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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α΄)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

101/ΣΥΓ/2.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 114ης Συνεδρίας του
Πρυτανικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6/9/2018.

101/ΣΥΓ/2.2

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της συγκεντρωτικής κατάστασης για την
απορρόφηση του προϋπολογισμού 2018 ανά κεφάλαιο που αφορά
στην περίοδο 01/01/2018 – 30/09/2018 όπως και τα συγκριτικά
στοιχεία για το 2017 και την απορρόφηση για την περίοδο
01/01/2018 – 30/09/2018 για όλα τα άρθρα του προϋπολογισμού
όπως και τα συγκριτικά στοιχεία για το 2017. Επιπρόσθετα, η
Σύγκλητος έτυχε ενημέρωσης για την κατάσταση εσόδων για την
περίοδο 01/01/2018 – 30/09/2018 και για την κατάσταση
προσωπικού για το έτος 2018. Επιπλέον, η Σύγκλητος έλαβε γνώση
για το σύνολο των Τραπεζικών υπολοίπων του Πανεπιστημίου και
των Εξωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων μέχρι τις 30
Σεπτεμβρίου 2018, καθώς και το ύψος του ποσού που έλαβε το
Πανεπιστήμιο από το Κράτος, τους Χρηματοδότες Ερευνητικών
Προγραμμάτων και από άλλες πηγές εσόδων.

ΥΟικ

Άμεσα

101/ΣΥΓ/2.3

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της επιστολής του Αναπληρωτή
Καθηγητή Νεόφυτου Λαμπερτίδη, ημερομηνίας 12/9/2018,
σύμφωνα με την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση
του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, με άμεση
ισχύ.

Σχολή ΔΙΟ

Άμεσα

101/ΣΥΓ/2.4

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση του πρακτικού της Εφορευτικής
Επιτροπής, ημερομηνίας 2/10/2018, αναφορικά με την
πραγματοποίηση εκλογικής διαδικασίας για τη θέση του
Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, κατόπιν της
παραίτησης του Αναπληρωτή Καθηγητή Νεόφυτου Λαμπερτίδη
από την εν λόγω θέση.

Φ. Παναγίδης

Άμεσα

Φ. Παναγίδης/
Ν.
Λαμπερτίδης

Άμεσα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, ο
Καθηγητής Φώτης Παναγίδης εκλέγηκε στη θέση του Κοσμήτορα
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.
101/ΣΥΓ/2.5

Η Σύγκλητος, έλαβε γνώση των πρακτικών εκλογής Προέδρου και
Αντιπροέδρου του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και
Ναυτιλίας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογικών διαδικασιών, στη
θέση του Προέδρου του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών
και Ναυτιλίας έχει εκλεγεί ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νεόφυτος
Λαμπερτίδης και στη θέση του Αντιπροέδρου του εν λόγω
Τμήματος έχει εκλεγεί ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος
Σάββα.

101/ΣΥΓ/2.6

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της Νομοθεσίας και των Κανονισμών
σχετικά με τη σύσταση Εταιρειών από τα Δημόσια Πανεπιστήμια,
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όπως εγκρίθηκαν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και
Πολιτισμού στις 29/6/2018.
101/ΣΥΓ/2.7

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της επιστολής του Υπουργού Παιδείας
και Πολιτισμού, ημερομηνίας 18/9/2018, η οποία αναφέρεται στην
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να διορίσει τον κύριο
Νικόλα Ιορδάνου στη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του
ΤΠΚ, για το υπόλοιπο της θητείας του κύριου Μιχάλη Μιχαήλ,
δηλαδή, μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2019.

101/ΣΥΓ/2.8

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της επιστολής του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού, ημερομηνίας 27/7/2018, με θέμα «Οι περί
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος του
Ακαδημαϊκού
και
άλλου
Εκπαιδευτικού
Προσωπικού)
Κανονισμοί», με την οποία γνωστοποιούνται οι περί
Πανεπιστημίου
Κύπρου
Κανονισμοί,
έτσι
ώστε
να
χρησιμοποιηθούν οι τροποποιήσεις τους κατ’ αναλογία στο σχέδιο
Κανονισμών που θα ετοιμαστεί από το ΤΠΚ.

