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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  71η ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΤΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α’) ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29η ΜΑΙΟΥ 2018 

 
ΜΕΡΟΣ Α’ (χωρίς την παρουσία Φοιτητών)  
 
Όλα τα Μέλη του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, κλήθηκαν έγκαιρα και νομότυπα όπως παραστούν 
στην 71η Τακτική Συνεδρία του Συμβουλίου (ΜΕΡΟΣ Α’) την Τρίτη 29η Μαΐου 2018. 

Α/Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενέργεια Ημερομηνία 
Εκτέλεσης 

1. Εγκρίσεις   

1.1 
Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης [Παρ.1.1]: 
Εγκρίθηκε άνευ σχολίων η Ημερήσια Διάταξη ως το αντίστοιχο Παράρτημα 1.1. 

  

1.2 

Έγκριση Πρακτικών: 
70ης Τακτικής Συνεδρίας - Μέρος Α’ ημερομηνίας 26.4.2018 [Παρ.1.2] 
Εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της 70ης Τακτικής Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής 
ΜΤΕ Μέρος Α’, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2018, ως το Παράρτημα 1.2. 

Υπογραφή από 
Κοσμήτορα και 
κοινοποίηση στην 
Σύγκλητο προς 
ενημέρωση της 
ολομέλειας. 

Καταληκτική 
ημερομηνία 
30 Μαΐου 
2018. 

    

2. Ενημέρωση   

2.1 

Κοινοποίηση στην Σύγκλητο των εγκεκριμένων πρακτικών της 69ης Συνεδρίας 
του Συμβουλίου της Σχολής ΜΕΡΟΣ Α’, η οποία έλαβε χώρα την 26η Μαρτίου 
2018 [Παρ. 2.1]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για την κοινοποίηση στην Σύγκλητο των εγκεκριμένων 
πρακτικών της 69ης Συνεδρίας του Συμβουλίου ΜΕΡΟΣ Α’, η οποία πραγματοποιήθη-
κε την 26η Μαρτίου 2018, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.1, προς ενημέρωση της ολο-
μέλειας. 

  

2.2 

Πρακτικά των Τμημάτων της Σχολής: 
Πρακτικά 78ης Συνεδρίας ΜΗΜΕΜΥ, ημερομηνίας 6.3.2018 (απουσία φοιτητών) 
[Παρ. 2.2.1.1] 
Πρακτικά 79ης Συνεδρίας ΜΗΜΕΜΥ, ημερομηνίας 17.4.2018 (απουσία φοιτητών) 
[Παρ. 2.2.1.2] 
Πρακτικά 49ης Συνεδρίας ΠΟΜΗΓΕ, ημερομηνίας 27.2.2018, (απουσία Φοιτητών) 
[Παρ. 2.2.2.1] 
Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των ως άνω Συνεδριάσεων των Συμβου-
λίων των Τμημάτων ΜΗΜΕΜΥ και ΠΟΜΗΓΕ, ως τα αντίστοιχα Παραρτήματα 2.2.1.1, 
2.2.1.2 και 2.2.2.1. 

  

2.3 

Κοινοποίηση Σημειώματος στη Σύγκλητο με θέμα: Σύσταση Ειδικής Επιτροπής 
για την Ανέλιξη του Αναπληρωτή Καθηγητή Κυριάκου Καλλή στη βαθμίδα του 
Καθηγητή στο Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ [Παρ. 2.3]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση Σημειώματος στη Σύγκλητο σχετικά με 
το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.3. 

  

2.4 
Κοινοποίηση Σημειώματος στη Σύγκλητο με θέμα: Μεταφορά του Εργαστηρίου 
Ηλιακών Συλλεκτών και Συστημάτων υπό την δικαιοδοσία τους Τμήματος ΜΗ-
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ΜΕΜΥ - ΤΕΠΑΚ [Παρ. 2.4]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση Σημειώματος στη Σύγκλητο σχετικά με 
το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.4. και για την έγκριση του θέματος 
από Σύγκλητο. 

2.5 

Κοινοποίηση Σημειώματος στη Σύγκλητο με θέμα: Αποπαγοποίηση μίας θέσης 
ΔΕΠ, η οποία κενώθηκε μετά την παραίτηση του Μέλους ΔΕΠ Ιωάννη Λέστα, για 
άμεση πλήρωση, στη βαθμίδα Λέκτορα/Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό 
αντικείμενο: Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής (Control Systems and 
Robotics) – ΤΜΗΜΑ ΗΜΗΠΛΗ [Παρ. 2.5]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση Σημειώματος στη Σύγκλητο σχετικά με 
το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.5., και για την έγκριση του θέματος 
από Σύγκλητο. 

