-12-2015 και τις 
συναντήσεις που είχαν οι 
Πρυτανικές Αρχές με την ηγεσία 
του Υπουργείου Παιδείας και τα 
θέματα που συζήτησαν.  

 Έγινε ενημέρωση των μελών για 
τις προσπάθειες που γίνονται 
από πλευράς Πανεπιστημίου για 
μείωση δαπανών όπως 
λογαριασμών ΔΕΗ, δημοτικών 
τελών κ.λ.π.  

 Έγινε ενημέρωση των μελών για 
το Νέο Σχέδιο Νόμου που 
επιδόθηκε στους Πρυτάνεις.  

 Ενημερώθηκαν τα μέλη για το 
ΕΣΠΑ και έγινε συγκρότηση 
επιτροπής για τη διατύπωση 
των προτάσεων του Ιδρύματος. 

1. 

Ανάγνωση και επικύρωση των 
πρακτικών της Συνεδρίας της 
Συγκλήτου αριθμ.1026/35/4-12-
2015. 

Έγιναν η ανάγνωση και η επικύρωση 
των πρακτικών της Συνεδρίας της 
Συγκλήτου αριθμ.1026/35/4-12-
2015. 

2. 
Τακτικός Προϋπολογισμός 
λειτουργικών δαπανών 
οικονομικού έτους 2016. 

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο 
προϋπολογισμός λειτουργικών 
δαπανών του οικονομικού έτους 
2016. 

3. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες της 



Συγκλήτου στο Πρυτανικό 
Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των 
εορτών των Χριστουγέννων και 
του νέου έτους. 

Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο 
κατά τη διάρκεια των εορτών των 
Χριστουγέννων και του νέου έτους. 

4. 

Έγκριση για ενοικίαση δωματίων 
σε ξενοδοχεία της πόλης, 
προκειμένου να καλυφθούν 
στεγαστικές ανάγκες φοιτητών και 
καθορισμός πηγής επιβάρυνσης 
της αντίστοιχης δαπάνης. 

Εγκρίθηκε η κάλυψη δαπάνης για 
ενοικίαση δωματίων σε ξενοδοχεία 
για τη στέγαση φοιτητών από την 
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης 
της Περιουσίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και από άλλες πηγές που 
θα αναζητηθούν. 

5. 
Έγκριση χρησιμοποίησης έκτακτου 
αποθεματικού του Ε.Λ.Κ.Ε. για 
δανειοδότηση έργων. 

Εγκρίθηκε η χρησιμοποίηση του 
έκτακτου αποθεματικού του Ε.Λ.Κ.Ε. 
για δανειοδότηση έργων. 

6. 

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

Εγκρίθηκαν μητρώα Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου μας. 

7. 

Έγκριση Προγράμματος Σπουδών 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Σπουδών 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

8. 

Προτάσεις των Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για 
αριθμό εισακτέων φοιτητών 
ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. 

Η Σύγκλητος εξέφρασε σύμφωνη 
γνώμη στις προτάσεις των 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων για τον αριθμό εισακτέων 
φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2016-
2017. 

9. 

Τροποποίηση του Κανονισμού 
Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. "Ιατρική 
Χημεία" του Τμήματος Χημείας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών. 

Η Σύγκλητος αποφάσισε να 
επιστραφεί η πρόταση στον 
Πρόεδρο της Ειδικής Διατμηματικής 
Επιτροπής, προκειμένου να υπάρχει 
και η σύμφωνη γνώμη της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος. 

10. Ίδρυση Εργαστηρίων σε Τμήματα 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Εγκρίθηκε η Ίδρυση 17 εργαστηρίων 
σε Τμήματα του Πανεπιστημίου μας. 

11. 
Έγκριση εγγραφών εισαγομένων-
επιτυχόντων φοιτητών ειδικών 
κατηγοριών. 

Εγκρίθηκαν οι εγγραφές φοιτητών 
ειδικών κατηγοριών σε Τμήματα του 
Πανεπιστημίου μας. 



12. 

Εισήγηση για την επιλογή 
Πανεπιστημιακών Υποτρόφων, για 
το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, του 
Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και 
Επιστημών της Τέχνης της Σχολής 
Καλών Τεχνών. 

Η Σύγκλητος ενέκρινε την επιλογή 
Πανεπιστημιακών Υποτρόφων στο 
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και 
Επιστημών της Τέχνης της Σχολής 
Καλών Τεχνών για την κάλυψη 
διδακτικών αναγκών. 

13. 

α) Ανασυγκρότηση Ειδικής 
Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης 
για την επανάληψη της διαδικασίας 
εξέλιξης καθηγητή και β) 
Συμπλήρωση του Ειδικού 
Εκλεκτορικού Σώματος για την 
επανάληψη της διαδικασίας 
εξέλιξης καθηγητή του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών. 

α) Εγκρίθηκε η ανασυγκρότηση 
Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής 
Εξέλιξης για την επανάληψη της 
διαδικασίας εξέλιξης καθηγητή και 
 β) Εγκρίθηκε η συμπλήρωση του 
Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος για 
την επανάληψη της διαδικασίας 
εξέλιξης καθηγητή του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών. 

14. 

Εξέλιξη (μονιμοποίηση) της κ. 
Αλεξάνδρας Γαλάνη, μέλους 
Ε.Ε.Π. του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. 

Εγκρίθηκε η εξέλιξη (μονιμοποίηση) 
της κ. Αλεξάνδρας Γαλάνη, μέλους 
Ε.Ε.Π. του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. 

15. Ορισμός ομιλητή για την εορτή των 
Τριών Ιεραρχών στις 30-1-2016. 

Ορίστηκε ως ομιλητής για την εορτή 
των Τριών Ιεραρχών στις 30-1-2016 
ο κ. Μιχαήλ Κορδώσης, τ.Καθηγητής 
του Τμήματος Ιστορίας & 
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου μας. 

16. 
Σύσταση-Λειτουργία 
Πανεπιστημιακού Κέντρου Ξένων 
Γλωσσών στο Πανεπιστήμιό μας. 

Εγκρίθηκε η σύσταση-λειτουργία 
Πανεπιστημιακού Κέντρου Ξένων 
Γλωσσών στο Πανεπιστήμιό μας και 
αποφασίστηκε να συνταχθεί σχέδιο 
Ίδρυσης Εργαστηρίου για το εν λόγω 
Κέντρο που θα ανήκει στο ΑΕΙ. 

17. Αιτήσεις Προτάσεις 
Έγινε η ανανέωση συμβάσεων 
υπαλλήλων της Εταιρείας 
Αξιοποίησης και Δ.Π.Π.Ι για 1 χρόνο. 

18. Ανακοινώσεις εγγράφων. Αναβλήθηκε. 
 

 
 
 