101/ΣΥΓ/2.9

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Κοσμήτορα της
Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, ημερομηνίας
26/9/2018, αναφορικά με την εκλογή εκπροσώπου μελών ΔΕΠ
(ενταγμένου) της Σχολής στη Σύγκλητο.

Γ.
Πανηγυράκης

Άμεσα

ΥΑΔ

Σε επόμενη
Συνεδρία της
Συγκλήτου

Πρύτανης/
Εσωτερική
Νομικός
Σύμβουλος

Άμεσα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, η
Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστιάνα Παναγιώτου έχει εκλεγεί ως
εκπρόσωπος των μελών ΔΕΠ (ενταγμένων) της Σχολής
Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης στη Σύγκλητο.
101/ΣΥΓ/2.10

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η Υπηρεσία Ανθρώπινου
Δυναμικού προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία του κειμένου της
πολιτικής σεξουαλικής παρενόχλησης, σε συνεργασία με την
Ερευνητική Μονάδα «Ηράκλειτος» και το Κέντρο Ερευνών για
Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και υποβάλει στη Σύγκλητο
αναθεωρημένο κείμενο, αφού πρωτίστως τύχει επεξεργασίας και
από Νομικό Σύμβουλο.

101/ΣΥΓ/2.11

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση προσχεδίου της απόφασης του
Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας, 13/9/2018, αναφορικά με
τον Καθορισμό διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών επιπέδου μάστερ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου που δεν προσφέρονται στις επίσημες γλώσσες της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο
ενέκρινε την εισήγηση του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την οποία
το ύψος των διδάκτρων των εν λόγω μεταπτυχιακών προγραμμάτων
να ανέρχεται στο ποσό των €5.125, με συνέχιση της πολιτικής
μειωμένων μεταπτυχιακών διδάκτρων ύψους 20%.

101/ΣΥΓ/3.1.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 24ης Συνεδρίας της
Συγκλητικής Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 10/9/2018.

101/ΣΥΓ/3.1.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της
25ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Κανόνων και
Κανονισμών, ημερομηνίας 25/09/2018, για τροποποίηση των
Κανόνων Σύνθεσης και Λειτουργίας Συγκλητικών Επιτροπών ως
ακολούθως:
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Σημείο 3.5 σελ 4: Η πρόσκληση σε συνεδρία Συγκλητικής
Επιτροπής κοινοποιείται τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες
πριν από τη συνεδρία μαζί με την ημερήσια διάταξη και τα
συνοδευτικά έγγραφα, εκτός εάν, κατά την κρίση του Προέδρου, το
θέμα είναι επείγον.
Να αντικατασταθεί με το εξής:
«Η πρόσκληση σε συνεδρία Συγκλητικής Επιτροπής κοινοποιείται
τουλάχιστον σαράντα-οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρία μαζί με
την ημερήσια διάταξη και τα συνοδευτικά έγγραφα, εκτός εάν, κατά
την κρίση του Προέδρου, το θέμα είναι επείγον.»
Σημείο 3.6 σελ 4: Συγκλητική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν
ο αριθμός των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου υπερβαίνει το
ήμισυ του αριθμού των μελών της με δικαίωμα ψήφου. Οι
αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
με δικαίωμα ψήφου.
Να αντικατασταθεί με το εξής:
«Συγκλητική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των
παρόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού αριθμού των
μελών της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των
παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου.»
Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για επικύρωση της πιο πάνω απόφασης.

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

101/ΣΥΓ/3.2.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της 22ης Συνεδρίας της Συγκλητικής
Επιτροπής Στρατηγικού Προγραμματισμούς και Ανάπτυξης, η
οποία πραγματοποιήθηκε στις 30/5/2018.

101/ΣΥΓ/3.3.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 59ης και 60ης
Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και
Προσωπικού, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου και
19 Σεπτεμβρίου 2018 αντίστοιχα.

101/ΣΥΓ/3.3.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της
60ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και
Προσωπικού, ημερομηνίας 19/9/2018 αναφορικά με την κατανομή
των δεκατεσσάρων (14) θέσεων μελών ΔΕΠ και της μίας (1) θέσης
ΕΕΠ που εγκρίθηκαν στον Προϋπολογισμό για το έτος 2018, όπως
παρουσιάζεται το σχετικό παράρτημα που έχει υποβληθεί.

