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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  12ης

Αρ. 
Απόφασης 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
ΜΕΡΟΣ Α 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

12/ΣΥΓ/3.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειωμάτων των Κοσμητόρων 
σχετικά με τους εκπροσώπους των Σχολών στην Εσωτερική 
Επιτροπή Ποιότητας, ως ακολούθως:  
 

Α/Α Σχολή Εκπρόσωπος 
1 Επικοινωνίας και 

Μέσων 
Ενημέρωσης 

Λέκτορας Διονύσιος Πάνος 

2 Καλών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών 

Λέκτορας Ασπασία 
Παπαδήμα 

3 Γεωτεχνικών 
Επιστημών και 
Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος 

Επίκ. Καθ. Βασίλης 
Φωτόπουλος  
 

4 Μηχανικής και 
Τεχνολογίας 

Ανώτερος Λέκτορας 
Πολύβιος Ελευθερίου 

5 Επιστημών Υγείας Επίκ. Καθ. Βασίλης 
Ραφτόπουλος 

6 Διοίκησης και 
Οικονομίας 

Επίκ. Καθ. Νεόφυτος 
Λαμπερτίδης 

 
Η ΦΕΤΕΠΑΚ ενημέρωσε ό τι οι εκπρό σωπο ι των φο ιτητών θα 
είναι οι Δημήτρης Φωτίου και Αριστείδης Ιωάννου. 
 

Πρύτανης 

Η Σύγκλητος αποδέκτηκε εισήγηση του Αναπλ. ΔΔΟ για ορισμό 
του Ανώτερου Λέκτορα Ιωάννη Αγγελή λόγω της εξειδίκευσης 
του σε θέματα ποιότητας. Σημείωσε, επίσης, ότι στην Επιτροπή 
μετέχουν οι δύο αρμόδιοι Λειτουργοί σε θέματα Διασφάλισης 
Ποιότητας Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Διοικητικών Υπηρεσιών 
και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ανάγκη για ορισμό και άλλου 
μέλους από το διοικητικό προσωπικό. 
 

Άμεσα 

12/ΣΥΓ/3.2 ΑΑΥ/ 
Α.Ανδρέου/ 

Β.Πρωτοπαπάς/ 
Φ.Φιλίππου 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα παραχώρησης 
μηχανογραφικού εξοπλισμού σε ερευνητικούς συνεργάτες 
προωθηθεί στις Επιτροπές Συστημάτων Πληροφορικής και 
Τεχνολογίας και Έρευνας ώστε να το εξετάσουν από κοινού και 
να υποβάλουν ολοκληρωμένη εισήγηση. 
 

14η Συνεδρία 
Συγκλήτου 

12/ΣΥΓ/4.1 Β.Πρωτοπαπάς Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα ότι θα πρέπει να καταβληθεί 
κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το φοιτητικό βιβλιοπωλείο να αρχίσει 
τη λειτο υργία του με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 
2013/14. Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατακυρωθεί στη 
μοναδική προσφορά που έχει υποβληθεί, μετά την ολοκλήρωση 

13η Συνεδρία 
Συγκλήτου 
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της αξιολόγησής της, τότε το θέμα να επανέλθει στη Σύγκλητο.  
 

12/ΣΥΓ/4.2 Β.Πρωτοπαπάς/ 
Μ.Καπαρδή 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως: (i) η Υπηρεσία 
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας προβαίνει σε καθημερινό και 
αυστηρό έλεγχο στο φοιτητικό εστιατόριο, και (ii) η Επιτροπή 
Ευημερίας να συζητήσει διεξοδικά τα ζητήματα που εγείρονται 
και να υποβάλει εισηγήσεις. 
 

Άμεσα 

12/ΣΥΓ/5.1.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τους Κανονισμούς 
και Κανόνες Πειθαρχικού Ελέγχου Διοικητικού Προσωπικού, 
όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί, και να 
εισηγηθεί στο Συμβούλιο να τους προωθήσει στην Επιτροπή 
Προσωπικού ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους εκπροσώπους του 
διοικητικού προσωπικού να εκφράσουν τις απόψεις τους.  Σε 
περίπτωση που υιοθετηθούν σημαντικές αλλαγές από την 
Επιτροπή Προσωπικού, τότε το θέμα να επανέλθει στη Σύγκλητο. 
 

