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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Επικύρωση Πρακτικών της 26ης Συνεδρίασης
2) Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
3) Τοποθέτηση υπαλλήλου στο Γραφείο του Πρύτανη
4) Συζήτηση επί της καταγγελίας που κατατέθηκε στην Πρυτανεία από τον κ. Νικόλαο Στεργιάδη
5) Κατανομή (1) άγονης εκλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4521/2018 στο
Πολυτεχνείο Κρήτης
6)

Κατανομή εννέα (9) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών Δ.Ε.Π. για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

7) Αναδιοργάνωση της διαδικασίας προμήθειας υπολογιστικών συστημάτων και περιφερειακών
8) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής αντικειμένου σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των
φοιτητών από και προς τους χώρους της Πολυτεχνειούπολης
9) Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 26ης Συνεδρίασης
Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της 26ης Συνεδρίασης.
Θέμα 2ο: Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Σύμφωνα με το από 15.10.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης κατατέθηκε εμπρόθεσμα μια αίτηση
από την κα Μαυρίδου Θέλμα. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ομόφωνα έκρινε ότι η κα Μαυρίδου κατέχει τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την πλήρωση της θέσης. Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου
ομόφωνα αποδέχτηκαν το πρακτικό της Επιτροπής και ομόφωνα αποφάσισαν την πλήρωση της θέσης του
Προϊσταμένου του Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων από την κα Μαυρίδου Θέλμα.

Θέμα 3ο: Τοποθέτηση υπαλλήλου στο Γραφείο του Πρύτανη
Ομόφωνα έγινε δεκτή η πρόταση του Πρύτανη για την τοποθέτηση από 01/11/2019 της κας Σοφίας
Μαλανδράκη στο Γραφείο Πρύτανη.

Θέμα 4ο: Συζήτηση επί της καταγγελίας που κατατέθηκε στην Πρυτανεία από τον κ. Νικόλαο Στεργιάδη
Έγινε ενημέρωση του Σώματος για μία καταγγελία που έχει κατατεθεί υπόψη της Πρυτανείας. Στην
καταγγελία ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι ένας φοιτητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής είναι ένας εκ των
εμπλεκόμενων που ζωγράφισαν με γκράφιτι τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στη Σπλάντζια, το καλοκαίρι
του 2019.
Ο φοιτητής για τον οποίο γίνεται αναφορά στην καταγγελία θα κληθεί από τη Διοίκηση με στόχο να
ενημερωθεί για την υποβληθείσα καταγγελία καθώς πρόκειται για προσωπικό του ζήτημα που τον αφορά
άμεσα.

Θέμα 5ο: Κατανομή (1) άγονης εκλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4521/2018 στο
Πολυτεχνείο Κρήτης
Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε να γίνει σχετική συζήτηση στη Σύγκλητο, από μηδενική βάση, καθώς
στη Σύγκλητο υπάρχει εκπροσώπηση από όλες τις Σχολές, για να ακουστούν όλες οι απόψεις.
Σχετική απόφαση θα ληφθεί από τη Σύγκλητο.

Θέμα 6ο: Κατανομή εννέα (9) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών Δ.Ε.Π. για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε να γίνει σχετική συζήτηση στη Σύγκλητο, από μηδενική βάση, καθώς
στη Σύγκλητο υπάρχει εκπροσώπηση από όλες τις Σχολές, για να ακουστούν όλες οι απόψεις.
Σχετική απόφαση θα ληφθεί από τη Σύγκλητο.

Θέμα 7ο: Αναδιοργάνωση της διαδικασίας προμήθειας υπολογιστικών συστημάτων και περιφερειακών
Συζητήθηκε και εγκρίθηκε η αναδιοργάνωση της διαδικασίας προμήθειας υπολογιστικών συστημάτων και
περιφερειακών. Με τη νέα διαδικασία προτείνεται συγκεκριμένη λίστα με συγκεκριμένα είδη, οι τεχνικές
προδιαγραφές των οποίων έχουν συνταχθεί οριζόντια από τη ΔΤΔΥΥ. Αυτές θα επικαιροποιούνται
ετησίως, κατά τη φάση προετοιμασίας του διαγωνισμού.
Εάν υπάρχουν μέλη ΔΕΠ που επιθυμούν να προμηθευτούν διαφορετικό είδος από την προτεινόμενη και
εγκεκριμένη λίστα ειδών, θα πρέπει να υποβάλλουν τεκμηριωμένο αίτημα αναγκαιότητας της προμήθειας
υπόψη του Πρυτανικού Συμβουλίου, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από έρευνα αγοράς και πλήρεις
τεχνικές προδιαγραφές.
Η απόφαση του Π.Σ. θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
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Θέμα 8ο: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής αντικειμένου σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς των φοιτητών από και προς τους χώρους της Πολυτεχνειούπολης
Ομόφωνα αποφασίστηκε ο ορισμός του επόπτη και η συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής του
αντικειμένου της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των φοιτητών από και προς τους
χώρους της Πολυτεχνειούπολης, με τα κάτωθι μέλη ως εξής:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Επόπτης
Αθενάκη Δήμητρα

Τακτικά μέλη
1) Καμαλεδάκη Χριστίνα
2) Μηλιάκη Στυλιανή
3) Μανιά Αικατερίνη

Αναπληρωματικά μέλη
1) Μαρκετάκη Χρυσούλα
2) Κοκονά Ελένη
3) Λαγουδάκης Μιχαήλ

Η απόφαση του Π.Σ. θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Θέμα 9ο: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις
Δεν υπήρξαν Ανακοινώσεις- Αιτήσεις – Προτάσεις.

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου
Χαβρέ Δήμητρα
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