ΑΟιΠΑ/
ΥΟικ/
ΥΑΔ/
Κοσμήτορες
Σχολών/
Πρόεδροι
Τμημάτων

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για επικύρωση της πιο πάνω απόφασης.

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση
της 60ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και
Προσωπικού, ημερομηνίας 19/9/2018, ως ακολούθως:

Πρύτανης –
Γραφείο
Προβολής και
Επικοινωνίας/
ΑΟιΠΑ/
ΥΣΠΤ/
ΥΟικ

Άμεσα

101/ΣΥΓ/3.3.3

-

Η Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας
να μελετήσει τη δημιουργία ηλεκτρονικής επαγγελματικής
κάρτας και παρουσιάσει ολοκληρωμένη εισήγηση στην
Επιτροπής για τα Μέλη του Προσωπικού που ανήκουν στις
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κατηγορίες Εκλελεγμένα Μέλη ΔΕΠ, Ενταγμένα Μέλη,
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Διοικητικό
Προσωπικό.
-

Για το έτος 2019 να διατεθούν μέχρι 6.500 ευρώ για
εκτύπωση επαγγελματικών καρτών με προτεραιότητα στα
Μέλη ΔΕΠ που το επιθυμούν. Το ποσό αυτό θα καλυφθεί
από το άρθρο 218 «Εκδόσεις».

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η εκτύπωση
επαγγελματικών καρτών θεωρηθεί ως επιλέξιμη δαπάνη του
κονδυλίου 3/319 «Ερευνητικές και άλλες Δραστηριότητες» και
τροποποιηθεί σχετικά η πολιτική των επιλέξιμων δαπανών του
κονδυλίου 3/319.

ΑΑΥ/
ΥΕΔΣ

Άμεσα

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι το Γραφείο Προβολής και
Επικοινωνίας θα προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες για εξασφάλιση
οικονομικής προσφοράς προς το Πανεπιστήμιο σχετικά με την
εκτύπωση επαγγελματικών καρτών.
Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για επικύρωση των πιο πάνω αποφάσεων.
101/ΣΥΓ/3.4.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 30ης Συνεδρίας της
Συγκλητικής Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και
Τεχνολογίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27/6/2018.

101/ΣΥΓ/3.5.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 18ης και 19ης
Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών και
Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 10
Μαΐου και 12 Ιουνίου 2018 αντίστοιχα.

101/ΣΥΓ/3.6.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 14ης, 15ης, 16ης και
17ης Συνεδρίας της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν στις 7 Ιουνίου, 12 Ιουνίου, 20 Ιουνίου και 27
Ιουνίου 2018 αντίστοιχα.

101/ΣΥΓ/3.6.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει την
Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας να εγκρίνει την Έκθεση της
Εσωτερικής Αξιολόγησης με σκοπό την υποβολή της στον Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

ΑΑΥ –
Επιτροπή
Εσωτερικής
Ποιότητας

Άμεσα

101/ΣΥΓ/5.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της
8ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Ευημερίας και
Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών, ως ακολούθως:

ΑΟιΠΑ/
ΥΣΦΜ/
ΥΟικ

Άμεσα

-

παραχώρηση επιδόματος ενοικίου, ύψους 150 ευρώ/ μήνα,
για 10 μήνες (Σεπτέμβρη 2018 μέχρι Ιούνιο 2019) σε 47
φοιτητές
πτυχίου,
με
κριτήριο
τα
μόρια
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Δικαίωμα υποβολής
αίτησης προτείνεται να έχουν φοιτητές που ενοικιάζουν,
είτε αιτήθηκαν για δωμάτιο εστίας είτε όχι. Οι πρώτοι 47
στην κατάταξη μοριοδότησης προτείνεται να κριθούν
δικαιούχοι. Ο αριθμός 47 προκύπτει από την αφαίρεση των
153 κλινών (μία είναι για σύντομη διαμονή) από τον αριθμό
200.
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-

καταβολή του επιδόματος σε δύο δόσεις, στις αρχές
Δεκεμβρίου και στα τέλη Ιουνίου, με την προσκόμιση των
αναγκαίων
δικαιολογητικών
ενοικίασης
(όπως
καθορίστηκαν σε προηγούμενες ανάλογες περιπτώσεις), με
ευθύνη της ΥΣΦΜ.