Πρύτανης 10η Συνεδρία 
Συμβουλίου 

12/ΣΥΓ/5.4.1 Πρύτανης Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την πρόταση 
ιδιωτικής εταιρείας, που έχει τη διαχείριση των ποδηλάτων στη 
Λεμεσό, και αφορά: (i) τη δημιουργία σταθμών ποδηλάτων σε 
διάφορα σημεία του Πανεπιστημίου, τα οποία θα υποδείξει η 
Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας, και (ii) τη δημιουργία 
προπληρωμένων λογαριασμών απεριόριστων διαδρομών, όπως 
αυτή παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί, και να 
την προωθήσει στο Συμβούλιο με εισήγηση όπως υπάρξει και 
συνεννόηση με το Δήμο Λεμεσού.  
 

10η Συνεδρία 
Συμβουλίου 

12/ΣΥΓ/5.5 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει:  
 
(α) Την κατανομή των ιδίων εσόδων από τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και 
Ναυτιλίας, όπως αυτή παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει 
υποβληθεί, νοουμένου ότι το ποσό επιβεβαιωθεί από την 
Υπηρεσία Οικονομικών και εφόσον η διάθεση του ποσού αφορά 
επιλέξιμες δαπάνες. 
 
(β) Τη συμπερίληψη θέσεων ανέλιξης των ενταγμένων μελών 
ΔΕΠ,  πο υ να περιλαμβάνουν και τα μέλη του προσωπικο ύ που 
εντάχθηκαν από το ΑΞΙΚ. Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού 
να ετοιμάσει αναλυτική κατάσταση στην οποία να 
περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την οικονομική 
επιβάρυνση που προβλέπεται. 
 

 
 

ΑΟιΠΑ/ 
Σ.Θεοδώρου 

 
 
 
 
 

ΑΟιΠΑ/ 
Κ.Χόππας 

 
 
 
 
 

ΑΟιΠΑ/ 
Κ.Χόππας 

(γ) Την πρόταση της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού που 
προνοεί ότι η υφιστάμενη εγκύκλιος που αφορά τη 
χρηματοδότηση μεταπτυχιακών φοιτητών έναντι βοηθητικού 
έργου παραμείνει ως έχει, με την απαλοιφή των εξαιρέσεων που 
είχαν ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, όπως παρουσιάζονται 
στο παράρτημα που έχει υποβληθεί. 
 

 
 

Άμεσα 
 
 
 
 
 
 

Άμεσα 
 
 
 
 
 
 

Άμεσα 
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12/ΣΥΓ/5.6.1 

• Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας θεωρούνται οι εξετάσεις 
G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας 
τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 
6.5 ή TOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based 
test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου 
πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται 
από την προϋπόθεση αυτή. 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών σχετικά με τα αποδεκτά 
τεκμήρια επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας, για εισδοχή σε 
Μάστερ προγράμματα για την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-14, ως 
ακολούθως: 
 
Ως μεταβατική διευθέτηση, και μόνο για την επόμενη 
ακαδημαϊκή χρονιά: 
  
(α)Να παραμείνουν οι προϋποθέσεις για την επάρκεια γλώσσας 
ως είναι καθορισμένες, δηλαδή: 

 
(β) Πιλοτικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, όσοι 
υποψήφιοι δεν επισυνάψουν κάποιο πιστοποιητικό επάρκειας της 
Αγγλικής γλώσσας κατά την υποβολή της αίτησης, θα μπορούν 
να συμμετάσχουν, καταβάλλοντος το σχετικό ποσό το οποίο θα 
αποφασιστεί, σε αντίστοιχη εξέταση την οποία θα οργανώσει το 
Κέντρο Ξένων Γλωσσών μέσα στον Ιούνιο του 2013. 
 
(γ) Ένα Τμήμα μπορεί να θέσει όποιες πρόσθετες απαιτήσεις 
κρίνει αναφορικά με τη διαπίστωση της γλωσσικής επάρκειας. 
 

