INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.07.13 11:01:03
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 63Ν34691ΟΙ-ΚΦΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Aριθμ. Συνεδρίασης:

20/10-7-2018

Γιαννάκη Σταυρούλα
Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα
26810 50031
26810 76405
www.teiep.gr
rgiannaki@teiep.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Σήμερα 10 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30΄ τα μέλη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ηπείρου
συνήλθαν στην 20η Συνεδρίαση μετά την αριθμ. Φ.3/3516/5-7-2018 πρόσκληση του Πρύτανη, στην
αίθουσα συνεδριάσεων στο Διοικητήριο, στην Άρτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
Ν.4485/2017.
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες:
1.
2.
3.
4.
5.

Τσίνας Αναστάσιος – Πρύτανης
Αγγέλης Κωνσταντίνος – Αντιπρύτανης
Ζακοπούλου Βικτωρία - Αντιπρύτανης
Τάγκας Περικλής – Αντιπρύτανης
Παπαδόπουλος Γεώργιος – Κοσμήτορας Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (μέσω
e-presence)
6. Καριπίδης Χαράλαμπος – Αναπληρωτής Κοσμήτορας Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και
Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (μέσω e-presence)
7. Στύλιος Χρυσόστομος – Κοσμήτορας Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (μέσω e-presence)
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης – Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
9. Μαντζούκας Στέφανος – Πρόεδρος Τμ. Νοσηλευτικής (Παρών στα θέματα (ΕΗΔ1 έως ΕΗΔ4
και 1-12) μέσω e-presence)
10. Βρυώνης Γεώργιος - Πρόεδρος τμ. Προσχολικής Αγωγής (μέσω e-presence)
11. Δογορίτη Ελευθερία – Πρόεδρος τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων (μέσω e-presence)
12. Κουτσούκης Χαράλαμπος – Εκπρόσωπος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
13. Δούκας Ηλίας –Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.)
Απουσίαζαν οι :
1. Καραμάνης Κωνσταντίνος – Αντιπρύτανης ΤΕΙ Ηπείρου.
2. Θεοδοσίου Ασπασία – Κοσμήτορας Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών.
3. Ναξάκης Χαράλαμπος – Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.
4. Ζιάβρα Ναυσικά – Πρόεδρος Τμήματος Λογοθεραπείας.
5. Χαρδαλιά Αικατερίνη – Εκπρόσωπος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.).
Γραμματέας της Συγκλήτου ορίστηκε η διοικητική υπάλληλος Γιαννάκη Σταυρούλα του κλάδου
ΔΕ/Διοικητικού-Λογιστικού.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρύτανης εισήγαγε προς συζήτηση τα θέματα που αναγράφονται
στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης.
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Θέμα 3o «Παροχή δυνατότητας εξέτασης των επί πτυχίω φοιτητών σε όλα τα μαθήματα κατά την
εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018»
Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου Αναστάσιος Τσίνας εισάγει προς συζήτηση το θέμα και θέτει υπόψη
των μελών το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.11/3502/4-7-2018 έγγραφο της Αντιπρυτάνεως του Ιδρύματος
κας Βικτωρίας Ζακοπούλου στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Μετά από αιτήματα επί πτυχίω
φοιτητών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για εξέτασή τους κατά την εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου σε μαθήματα του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου που οφείλουν, τα οποία δεν
περιέχονται στις δηλώσεις μαθημάτων που υπέβαλαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες οικονομικής κρίσης που επικρατούν σε συνδυασμό με τις
δυσκολίες των οικογενειών να ανταπεξέλθουν στην παράταση των σπουδών των φοιτούντων
τέκνων τους και ό,τι αυτή συνεπάγεται, εισηγούμαστε την παροχή της δυνατότητας εξέτασης όλων
των επί πτυχίω φοιτητών κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2018 σε όλα τα μαθήματα
τα οποία έχουν δηλώσει και παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ακόμη κι αν δεν
τα έχουν δηλώσει το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτή την περίπτωση είναι η δήλωση από τους φοιτητές των
αντίστοιχων μαθημάτων κατά το χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2018 μέσω
της δικτυακής πύλης του Πληροφοριακού Συστήματος του φοιτητολογίου για τους φοιτητές
(gmweb.teiep.gr).
Επισημαίνεται ότι η ως άνω πρόβλεψη δεν αφορά σε προηγούμενες αποφάσεις των Συνελεύσεων