-

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται να φτάσει τις €69,000.
Προτείνεται το 40% της δαπάνης (4 μήνες επιδόματος
ενοικίου) να επιδιωχθεί να καταβληθεί από εξοικονομήσεις
στο κεφάλαιο 3 του οικονομικού έτους 2018, και το
υπόλοιπο 60% της δαπάνης (6 μήνες επιδόματος ενοικίου)
από ανάλογη ενίσχυση του άρθρου 317 για το 2019.

Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι σε περίπτωση ύπαρξης
διαθεσιμότητας ποσού στο κεφάλαιο 3 του Προϋπολογισμού, θα
υπάρχει δυνατότητα για παραχώρηση επιδόματος ενοικίου, ύψους
150 ευρώ/ μήνα, μέχρι 12 μήνες.
Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον
Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους να προβεί στην ετοιμασία
εισήγησης σχετικά με τα θέματα στέγασης φοιτητών, λαμβάνοντας
υπόψη τις εισηγήσεις των μελών της Συγκλήτου, κατά τη συζήτηση
του εν λόγω θέματος στην παρούσα Συνεδρία.

Α. Θεοχάρους

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για επικύρωση των πιο πάνω αποφάσεων.

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Πρύτανης

Άμεσα

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την
απόφαση της 82ης Συνεδρίας της, ημερομηνίας 3/5/2017,
σύμφωνα με την οποία η Σύγκλητος αποφάσισε όπως εγκρίνει τη
σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ
στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό
αντικείμενο «Πολιτική Επικοινωνία», στο Τμήμα Δημόσιας
Επικοινωνίας.

Γ. Πανηγυράκης/
ΥΑΔ

Άμεσα

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη
Σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση θέσης
ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο
γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επικοινωνία», στο Τμήμα
Δημόσιας Επικοινωνίας.

Γ. Πανηγυράκης/
ΥΑΔ

Άμεσα

Α) Η Σύγκλητος λαμβάνοντας υπόψη α) την Έκθεση της
Επιτροπής Αξιολόγησης αναφορικά με την ανέλιξη στην
προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή (ενταγμένου)
ανάμεσα στους Επίκουρους Καθηγητές (ενταγμένους) που
ήλθαν από το ΑΤΙ, β) τα κριτήρια αξιολόγησης που προνοεί η
συμφωνία ένταξης και γ) τα βιογραφικά σημειώματα των δύο
υποψηφίων για τη θέση, αποφάσισε ομόφωνα (22 υπέρ, 1
αποχή) ότι ο κύριος Ιωάννης Μιχαηλίδης υπερέχει σαφώς του
κυρίου Ανδρέα Σταθόπουλου, για τους λόγους που
περιγράφονται στα κριτήρια αξιολόγησης.

Πρύτανης/
ΥΑΔ

Άμεσα

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (22 υπέρ, 1 αποχή) όπως
ο κύριος Ιωάννης Μιχαηλίδης ανελιχθεί στην προσωποπαγή
θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή (ενταγμένου) με αναδρομική
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Πρύτανης/
ΥΑΔ

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για επικύρωση της πιο πάνω απόφασης.

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (22 υπέρ, 1 αποχή) όπως
ανακαλέσει την απόφαση της 83ης Συνεδρίας της, ημερομηνίας
12/6/2017, σύμφωνα με την οποία αποφάσισε ομόφωνα (17
υπέρ, 1 αποχή) όπως εγκρίνει τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής
για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους,
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο Τμήμα Διοίκησης
Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

Φ. Παναγίδης/
Α. Ζωπιάτης/
ΥΑΔ

Άμεσα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος B΄)
101/ΣΥΓ/1.1

Η Σύγκλητος, σε συνέχεια της τοποθέτησης του Επίκουρου
Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους σχετικά με τις απειλές εναντίον
του, και της ενημέρωσης του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας σχετικά με τη διαρροή εσωτερικών εγγράφων:
α) καταδικάζει ομόφωνα την οποιαδήποτε απειλή εναντίον
σε οποιοδήποτε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας,
από όπου και αν αυτή προέρχεται.
β) καταδικάζει ομόφωνα τη διαρροή εσωτερικών εγγράφων
του Πανεπιστημίου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

101/ΣΥΓ/2.1

101/ΣΥΓ/2.2

101/ΣΥΓ/2.3
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101/ΣΥΓ/2.4

101/ΣΥΓ/3.1

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (22 υπέρ, 1 αποχή) όπως
εγκρίνει τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του
Επίκουρου Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους, στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή, στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων
και Τουρισμού.