  

2.6 

Κοινοποίηση Σημειώματος στον Πρύτανη με θέμα: Έντυπο Αξιολόγησης Μαθή-
ματος (Γενικό) και Έντυπο Αξιολόγησης Μαθήματος (Νέο) [Παρ. 2.6]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση Σημειώματος στον Πρύτανη σχετικά με 
το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.6. 

  

2.7 

Κοινοποίηση Σημειώματος στο Πρυτανικό Συμβούλιο με θέμα: Προέγκριση Ερ-
γοδότησης Ειδικών Επιστημόνων/Ερευνητικών Συνεργατών στο Τμήμα ΠΟΜΗ-
ΓΕ. [Παρ. 2.7] 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση Σημειώματος στο Πρυτανικό Συμβούλιο 
σχετικά με το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.7 αφού δόθηκε προέγκρι-
ση από το Συμβούλιο της Σχολής. 

  

2.8 

Μαθήματα με μειωμένο αριθμό φοιτητών [Παρ. 2.8]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση Σημειώματος από τον Πρύτανη προς 
Κοσμήτορες Σχολών ημερομηνίας 9 Μαΐου 2018, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.8, σε 
συνέχεια απόφασης της Συγκλήτου κατά την 92η Συνεδρία της ημερομηνίας 7/2/2018, 
σύμφωνα με την οποία δόθηκε εξουσιοδότηση στο Πρυτανικό Συμβούλιο όπως εξετά-
ζει περιπτώσεις μειωμένου αριθμού φοιτητών σε μαθήματα.  Σε περιπτώσεις λιγότε-
ρους από 5 Φοιτητές σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα, οι Πρόεδροι των 
οικείων Τμημάτων να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο Πρυτανικό Συμβούλιο για έ-
γκριση. 

  

2.9 

Διαδικασία/ Κριτήρια Επιλογής για τις Προτάσεις που θα υποβληθούν στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τις Χορηγίες ΕΟΧ/ Νορβηγίας (ΕΕΑ και 
Norway Grants)» [Παρ. 2.9] 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για το ηλεκτρονικό μήνυμα από Προϊστάμενο Υπηρεσίας 
Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας, προς όλα τα Μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπι-
κού του Πανεπιστημίου σχετικά με το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.9 
και την εκδήλωση πρόθεσης υποβολής πρότασης στην εν λόγω πρόσκληση εκ μέρους 
του Μέλους ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή Κυριάκου Καλλή, Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ: “Innova-
tion, Research, Education and Competitiveness”.  Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε εγγρά-
φως τους αρμόδιους λειτουργούς στην ΥΕΔΣ ότι, η Σχολή στηρίζει την πρόθεσή του 
μέλους ΔΕΠ Κυριάκου Καλλή και προεγκρίνει τη συγκεκριμένη πρόταση. 

  

2.10 

Χρονικές Περίοδοι Χορήγησης Σαββατικής Άδειας [Παρ. 2.10]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για Εγκύκλιο από Πρύτανη προς Κοσμήτορες Σχο-
λών/Προέδρους Τμημάτων αναφορικά με τις χρονικές περιόδους χορήγησης Σαββατι-
κής Άδειας, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.10. Σύμφωνα με απόφαση κατά την 49η 
Συνεδρία της Συγκλήτου ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2015, οι χρονικές περίοδοι παραχώ-
ρησης Σαββατικής Άδειας έχουν ως ακολούθως: 
Φθινοπωρινό Εξάμηνο: 1η Ιουλίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 
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Εαρινό Εξάμηνο: 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 
Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων επί του θέματος, απεφασίσθη όπως κοινοποιηθεί Ση-
μείωμα στην Σύγκλητο με εισήγηση για κατ’ εξαίρεση έγκριση διαφορετικής ημερομη-
νίας για χορήγηση Σαββατικής Άδειας, πέραν των ως άνω αναφερομένων ημερομη-
νιών. 

