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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

    ΚΡΗΤΗΣ  

 
Απόσπασμα Πρακτικού  Συνέλευσης ΤΕΙ, αρ. πράξης 69/26.03.2015 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα 26 Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διοίκησης, σύμφωνα 
με την με αρ. πρωτ. 1449/Φ20/19-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης, κ. 
Ευάγγελου Καπετανάκη. 
 
Παρόντες  
Ευάγγελος Καπετανάκης      Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. 
Εμμανουήλ Δρακάκης                     Διευθυντής Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
Γεώργιος Φραγκιαδάκης Προϊστάμενος Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας (σε 

αναπλήρωση του Φ. Βερβερίδη) 
Δημήτριος Κυρίκος        Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας  
Ιωάννης Χλιαουτάκης       Διευθυντής Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας  
Εμμανουήλ Αντωνιδάκης Διευθυντής Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών (πήρε μέρος 

με τηλεδιάσκεψη) 
Γεώργιος Ξανθός  Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης Επιχ/σεων (Ηράκλειο)  
Ζαχαρένια Ανδρουλάκη     Προϊσταμένη Τμήματος Νοσηλευτικής 
Απόντες 
Θρασύβουλος Μανιός Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων  
Αχιλλέας Βαΐρης Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.  
Σπυρίδων Κουζούπης      Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας 

και Ακουστικής 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. 
 
 

Θέμα 8ο 

Εγγραφή φοιτητών σε εργαστήρια 
 

O Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Καπετανάκης έθεσε υπόψη των μελών της Συνέλευσης την με 
ημερομηνία 23-03-2015 εισήγησή του, την οποία συνέθεσε σε συνεργασία με τον αρμόδιο 
Αναπληρωτή Πρόεδρο κ. Ιωάννη Κοπανάκη, με θέμα την Εγγραφή φοιτητών σε εργαστήρια. 
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). 
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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 ότι: 
Λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο περαιτέρω μείωσης του 
διατιθέμενου προϋπολογισμού για εκπαίδευση προς τα Τμήματα, ενώ αυτά έχουν κάνει πλήρη 
αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας στην διαχείριση και ανάθεση των μαθημάτων, θα πρέπει να 
εξασφαλίσουμε και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υποδομών μας και συγκεκριμένα των διαθέσιμων 
εργαστηρίων και εργαστηριακών θέσεων. Προτείνεται να υιοθετηθεί πλήρως ο κανόνας ότι 
“Όποιος φοιτητής εγγραφεί σε εργαστηριακό μάθημα και δεν εξετασθεί, δεν έχει δικαίωμα 
εγγραφής την επόμενη φορά που θα διεξαχθεί το εργαστήριο αυτό”, στο πνεύμα ότι η πράξη αυτή 
είχε ως αποτέλεσμα να μην αξιοποιηθεί η εργαστηριακή αυτή θέση από κάποιον άλλο φοιτητή που 
επιθυμούσε να ολοκληρώσει με συνέπεια τις σπουδές του, ενώ το Ίδρυμα επιφορτίζεται με το 
αντίστοιχο κόστος αμοιβής του εκπαιδευτικού. Εξαίρεση από την εφαρμογή του κανόνα αυτού θα 
μπορεί να γίνει μετά από αίτημα του φοιτητή προς το Τμήμα και με απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 
να εξετάζεται αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. υγείας) δεν θα επιβάλλεται ο αποκλεισμός και θα 
έχει ο φοιτητής την δυνατότητα επανεγγραφής στο συγκεκριμένο εργαστήριο όταν διεξαχθεί ξανά. 
Για να ελέγχεται ο κανόνας αυτός είναι απαραίτητο να υπάρχουν στο Μηχανογραφικό Σύστημα 
διακριτές καταχωρήσεις, μία για τη μη συμμετοχή στην εξέταση αλλά και για το μηδενικό 
αποτέλεσμα / ανεπιτυχή εξέταση. Η εξέταση με αποτέλεσμα 0,01 έως 10,00 εγγράφεται 
αριθμητικά από τον καθηγητή στην κατάσταση βαθμολογίας που παραδίδει στη Γραμματεία σε 
κάθε εργαστηριακό μάθημα και καταχωρείται ως βαθμός στο Μηχανογραφικό Σύστημα. Η αποχή 
από τις εξετάσεις αποδίδεται στην κατάσταση βαθμολογίας με μηδέν και καταχωρείται αντίστοιχα 
στο έγγραφο καταχώρησης βαθμολογίας.  
Αναλυτικότερα: 
 0,00: ο φοιτητής παρόλο που δήλωσε το εργαστήριο δεν το παρακολούθησε πλήρως και / ή δεν 

εξετάστηκε με αποτέλεσμα να μην έχει και δικαίωμα δήλωσής του την επόμενη φορά που θα 
διεξαχθεί. 

 0,01 - 3,99: ο φοιτητής θα μπορεί να δηλώσει, παρακολουθήσει και εξεταστεί ξανά στο 
εργαστήριο. Φοιτητές οι οποίοι δηλώνουν για πρώτη φορά το εργαστήριο έχουν προτεραιότητα 
κατά τις εγγραφές σε σχέση με τους φοιτητές αυτής της κατηγορίας. 

 4,00 – 4,99: ο φοιτητής έχει κατοχυρώσει το εργαστήριο δεν υποχρεούται να φοιτήσει και 
οφείλει να δώσει μόνο τελική εξέταση / εργασία ανάλογα με το εργαστήριο και όπως θα έχει 
ανακοινωθεί από την έναρξή του στο eclass. Φοιτητές οι οποίοι δηλώνουν για πρώτη φορά το 
εργαστήριο έχουν προτεραιότητα κατά τις εγγραφές σε σχέση με τους φοιτητές αυτής της 
κατηγορίας. 

Για την επιτυχή εφαρμογή όλων των ανωτέρω θα γίνει διερεύνηση όλων των εργαστηρίων σε 
επίπεδο κάθε Τμήματος και θα καθοριστεί ποια είναι τα κριτήρια κατοχύρωσης και 
απαλλαγής παρακολούθησης τα οποία θα πρέπει να ανακοινωθούν κατά την έναρξη του 
επόμενου εξαμήνου. Επίσης οι κανόνες αυτοί θα υποστηριχθούν από το σύστημα μηχανογράφησης 
των γραμματειών κατά τις online εγγραφές με σκοπό τον πλήρη αυτοματισμό των κανόνων. Η 
εφαρμογή όλων των ανωτέρω θα υιοθετηθεί και στη βαθμολόγηση κατά το τέλος του τρέχοντος 
εξαμήνου ενώ θα εφαρμοστούν οι σχετικές αποφάσεις μη δικαιώματος εγγραφής κ.λπ. το επόμενο 
εξάμηνο. 
 

 
                Ακριβές απόσπασμα  
  Η Γραμματέας  
   
      

  Μαρία Μούντη   
 