Φ. Παναγίδης/
Α. Ζωπιάτης/
ΥΑΔ

Άμεσα

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (22 υπέρ, 1 αποχή) όπως
ανακαλέσει μέρος της απόφασης της 92ης Συνεδρίας της,
ημερομηνίας 7/2/2018, σύμφωνα με την οποία αποφάσισε
ομόφωνα όπως εγκρίνει τη Σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής με
σκοπό την πλήρωση μίας θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα
Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο
"Διοίκηση ή/ και Διοίκηση Τουρισμού" (Management and/ or
Tourism Management) και Σύσταση Ειδικής Επιτροπής, στο
Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

Φ. Παναγίδης/
Α. Ζωπιάτης/
ΥΑΔ

Άμεσα

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (22 υπέρ, 1 αποχή) όπως
εγκρίνει την επανασύσταση της Ειδικής Επιτροπής με σκοπό
την πλήρωση μίας θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα Λέκτορα ή
Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση ή/
και Διοίκηση Τουρισμού" (Management and/ or Tourism
Management) και Σύσταση Ειδικής Επιτροπής, στο Τμήμα
Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

Φ. Παναγίδης/
Α. Ζωπιάτης/
ΥΑΔ

Άμεσα

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το
θέμα στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου με
σκοπό την εκ νέου υποβολή του σε επόμενη Συνεδρία της
Συγκλήτου με περισσότερη τεκμηρίωση ως προς τους λόγους
του αιτήματος της Επίκουρης Καθηγήτριας Αγγελικής Γαζή,
για άδεια άνευ απολαβών.

Γ. Πανηγυράκης/
Ε. Κύζα/
ΥΑΔ

Σε επόμενη
Συνεδρία της
Συγκλήτου

Άμεσα
Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η Επίκουρη
Καθηγήτρια Αγγελική Γαζή υποβάλει άμεσα αίτημα στο
Πρυτανικό Συμβούλιο για έγκριση Συμπληρωματικής
Δραστηριότητας κατά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2018/ 2019.

Γ. Πανηγυράκης/
Ε. Κύζα

101/ΣΥΓ/3.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (22 υπέρ, 1 αποχή) όπως
εγκρίνει την τελική Σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την
πλήρωση θέσης Λέκτορα/ Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών, στην ειδικότητα «Αυτόματος
Έλεγχος/
Δυναμική/
Ταλαντώσεις/
Μηχανολογικός
Σχεδιασμός».

Φ. Κυριακίδης/
Σ. Καλογήρου/
Τ. Γεωργιάδης/
ΥΑΔ

Άμεσα

101/ΣΥΓ/3.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (22 υπέρ, 1 αποχή) όπως
εγκρίνει τη Σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του
Λέκτορα Όμηρου Παναγίδη, του Τμήματος Πολυμέσων και
Γραφικών Τεχνών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Α. Λανίτης/
Θ. Στυλιανού –
Λάμπερτ/
ΥΑΔ

Άμεσα

101/ΣΥΓ/3.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (21 υπέρ, 1 αποχή) όπως
εγκρίνει τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη της
Επίκουρης Καθηγήτριας Άντρης Ιωάννου, του Τμήματος
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, στη βαθμίδα της
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας.

Α. Λανίτης/
Θ. Στυλιανού –
Λάμπερτ/
ΥΑΔ

Άμεσα

101/ΣΥΓ/3.5

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (22 υπέρ, 1 αποχή) όπως
εγκρίνει τη Σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του
Αναπληρωτή Καθηγητή Ευριπίδη Ζαντίδη, του Τμήματος
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, στη βαθμίδα του Καθηγητή.

Α. Λανίτης/
Θ. Στυλιανού –
Λάμπερτ/
ΥΑΔ

Άμεσα
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101/ΣΥΓ/3.6

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (17 υπέρ, 4 εναντίον,
1 αποχή) όπως παραπέμψει το θέμα σε επόμενη Συνεδρία, στην
οποία θα κληθούν η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεοπίστη
Στυλιανού – Λάμπερτ και η Καθηγήτρια Κλίτσα Αντωνίου με
σκοπό την παροχή πρόσθετης πληροφόρησης για το εν λόγω
θέμα.