2.11 

Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία [Παρ. 2.11]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για το ηλεκτρονικό μήνυμα από Προϊστάμενο Υπηρεσίας 
Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας ΥΕΔΣ για τη συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ στην Εβδο-
μάδα Ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία (05-09 Νοεμβρίου 2018), την οποία 
διοργανώνει η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) σε συνεργασία με διάφο-
ρους φορείς, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Υγείας και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλ-
λογο, για θέματα που άπτονται τη Τρίτης Ηλικίας, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.11.  
Στο μήνυμα αναφέρεται επίσης ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η Σχολή επιθυμεί 
να συμμετάσχει θα πρέπει να υποδείξει άτομο επικοινωνίας.  
Εκδήλωσε ενδιαφέρον το Μέλος ΔΕΠ Ευστάθιος Καλυβιώτης, Τμήμα ΜΗΜΕΜΥ, με 
την παρουσίαση ερευνητικού θέματος στις ενότητες Έρευνα ή Υγεία.  Ο Κοσμήτορας 
ευχαρίστησε το Μέλος ΔΕΠ Ευστάθιο Καλυβιώτη για το ενδιαφέρον του για εκπρο-
σώπηση της Σχολής στην Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία και την 
παρουσίαση ερευνητικού θέματος στις ενότητες Έρευνα ή Υγεία. 

  

2.12 

Σχέδια Υπηρεσίας για θέσεις Διοικητικού Προσωπικού/Τοποθέτηση Λειτουργών 
στις Σχολές [Παρ 2.12]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για τα σχέδια Υπηρεσίας για θέσεις Διοικητικού Προ-
σωπικού/Τοποθέτηση Λειτουργών στις Σχολές, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.12. 
Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης και ευρείας ανταλλαγής απόψεων αναφορικά με τα 
καθήκοντα της θέσης του Λειτουργού, ο οποίος θα τοποθετηθεί στην Σχολή Μηχανι-
κής και Τεχνολογίας, απεφασίσθη όπως ζητηθεί από τον Κοσμήτορα όταν το θέμα θα 
συζητείται κατά την 58η Συνεδρία της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και Προ-
σωπικού η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2018 και κατά την 96η Συνεδρία 
της Συγκλήτου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 06 Ιουνίου 2018, να αιτηθεί την συ-
μπερίληψη των εξής σημείων: 
Στα καθήκοντα του Λειτουργού, παρατηρείται μεγάλο ποσοστό επικάλυψης με τα κα-
θήκοντα της Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, η οποία είναι ήδη τοποθετημένη στη 
Σχολή και υπό αυτό το πρίσμα, σε επίπεδο Σχολής, δεν μπορεί να διαφανεί πώς θα 
εξυπηρετηθούν οι εξειδικευμένες ανάγκες της Σχολής και των οικείων Τμημάτων της σε 
θέματα: α) Λογιστηρίου, β) Έρευνας, γ) Συντονισμού δραστηριοτήτων των Τμημάτων 
και υποβολή Εισηγήσεων για νέες εκπαιδευτικές προτάσεις, δ) Προώθηση Προγραμ-
μάτων Σπουδών Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών, ε) Άμεση επίλυση διαφόρων 
προβλημάτων της Σχολής, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα το οποίο προέκυψε 
προσφάτως με το εργαστήριo Χημείας, ζ) Συλλογή στοιχείων για τα ερευνητικά εργα-
στήρια της Σχολής, η) Συντονισμός με αρμόδιες Διοικητικές Υπηρεσίες για επίλυση 
των προβλημάτων στη Σχολή. 

  

    

3 Απορρέοντα   

3.1 Σημείωμα στον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ με θέμα: α) Ετοιμασία Ωρολογίου Προ-
γράμματος 2018 – 2019 από μηδενική βάση με την ευθύνη/εμπλοκή του Προϊ-
σταμένου της ΥΣΦΜ και β) Στόχος ΥΣΦΜ για εξασφάλιση ομοιομορφίας στις 
Ώρες Εργαστηρίου και Ώρες Θεωρίας για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Φθινο-
πωρινού Εξαμήνου 2018 [Παρ. 3.1]: 
Σε συνέχεια σχετικής με το ως άνω θέμα απόφασης του Συμβουλίου της Σχολής κατά 
την 70η Συνεδρία του ημερομηνίας 26/4/2018, όπως για τα υφιστάμενα Ωρολόγια 