ΑΑΥ/Β. 
Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

12/ΣΥΓ/5.6.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως εγκρίνει τις εισηγήσεις της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών σχετικά με τη διασφάλιση 
ποιότητας Διδακτορικών Σπουδών. Πιο συγκεκριμένα αποφάσισε 
όπως: 
 
(α) Εγκρίνει τις εισηγήσεις και το σκεπτικό για τροποποίηση των 
Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης, όπως παρουσιάζονται στο 
παράρτημα που έχει υποβληθεί, με την εξής τροποποίηση: 
 
Στην παράγραφο 1.8.1.3, που αφορά στη σύνθεση της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής Διδακτορικής Διατριβής, η 
Σύγκλητος αποφάσισε όπως «Το τρίτο μέλος ΔΕΠ ενθαρρύνεται 
να προέρχεται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου ή από άλλο 
Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο».  
 
Ο Αναπλ. Καθ. Π. Ζαφείρης ψήφισε υπέρ της έγκρισης των 
τροποποιήσεων εκτός από το σημείο 1.8.1.3.6 όπου υποστήριξε 
ότι η Εξεταστική Επιτροπή Διδακτορικής Διατριβής πρέπει να 
παραμείνει πενταμελής. 
 

Πρύτανης 

(β) Εγκρίνει τις προϋποθέσεις διασφάλισης ποιότητας 
διδακτορικών διατριβών, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα 
που έχει υποβληθεί, με την εξής τροποποίηση στο σημείο 1.7: 
«Κάθε υποψήφιος διδάκτωρ θα πρέπει να συμμετάσχει ως άμισθος 

11η Συνεδρία 
Συμβουλίου 
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βοηθός διδασκαλίας σε ένα μάθημα για ένα εξάμηνο κατά τη 
διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών». 
 
Ο Αναπλ. Καθ. Π. Ζαφείρης εξέφρασε τη διαφωνία του στα 
σημεία: (i) (1.3) υποστηρίζοντας ότι η διοργάνωση των 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων πρέπει να γίνεται σε επίπεδο 
Πανεπιστημίου και όχι Τμήματος/Σχολής, και (ii) (1.7) 
υποστηρίζοντας ότι πρέπει να καταβάλλεται μισθός στους 
διδακτορικούς φοιτητές που αξιοποιούνται ως βοηθοί 
διδασκαλίας.   
 
Ο Αναπλ. Καθ. Κ. Κώστα εξέφρασε τη διαφωνία του στο σημείο 
(1.4) υποστηρίζοντας ότι δε δικαιολογείται η υποβολή ετήσιας 
έκθεσης προόδου από τον υποψήφιο διδάκτορα, με δεδομένο ότι 
υπάρχουν μηχανισμοί στη διαδικασία όπου μπορεί να εξεταστεί η 
πρόοδός του. 
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  12ης

Αρ. 
Απόφασης 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
ΜΕΡΟΣ Β 

 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

12/ΣΥΓ/2.1 Α. Μερκούρης/ 
Κ.Χόππας 

 
 
 
 

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Αναπλ. Καθ. Α. 
Μερκούρη, Άτυπου Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών 
Υγείας, σχετικά με την τελική σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής 
για την ανέλιξη της Λέκτορος Μαρίας Καρανικόλα, στο 
Τμήμα Νοσηλευτικής. 

Άμεσα 

12/ΣΥΓ/2.2 Ε. 
Παπαθανάσογλου/ 

Κ.Χόππας 
 
 

Η Αναπλ. Καθ. Ε. Παπαθανάσογλου, Πρόεδρος του Τμήματος 
Νοσηλευτικής, ενημέρωσε τη Σύγκλητο σχετικά με την τελική 
σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα 
Ανδρέα Χαραλάμπους, στο Τμήμα Νοσηλευτικής. 
 

Άμεσα 

12/ΣΥΓ/3.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
 
(α) Ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση του 
Εκλεκτορικού Σώματος, για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ 
στην ειδικότητα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν ή/και 
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης», που έλαβε κατά την 
11η συνεδρία της. 
 
(β) Καθορίσει τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής, για την 
πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα Διοίκησης 
Ξενοδοχείων και Τουρισμού, στην ειδικότητα «Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο και Επιχειρείν ή/και Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης». 
 
Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
 
(α) Ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση του 
Εκλεκτορικού Σώματος, για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ 
στην ειδικότητα «Κοινωνιολογία του Τουρισμού και του 
Ελεύθερου Χρόνου ή Κοινωνική Ψυχολογία», που έλαβε κατά 
την 11η συνεδρία της. 
(β) Καθορίσει τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής, για την 
πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα Διοίκησης 
Ξενοδοχείων και Τουρισμού, στην ειδικότητα «Κοινωνιολογία 
του Τουρισμού και του Ελεύθερου Χρόνου ή Κοινωνική 
Ψυχολογία». 
 
Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
 

 
 

Γ.Γιατράκος/ 
Κ.Χόππας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Γ.Γιατράκος/ 
Κ.Χόππας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Γ.Γιατράκος/ 
Κ.Χόππας 

(α) Ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση του 
Εκλεκτορικού Σώματος, για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ 

 
 

Άμεσα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άμεσα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Άμεσα 
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στην ειδικότητα «Τουρισμός», που έλαβε κατά την 11η 
συνεδρία της. 
 
(β) Καθορίσει τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής, για την 
πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα Διοίκησης 
Ξενοδοχείων και Τουρισμού, στην ειδικότητα «Τουρισμός». 
 
Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
 
(α) Ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση του 
Εκλεκτορικού Σώματος, για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ 
στην ειδικότητα «Ξενοδοχειακά», που έλαβε κατά την 11η 
συνεδρία της. 
 
(β) Καθορίσει τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ.Γιατράκος/ 
Κ.Χόππας 

 
 
 
 
 
 
 

, για την 
πλήρωση μιας θέση ΔΕΠ, στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων 
και Τουρισμού, στην ειδικότητα «Ξενοδοχειακά». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άμεσα 

12/ΣΥΓ/3.3 Δ. Χατζημιτσής/ 
Κ.Χόππας 

 
 
 

 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την 
απόφασή της αναφορικά με τη συγκρότηση ξεχωριστής 
Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανέλιξη των Ενταγμένων 
Ανώτερων Λεκτόρων του Τμήματος ΔΙΞΕΤ και προχωρήσει 
στη σύσταση νέας επιτροπής. 

Άμεσα 

12/ΣΥΓ/4.1 Συμβούλιο μέσω 
Επιτροπής 

Προσλήψεων και 
Προαγωγών 

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (16 υπέρ, 2 
εναντίον, 1 αποχή) ό πως για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ,  
στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ισχύος», στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής, προσφερθεί διορισμός στον 
κ. Ανδρέα Πουλλικκά στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή. 
 

Άμεσα 

12/ΣΥΓ/4.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί στο 
Συμβούλιο να εγκρίνει το αίτημα του Ανώτερου Λέκτορα 
Γιώργου Φλωρίδη και του Αναπλ. Καθ. Ιωάννη Μιχαηλίδη για 
πρόωρη αφυπηρέτησή τους, με ισχύ από 31 Δεκεμβρίου 2012 
(τελευταία μέρα εργασίας η 30η

Διαχειριστική 
Επιτροπή του 
Συμβουλίου 

 Δεκεμβρίου 2012). 
 

Άμεσα 

12/ΣΥΓ/4.3 Γ.Ζώτος/ 
Κ.Χόππας 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
παραχώρηση σαββατικής άδειας στη Λέκτορα Δήμητρα 
Μηλιώνη, του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών 
Διαδικτύου, για το Εαρινό Εξάμηνο 2012/13. 
 

Άμεσα 

12/ΣΥΓ/4.4 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα 
του Αναπλ. Καθ. Clauz Rebholz για ανάληψη των 
καθηκόντων του στο Πανεπιστήμιο τον Ιανουάριο του 2014, ή 
και νωρίτερα αν η δικαστική υπόθεση που εκκρεμεί ανάμεσα 
στην κ. Θεώνη Γεωργίου εναντίον του ΤΕΠΑΚ και τον 
αφορά, έχει λάβει τέλος. 

Σ.Χούλης/ 
Κ.Χόππας 

 

Άμεσα 
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12/ΣΥΓ/4.5 Γ. Ζώτος/ 
Κ.Χόππας 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη 
σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη της 
Λέκτορος Δήμητρας Μηλιώνη, στο Τμήμα Επικοινωνίας και 
Σπουδών Διαδικτύου. 
 