Α. Λανίτης/
Α. Δανός

Άμεσα

101/ΣΥΓ/3.7

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (21 υπέρ, 1 αποχή) όπως
εγκρίνει την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για
προσφορά διορισμού στον Δρ. Δώρο Πολυδώρου, στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Διαδραστικές και
Δημιουργικές Τεχνολογίες», στο Τμήμα Πολυμέσων και
Γραφικών Τεχνών.

Α. Λανίτης/
Θ. Στυλιανού –
Λάμπερτ/
ΥΑΔ

Άμεσα

101/ΣΥΓ/3.8

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (17 υπέρ, 4 αποχές) όπως
εγκρίνει την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για
προσφορά διορισμού στον Δρ. Μαρίνο Κουτσομιχάλη, στη
βαθμίδα του Λέκτορα, στην ειδικότητα «Καλλιτεχνικός
Σχεδιασμός Πολυμέσων» στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών
Τεχνών.

Α. Λανίτης/
Θ. Στυλιανού –
Λάμπερτ/
ΥΑΔ

Άμεσα

101/ΣΥΓ/3.9

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (20 υπέρ, 1 αποχή) όπως
ανακαλέσει μέρος της απόφασης της 95ης Συνεδρίας της,
ημερομηνίας 2/5/2018, σύμφωνα με την οποία «αποφάσισε
ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Νίκου Μίτλεττον, του Τμήματος Νοσηλευτικής, για παραχώρηση
Σαββατικής του Άδειας, διάρκειας ενός εξαμήνου, από 1η
Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2019».

Κ. Μακρής/
Χ. Κούτα/
ΥΑΔ

Άμεσα

101/ΣΥΓ/3.10

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (18 υπέρ, 2 αποχές) όπως
εγκρίνει την Έκθεση Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του
Αναπληρωτή Καθηγητή Ανδρέα Βαρνάβα, του Τμήματος
Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, η οποία χορηγήθηκε
για την περίοδο από 1/1/2017 μέχρι 30/6/2018.

Φ. Παναγίδης/
Α. Ζωπιάτης/
ΥΑΔ

Άμεσα

101/ΣΥΓ/3.11

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα παραπεμφθεί
σε επόμενη Συνεδρία της Συγκλήτου, συνοδευόμενο με
αναθεωρημένο παράρτημα, στο οποίο να συμπεριλαμβάνονται
οι ορθές δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των μελών
της Ειδικής Επιτροπής.

Φ. Παναγίδης/
Ν. Λαμπερτίδης

Άμεσα

101/ΣΥΓ/3.12

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
προκήρυξη μίας θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
στην ειδικότητα "Στατιστική", στο Τμήμα Διοίκησης
Ξενοδοχείων και Τουρισμού και τη Σύσταση της Επιτροπής
Αξιολόγησης.

Φ. Παναγίδης/
Α. Ζωπιάτης/
ΥΑΔ

Άμεσα

ΥΣΦΜ

Άμεσα

Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι κατά τη διαδικασία προκήρυξης
της προαναφερθείσας θέσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το
αναθεωρημένο προσχέδιο προκήρυξης μελών ΕΕΠ το οποίο θα
υποβληθεί σε επόμενη Συνεδρία για σχετική έγκριση.
101/ΣΥΓ/5.1

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει τον
κατάλογο των αποφοίτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
σπουδών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους με το πέρας του
Εαρινού Εξαμήνου 2017/ 2018, όπως παρουσιάζονται στο
σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί, με ημερομηνία
αποφοίτησης την 9η Οκτωβρίου 2018.
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101/ΣΥΓ/5.2

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει την
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για έκδοση
βεβαίωσης ολοκλήρωσης φοίτησης για τους πιο πάνω
αποφοίτους, με ημερομηνία αποφοίτησης την 9η Οκτωβρίου
2018. Η απονομή του πτυχίου των εν λόγω αποφοίτων θα
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Τελετής Αποφοίτησης του
2019.

ΥΣΦΜ

Άμεσα

Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που
έχουν υποβληθεί για την απονομή διδακτορικού τίτλου,
αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού
τίτλου στην κυρία Μαίρη Οικονόμου, του Τμήματος
Νοσηλευτικής.

Κ. Μακρής/
Χ. Κούτα/
ΥΣΦΜ

Άμεσα
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