Μ  
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Προγράμματα των οικείων Τμημάτων της Σχολής, τα οποία μετά την πάροδο 3-4 ετών 
υλοποίησης, ανταποκρίνονται εξ ίσου καλά στις ανάγκες των Τμημάτων, να αποσα-
φηνισθεί ότι η ευθύνη της ετοιμασίας τους ανήκει στα Τμήματα και οι όποιες αλλαγές 
χρειάζεται να γίνουν να είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες και όχι από μηδενική βάση 
και δει με την ευθύνη/εμπλοκή του Προϊσταμένου της ΥΣΦΜ  και είναι ευθύνη του 
Τμήματος να καταρτίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα και να υπάρχει ομοιόμορφη κατανο-
μή του φόρτου εργασίας των Μελών ΔΕΠ τόσο σε Θεωρία όσο και σε Εργαστήρια, 
κλήθηκε και παρέστη στην Συνεδρίαση για ενημέρωση ο Προϊστάμενος της ΥΣΦΜ 
Βασίλης Πρωτοπαπάς για ενημέρωση επί του συγκεκριμένου θέματος. 
Ο Προϊστάμενος της ΥΣΦΜ κατ’ αρχάς ευχαρίστησε για την πρόσκληση και στη συ-
νέχεια εξήγησε σε γενικές γιατί χρειάζεται να γίνει αυτή η προσπάθεια για ετοιμασία 
του Ωρολογίου Προγράμματος σε κεντρικό επίπεδο, επισημαίνοντας πρωτίστως ότι, 
εάν υπήρχε ο απαιτούμενος αριθμός κατάλληλων αιθουσών (περίπου 40-45 αίθουσες 
διδασκαλίας με μεγάλη χωρητικότητα και τον κατάλληλο εξοπλισμό) δεν θα υπήρχε η 
αναγκαιότητα ετοιμασίας του Ωρολογίου Προγράμματος σε κεντρικό επίπεδο από την 
ΥΣΦΜ.  Αντιθέτως υπάρχει πολύ μικρότερος αριθμός αιθουσών διδασκαλίας από ότι 
ο απαιτούμενος και αυτές είναι μικρής χωρητικότητας. 
Σε ότι αφορά την ικανοποίηση των αναγκών των οικείων Τμημάτων της Σχολή ΜΤΕ,  
χρειάζονται απαραιτήτως αίθουσες πέραν αυτές τις οποίες διαθέτει η Σχολή.  Μέχρι 
πρόσφατα η ώρα έναρξης των Μαθημάτων δεν ήταν η ίδια για όλα τα Μαθήματα, ορι-
σμένα άρχιζαν 7.30 ή 8 ή 8.30 π.μ.  Με το νέο Ω.Π. όλα τα Μαθήματα θα αρχίζουν 
στις 8 π.μ. και θα έχουν διάρκεια 1½ ώρας με διάλειμμα ½ ώρας.  Με τον τρόπο αυτό 
εξασφαλίζεται η εξεύρεση αιθουσών διδασκαλίας και αξιοποίηση του χρόνου διδα-
σκαλίας στο ακέραιο.  Μέχρι πρότινος υπήρχε μεγάλη διαφοροποίηση στις ώρες θε-
ωρίας και εργαστηρίων και η κατάσταση έχει γίνει ανεξέλεγκτη και μη διαχειρίσιμη. 
O αριθμός των ECTS με βάση τον κανονισμό της Διαδικασίας της Μπολόνια είναι 240 
ECTS και τα Προγράμματα της Σχολής θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης του ΕΤΕΚ. 
Δύο από τα πέντε Προγράμματα της Σχολής αποτελούνται αποκλειστικά από 4ωρης  
διάρκειας μαθήματα και υπάρχει μονίμως το πρόβλημα για τους Φοιτητές, να μην συ-
μπίπτουν μαθήματα του 3ου εξαμήνου με τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου.  Με τις κοινές 
Αίθουσες διδασκαλίας, προκύπτει επιπρόσθετο πρόβλημα καθαριότητας και συντή-
ρησης διότι δεν παρέχεται χρόνος στις καθαρίστριες και στους τεχνικούς για τον σκο-
πό αυτό. 
Με βάση τον νέο Ω.Π. μάλλον θα υπάρξει αύξηση της διδακτικής ύλης και όχι μείωση. 
Επί των εισηγήσεων/υποδείξεων του Προϊσταμένου της ΥΣΦΜ ο Καθηγητής Π. Κελί-
ρης επεσήμανε ότι, με το νέο Πρόγραμμα επιφορτίζονται όλα τα Μέλη ΔΕΠ με 4 μαθή-
ματα ετησίως και κατά συνέπεια δεν προσφέρεται περιθώριο για έρευνα και ειδικότε-
ρα στα Μέλη ΔΕΠ στις κατώτερες βαθμίδες, θα δημιουργεί πρόβλημα για την ανέλιξή 
τους.  Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ τόνισε εμφαντικά ότι, τα Φροντιστήρια θα 
πρέπει απαραιτήτως θα είναι μέρος του Μαθήματος και όχι επιπλέον. 
Μετά την εκτενή ενημέρωση και την υποβολή των εισηγήσεών του, ο Προϊστάμενος 
της ΥΣΦΜ αποχώρησε από την αίθουσα. 