Άμεσα 

12/ΣΥΓ/4.6 Π. Ζαφείρης/ 
Κ.Χόππας 

 
 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη 
σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη της 
Λέκτορος Ασπασίας Παπαδήμα, στο Τμήμα Πολυμέσων και 
Γραφικών Τεχνών. 
 

Άμεσα 

12/ΣΥΓ/4.7 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος για ανέλιξη του 
Λέκτορα Γιώργου Μαγγανάρη, του Τμήματος Γεωπονικών 
Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Συμβούλιο μέσω 
Επιτροπή 

Προσλήψεων και 
Προαγωγών , στη 

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. 
 

Άμεσα 

12/ΣΥΓ/4.8 J.Evans/ 
Κ.Χόππας 

 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη 
σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του 
Επίκουρου Καθ.  Βασίλη Ραφτόπουλου, στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής. 
 

Άμεσα 

12/ΣΥΓ/4.9 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση της 1ης 
σε προκήρυξη θέσης ΔΕΠ, στην ειδικότητα «Λογοπαθολογία 
ή Λογοθεραπεία», και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στην 
κ. Μαρία Καμπανάρος, στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας 
Καθηγήτριας. Σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού από 
την κ. Καμπανάρος, τότε θα προσφερθεί διορισμός στην κ. 
Κάκια Πετεινού, στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας 
Καθηγήτριας. 
 
Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση της 2ης

Συμβούλιο μέσω 
της Επιτροπής 

Προσλήψεων και 
Προαγωγών 

 
 

 
 

 
 

Συμβούλιο μέσω 
της Επιτροπής 

Προσλήψεων και 
Προαγωγών 

 
σε προκήρυξη θέσης ΔΕΠ, στην ειδικότητα «Λογοπαθολογία 
ή Λογοθεραπεία», και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στην 
κ. Μαρία Καμπανάρος, στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας 
Καθηγήτριας. Σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού από 
την κ. Καμπανάρος, τότε θα προσφερθεί διορισμός στην κ. 
Κάκια Πετεινού, στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας 
Καθηγήτριας. 
 

Άμεσα 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Άμεσα 
 
 
 

12/ΣΥΓ/4.10 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος για ανέλιξη του 
Επίκουρου Καθ. Τάσου Γεωργιάδη, του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής 
Υλικών

Συμβούλιο μέσω 
της Επιτροπής 

Προσλήψεων και 
Προαγωγών 

, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. 
 

Άμεσα 
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12/ΣΥΓ/4.11 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για ανέλιξη των πιο 
κάτω Ενταγμένων Εκπαιδευτών στη βαθμίδα του Ενταγμένου 
Ανώτερου Εκπαιδευτή, κατά σειρά προτεραιότητας, ως εξής: 
 

A/A Όνομα Τμήμα 
1 Γιώργος 

Αλεξάνδρου 
Πολιτικών Μηχανικών και 
Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής 

2 Παναγιώτης 
Χατζημιχαήλ 

Γεωπονικών Επιστημών  
Βιοτεχνολογίας και 
Επιστήμης Τροφίμων 

3 Σωτήρης 
Αυγουστή 

Νοσηλευτικής 

4 Ευάγγελος 
Ευαγγέλου 

Μηχανολόγων Μηχανικών 
και Επιστήμης και 
Μηχανικής Υλικών 

 
 

Συμβούλιο μέσω 
της Επιτροπής 

Προσλήψεων και 
Προαγωγών 

 
 
 
 
 
 
 

 

Άμεσα 

12/ΣΥΓ/4.12 Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (17 υπέρ, 4 αποχές) 
όπως εισηγηθεί στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου την 
ανέλιξη του Λέκτορα Αντώνη Θεοχάρους, του Τμήματος 
Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή. 
 

Πρύτανης 
 
 

 

10η Συνεδρία 
Συμβουλίου 

 
 

 

12/ΣΥΓ/5.1 Σ.Χούλης/ 
Β. 

Πρωτοπαπάς 

Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν για την απονομή διδακτορικού τίτλου, 
αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού 
τίτλου στο Μάριο Νεοφύτου, του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. 
 

Άμεσα 

 