των Τμημάτων ως προς τη διενέργεια εμβόλιμης εξεταστικής (αυτή δεν απαιτείται για τις
επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου) και, δεδομένου του μικρού αριθμού φοιτητών που
εμπίπτει στην ως άνω πρόβλεψη, με την παροχή της συγκεκριμένης δυνατότητας δεν θα προκληθεί
επιβάρυνση των Τμημάτων με εξέταση πρόσθετων μαθημάτων».
O Πρύτανης ζητά από τα μέλη της Συγκλήτου να εγκρίνουν την ανωτέρω εισήγηση της
Αντιπρυτάνεως της κας Ζακαοπούλου.
Το λόγο ζητά ο Πρόεδρος του τμήματος Νοσηλευτικής κ. Στέφανος Μαντζούκας ο οποίος αναφέρει
τα εξής: «Αναφορικά με την εισήγηση του Πρύτανη στη Σύγκλητο για «Παροχή δυνατότητας
εξέτασης των επί πτυχίω φοιτητών σε όλα τα μαθήματα κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου
του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018»,το παραπάνω θέμα δεν αποτελεί αντικείμενο που μπορεί ή
είναι στην ευχέρεια να συζητηθεί και να αποφασιστεί από τη Σύγκλητο και οποιαδήποτε συζήτηση
ή απόφαση για το παραπάνω θέμα θα έχει δυσμενή επίδραση στη δημοκρατική διοίκησης του
Ιδρύματος - στους δημοκρατικούς διοικούμενους οργανισμούς/ ιδρύματα υπάρχει κατανομή
θεμάτων στη λήψη αποφάσεων για διαφορετικά θέματα σε διαφορετικές εκλεγμένες ομάδες/
επιτροπές/ όργανα. Στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα η λήψη αποφάσεων γίνεται από
τα Όργανα του Ιδρύματος, τα Όργανα της Σχολής και τα Όργανα του Τμήματος, και ο λόγος που
γίνεται αυτό είναι για να μπορεί να υπάρχει έλεγχος και ισορροπία (check and balances) στις
αποφάσεις, έτσι ώστε κανένα όργανο λήψης αποφάσεις να μην αποφασίζει ανεξέλεγκτα και με
αυτό τον τρόπο να διασφαλίζεται η δημοκρατική λήψη αποφάσεων. Εν προκειμένης και σύμφωνα
με τον ν. 4485/2017, αρ. 21 τα Όργανα του Τμήματος είναι υπεύθυνα για να «χαράσσει τη γενική
εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος και την πορεία ανάπτυξής του, στο πλαίσιο της
πολιτικής της Σχολής και του Ιδρύματος» και σύμφωνα με ν.4452/2017, παρ. 1, αρ. 31 «οι φοιτητές
που περάτωσαν την κανονική φοίτηση η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για
την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών
έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περιόδου του χειμερινού και του εαρινού
εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά
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διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, έπειτα απλό απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή
της Σχολής του ΑΕΙ». Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω η Σύγκλητος ως όργανο λήψης αποφάσεως
δεν νομιμοποιείται να πάρει απόφαση για παροχή δυνατότητας εξέτασης των επί πτυχίω φοιτητών
σε όλα τα μαθήματα κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018,
εφόσον αυτή σύμφωνα με τα παραπάνω είναι απόφαση του Τμήματος».
Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας κ. Γ.
Παπαδόπουλος ο οποίος αναφέρει ότι συμφωνεί με την τοποθέτηση του Προέδρου του τμήματος
Νοσηλευτικής κ. Στ. Μαντζούκα.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Συγκλήτου, ο Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου
θέτει σε ψηφοφορία την πρότασή του για την έγκριση παροχής δυνατότητας εξέτασης των επί
πτυχίω φοιτητών σε όλα τα μαθήματα κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού
έτους 2017-2018, βάσει της εισήγησης της Αντιπρυτάνεως του Ιδρύματος κας Ζακοπούλου.
Τα μέλη της Συγκλήτου ψηφίζουν ως εξής:
Ο κ. Αγγέλης ψηφίζει υπέρ της πρότασης του Πρύτανη.
Η κ. Ζακοπούλου ψηφίζει υπέρ της Πρότασης του Πρύτανη.
Ο κ. Τάγκας ψηφίζει υπέρ της Πρότασης του Πρύτανη.
Ο κ. Παπαδόπουλος ψηφίζει κατά της Πρότασης του Πρύτανη.
Ο κ. Στύλιος ψηφίζει υπέρ της Πρότασης του Πρύτανη.
Ο κ. Σωτηρόπουλος ψηφίζει υπέρ της Πρότασης του Πρύτανη.
Ο κ. Καριπίδης ψηφίζει υπέρ της Πρότασης του Πρύτανη.
Ο κ. Βρυώνης ψηφίζει υπέρ της Πρότασης του Πρύτανη.
Ο κ. Μαντζούκας ψηφίζει κατά της Πρότασης του Πρύτανη.
Η κ. Δογορίτη ψηφίζει υπέρ της Πρότασης του Πρύτανη.
Ο κ. Κουτσούκης ψηφίζει υπέρ της Πρότασης του Πρύτανη.
Ο κ. Δούκας ψηφίζει υπέρ της Πρότασης του Πρύτανη.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, υπέρ της πρότασης του Πρύτανη ψήφισαν (11) μέλη οι κ.κ.: Αν. Τσίνας,
Κ. Αγγέλης, Β. Ζακοπούλου, Π. Τάγκας, Χρ. Στύλιος, Ι. Σωτηρόπουλος, Χ. Καριπίδης, Γ. Βρυώνης, Ελ.
Δογορίτη, Χαρ. Κουτσούκης και Η. Δούκας κατά της πρότασης του Πρύτανη ψήφισαν (2) μέλη οι
κ.κ.: Γ. Παπαδόπουλος και Στ. Μαντζούκας.

Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Ηπείρου μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.11/3502/4-7-2018 έγγραφο της Αντιπρυτάνεως του Ιδρύματος κας
Βικτωρίας Ζακοπούλου.
3. Την τοποθέτηση του Προέδρου του τμήματος Νοσηλευτικής κ. Στ. Μαντζούκα
4. Την τοποθέτηση του Κοσμήτορα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας κ. Γ.
Παπαδόπουλου
5. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
6. Την εισήγηση του Πρύτανη.

αποφασίζει
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Κατά πλειοψηφία (Μειοψηφούντων των κ.κ. Γ. Παπαδόπουλου και Στ. Μαντζούκα): Εγκρίνει την
εισήγηση της Αντιπρυτάνεως του ΤΕΙ Ηπείρου κας Βικτωρίας Ζακοπούλου η οποία αφορά την
παροχή δυνατότητας εξέτασης των επί πτυχίω φοιτητών σε όλα τα μαθήματα, κατά την εξεταστική
περίοδο Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

O Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου
Τσίνας Αναστάσιος

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας

Γιαννάκη Σταυρούλα

Τα μέλη
Αγγέλης Κωνσταντίνος
Ζακοπούλου Βικτωρία
Τάγκας Περικλής
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Στύλιος Χρυσόστομος
Καριπίδης Χαράλαμπος
Βρυώνης Γεώργιος
Μαντζούκας Στέφανος
Δογορίτη Ελευθερία
Κουτσούκης Χαράλαμπος
Δούκας Ηλίας

