ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΡΗΤΗΣ

Απόσπασμα Πρακτικού Συνέλευσης ΤΕΙ, αρ. Πράξης 52/17.10.2014
Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, συνήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διοίκησης, σύμφωνα
με την με αρ. πρωτ. 5701/Φ20/16-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης, κ.
Ευάγγελου Καπετανάκη.
Παρόντες
Ευάγγελος Καπετανάκης
Εμμανουήλ Δρακάκης
Φίλιππος Βερβερίδης
Δημήτριος Κυρίκος
Εμμανουήλ Αντωνιδάκης
Θρασύβουλος Μανιός
Γεώργιος Ξανθός
Σοφία Κουκούλη
Σπυρίδων Κουζούπης
Απόντες
Ιωάννης Χλιαουτάκης
Αχιλλέας Βαΐρης

Πρόεδρος Τ.Ε.Ι.
Διευθυντής Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
Διευθυντής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας
Τροφίμων
Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
Διευθυντής Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών (πήρε μέρος
με τηλεδιάσκεψη)
Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων
Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης Επιχ/σεων (Ηράκλειο)
Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (σε
αναπλήρωση της κ. Ανδρουλάκη)
Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας
και Ακουστικής Τ.Ε.
Διευθυντής Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Παρέστησαν στη συνεδρίαση οι Αναπληρωτές Προέδρου κ.κ. Κωνσταντίνος Σαββάκης και Ιωάννης
Κοπανάκης και ο Γραμματέας του ΤΕΙ κ. Μιχαήλ Παναγιωτάκης. Εκπρόσωποι των προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν έχουν υποδειχθεί από τους Συλλόγους τους, μολονότι
ειδοποιήθηκαν νόμιμα.
Γραμματέας της Συνέλευσης ήταν η κ. Μαρία Μούντη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος
Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος ερώτησε τη Συνέλευση εάν δέχεται να συζητηθούν τα
θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης (Ε.Η.Δ.) που αναφέρονται στο Β΄ Μέρος αυτού του Πρακτικού.
Η Συνέλευση δέχθηκε. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση τα θέματα που
αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη της πρόσκλησης και στο τέλος τα θέματα Ε.Η.Δ. Η
συζήτηση επί των θεμάτων και η λήψη αποφάσεων βασίσθηκε στην αρμόδια εισήγηση και τα
έγγραφα που αφορούν κάθε θέμα και έχουν αποσταλεί έγκαιρα σε όλα τα Μέλη και τους
Αναπληρωτές τους σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με τον κατάλογο της Ημερήσιας Διάταξης της
Συνεδρίασης. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού του Πρακτικού.
Θέμα 16ο Ε.Η.Δ.
Δήλωση τελευταίων μαθημάτων
O Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Καπετανάκης έθεσε υπόψη των μελών της Συνέλευσης την με
ημερομηνία 17-10-2014 εισήγησή του την οποία συνέθεσε σε συνεργασία με τον αρμόδιο
Αναπληρωτή Πρόεδρο κ. Ιωάννη Κοπανάκη, με θέμα Δήλωση τελευταίων μαθημάτων.
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Η Συνέλευση του ΤΕΙ Κρήτης μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την με αρ. 4/22-01-2013 απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ
90/Υ.Ο.Δ.Δ./05-03-2013) και τη με αρ. Υ.Α. 39508/Ε5/21-03-2013 Διαπιστωτική Πράξη εκλογής
Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης.
2. Τις διατάξεις των παρ. 19 και 20 του άρθρου 8 του Ν 4009/2011 (Α195), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (Α159).
3. Την με αριθ. Πρωτ. 5186/Φ.20/22.09.2014 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα:
«Συγκρότηση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης».
Αποφάσισε
Οι φοιτητές οι οποίοι είτε:
α) Προκειμένου να περατώσουν τον προβλεπόμενο κύκλο μαθημάτων και έχουν ολοκληρώσει
μαθήματα στα οποία αντιστοιχεί άθροισμα μεγαλύτερο ή ίσο των 170 διδακτικών μονάδων (ECTS),
χωρίς να προσμετρούνται μονάδες από πτυχιακή ή πρακτική.
β) Εμπίπτουν στη νομοθετική ρύθμιση για διαγραφή το 2015 (σύμφωνα με το Ν4283/10.09.2014
ΦΕΚ 189 Α’).
Μπορούν να δηλώσουν για τελική εξέταση όλα τα απομένοντα μαθήματα, ανεξαρτήτως εξαμήνου
το οποίο διδάσκονται, υπό την προϋπόθεση ότι τα μαθήματα που δεν διδάσκονται στο τρέχον
εξάμηνο, θα τα έχουν παρακολουθήσει και θα είναι μόνο υπόχρεοι της τελικής εξέτασης. Οι
δηλώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από 29/10/14 μέχρι και 18/11/2014.
Σε περίπτωση που υπάρχουν εργαστηριακά μαθήματα στα οποία φοιτητές οφείλουν μόνο την τελική
εξέταση, το θέμα αυτό θα αντιμετωπιστεί από τη Γραμματεία του Τμήματος. Δεν θα υπάρξει
δυνατότητα ηλεκτρονικών δηλώσεων εργαστηρίων.

Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας

Μαρία Μούντη
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