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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Επικύρωση Πρακτικών της 1ης/8-12-2017 και 2ης/18-12-2017 Συνεδρίασης
2) Πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Γραμματείας στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
3) Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
4) Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής των υπηρεσιών της σύμβασης με το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Χανίων
λόγω ανάγκης αντικατάστασης του επόπτη κ. Α. Μελετίου
5) Ανασυγκρότηση της μόνιμης επιτροπής παραλαβής ειδών και διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών
απευθείας αναθέσεων για το έτος 2018 για τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών θεμάτων λόγω ανάγκης
αντικατάστασης του κ. Α. Μελετίου
6) Έγκριση του από 09/03/2018 Πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό της επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την προμήθεια/εγκατάσταση επίπλων
πάγκων εργασίας, καθισμάτων κλπ.
7) Αίτημα άρσης φραγής εξερχομένων κλήσεων προς κινητά για το τηλέφωνο του Ραδιοφωνικού Σταθμού
του Πολυτεχνείου Κρήτης
8) Επιστροφή Δικτυακού Εξοπλισμού για σύνδεση στην υπηρεσία TUC@Home
9) Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
2) Πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Γραμματείας στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Έγινε ομόφωνα γίνεται δεκτή η εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για την κάλυψη της θέσης
του Προϊσταμένου της Γραμματείας της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων από την κα Μαρεντάκη Ειρήνη.
Ημερομηνία επίσημης ανάληψης καθηκόντων ορίστηκε η 20η/03/2018.

3) Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως ο κ. Καμαλεδάκης Ελευθέριος τοποθετηθεί στο Τμήμα Φοιτητικής
Μέριμνας της Δ/νσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, με έναρξη ανάληψης καθηκόντων την 20 Μαρτίου 2018.
Ομόφωνα έγινε δεκτό όπως επικαιροποιηθεί η απόφαση του 4ου/23-02-2018 Π.Σ. και όπως ο κ. Τσικαλάκης
Ιωάννης, ο οποίος είχε τοποθετηθεί από 1η/03/2018 στη θέση του επόπτη της Φοιτητικής Εστίας,
τοποθετηθεί επίσημα με την παρούσα απόφαση στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης
Ακαδημαϊκών θεμάτων.
Αμφότεροι θα έχουν την αρμοδιότητα του επόπτη των κτιρίων της Φοιτητικής Εστίας.

4) Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής των υπηρεσιών της σύμβασης με το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Χανίων
λόγω ανάγκης αντικατάστασης του επόπτη κ. Α. Μελετίου
Έγινε ανασυγκρότηση της Επιτροπής, με την αντικατάσταση του κ. Μελετίου από την Προϊσταμένη Δ/νσης
Ακαδημαϊκών κα Δήμητρα Αθενάκη.

5) Ανασυγκρότηση της μόνιμης επιτροπής παραλαβής ειδών και διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών
απευθείας αναθέσεων για το έτος 2018 για τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών θεμάτων λόγω ανάγκης
αντικατάστασης του κ. Α. Μελετίου
Έγινε ανασυγκρότηση της Επιτροπής, με την αντικατάσταση του κ. Μελετίου από την Προϊσταμένη Δ/νσης
Ακαδημαϊκών κα Δήμητρα Αθενάκη.

6) Έγκριση του από 09/03/2018 Πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό της επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την προμήθεια/εγκατάσταση επίπλων
πάγκων εργασίας, καθισμάτων κλπ.
Ομόφωνα εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημόσιας κλήρωσης, η οποία ανέδειξε ως αντικαταστάτη του κ.
Μελετίου, τον κ. Πατεράκη Κωνσταντίνο.

7) Αίτημα άρσης φραγής εξερχομένων κλήσεων προς κινητά για το τηλέφωνο του Ραδιοφωνικού Σταθμού
του Πολυτεχνείου Κρήτης
Το αίτημα για άρση φραγής εξερχόμενων κλήσεων προς κινητά τηλέφωνα για τον αριθμό 28210-37409 του
Ραδιοφωνικού Σταθμού του Πολυτεχνείου Κρήτης, απορρίφθηκε ομόφωνα με την επισήμανση ότι υπάρχει
η δυνατότητα χρήσης του δικτύου με χρήση εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας, όπως είναι το viber call
και το skype call για εξερχόμενες κλήσεις προς κινητά.

8) Επιστροφή Δικτυακού Εξοπλισμού για σύνδεση στην υπηρεσία TUC@Home
Κατατέθηκε αίτημα από φοιτήτρια του Ιδρύματος για δυνατότητα απαλλαγής της από την αντικατάσταση
εξοπλισμού, λόγω βλάβης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι α) το κόστος του εξοπλισμού δεν ήταν υψηλό και β) με
την πάροδο του χρόνου υπάρχει φθορά στον εξοπλισμό, το αίτημα της φοιτήτριας έγινε ομόφωνα δεκτό.

9) Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις
Χορήγηση δύο (2) υποτροφιών από το Κληροδότημα της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής
Ενημερώθηκε το Σώμα για την πρόθεση της κας Γιαννούλια Άννας, Προέδρου του Κληροδοτήματος της
Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής να
Α) διαθέσει ποσό ύψους 5.000 $, ως επιχορήγηση για το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας.

Β) χορηγήσει δυο (2) υποτροφίες ύψους χιλίων δολαρίων (1,000 $) έκαστη σε φοιτητές του Πολυτεχνείου
Κρήτης με καταγωγή από το Νομό Λασιθίου, βάσει οικονομικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων.
Αποφασίστηκε να γίνει σχετική προετοιμασία από τη Δ/νση Ακαδημαϊκών για τον ορισμό μιας σειράς
οικονομικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων προκειμένου στη συνέχεια να ετοιμαστεί το προσχέδιο της
προκήρυξης σε συνεννόηση με τον Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Αναπλ. Καθ. Μ. Λαγουδάκη.

Ανάγκη ανασυγκρότησης της Επιτροπής Υγείας Ασφάλειας Εργαζομένων
Ενημερώθηκε το Σώμα ότι μετά από την τοποθέτηση του κ. Μελετίου στη θέση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπ. Οικονομικών, χρειάζεται να γίνει υπόδειξη του τακτικού μέλους στην Επιτροπή εκ
μέρους του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού. Αποφασίστηκε να σταλεί η απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου στο Δ.Σ. του Συλλόγου, για την υπόδειξη του τακτικού εκπροσώπου.

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ανταλλαγής Erasmus
Ενημερώθηκε το Σώμα ότι η κα Μηλιάκη Στυλιανή, έχει ζητήσει με αίτημά της, την απαλλαγή της από τη
θέση της γραμματέως στην Επιτροπή, για προσωπικούς λόγους. Η κα Καλονάκη Ελισάβετ από τον ΕΛΚΕ, θα
αναλάβει χρέη γραμματέως, οπότε θα γίνει ανασυγκρότηση της Επιτροπής, με λήξη θητείας οριζόμενη την
18-01-2020.

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου
Χαβρέ Δήμητρα