3.2 Θερινή Περίοδος Μαθημάτων [Παρ. 3.2]: 
Το θέμα συζητήθηκε και κατά το Β’ Μέρος της Συνεδρίας το οποίο προηγήθηκε, στην 
παρουσία των Φοιτητών, ωστόσο δεν λήφθηκε απόφαση. 
Με βάση τα όσα συζητήθηκαν κατά το Β’ Μέρος της 71ης Συνεδρίας, και την ανάλυση 
των αποτελεσμάτων της προσφοράς μαθημάτων κατά την περσινή θερινή περίοδο, 
απεφασίσθη όπως τα οικεία Τμήματα της Σχολής προχωρήσουν ξεχωριστά επί του εν 
λόγω θέματος, και ενημερώσουν ανάλογα την Σύγκλητο.  Ο Κοσμήτορας επεσήμανε 
ότι, σίγουρα το θέμα δεν θα πρέπει να γενικευθεί και ούτε θα πρέπει να υιοθετηθεί 
ενιαία γραμμή για τα οικεία Τμήματα της Σχολής επί του συγκεκριμένου θέματος. 

  

3.3 Εργαστήριο Χημείας: 
Σε συνέχεια απόφασης του Συμβουλίου κατά την 69η Συνεδρία του, στις 26 Μαρτίου 

Πρόσκληση του 
Αρμόδιου Λειτουρ-
γού για θέματα 
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2018, αφού ενημερώθηκε για το γεγονός ότι, η συνέχιση της λειτουργίας του Εργα-
στηρίου Χημείας, το οποίο ευρίσκεται στο Κτήριο Ττοφή Κυριάκου, δύναται να δη-
μιουργεί θέματα υγείας, απεφάσισε όπως αιτηθεί την άμεση διακοπή της λειτουργίας 
του εν λόγω Εργαστηρίου, και όπως εισηγηθεί προς την Επιτροπή Ασφάλειας και 
Υγείας τη μεταφορά του Εργαστηρίου σε άλλο χώρο του ΤΕΠΑΚ, για ευνόητους λό-
γους.   
Ο χώρος λειτουργεί και για σκοπούς έρευνας υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Ανδρέα 
Κατσιώτη, στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφί-
μων.  Υπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο Επίκουρους Καθηγητής Γιώργος Μπότσα-
ρης. 
Το Συμβούλιο της Σχολής συζήτησε εκ νέου το θέμα και έκρινε όπως το συζητήσει εκ 
νέου σε επόμενη Συνεδρία του, στην παρουσία του Αρμόδιου Λειτουργού για θέματα 
Ασφάλειας Αιμίλιου Αντωνίου, του Καθηγητή Ανδρέα Κατσιώτη Υπεύθυνο του Εργα-
στηρίου και του Επίκουρου Καθηγητή Γιώργου Μπότσαρη, για πληρέστερη και άμεση 
ενημέρωση επί του θέματος. 

Ασφάλειας, Αιμί-
λιου Αντωνίου, του 
Καθηγητή Ανδρέα 
Κατσιώτη Υπεύθυ-
νος του Εργαστηρί-
ου και του Επίκου-
ρου Καθηγητή 
Γιώργου Μπότσα-
ρη, στην επόμενη 
Συνεδρία του Συμ-
βουλίου της Σχολής 

    

4. Ακαδημαϊκά Θέματα   

4.1 Έκθεση Εξεταστικής Επιτροπής για απονομή Διδακτορικού Τίτλου στον υπο-
ψήφιο διδάκτορα Ευθύμιο Γεωργίου – Τμήμα ΜΗΜΕΜΥ [Παρ. 4.1]: 
Το Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά το ως άνω αναφερόμενο θέμα και μελέτησε επιστα-
μένα α) την Έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής, β) την Απόφαση της Εξεταστικής 
Επιτροπής για την Περιεκτική Εξέταση του υποψηφίου, γ) Λίστα των Σχετικών Δημο-
σιεύσεων του υποψηφίου και ε) τη Διατριβή Thesis του υποψηφίου, ως το αντίστοιχο 
Παράρτημα 4.1. 
Το Συμβούλιο αφού διαπίστωσε ότι, διαδικαστικά έχουν ακολουθηθεί οι νενομισμένες 
διαδικασίες και ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια, απεφάσισε ομόφωνα όπως προωθή-
σει εισήγηση στην Σύγκλητο, ως και η απόφαση του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ, για απονο-
μή Διδακτορικού Τίτλου στον υποψήφιο Διδάκτορα Ευθύμιο Γεωργίου του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών 

Κοινοποίηση Ση-
μειώματος στην 
Σύγκλητο για λήψη 
απόφασης. 

Καταληκτική 
ημερομηνία 
30 Μαΐου 
2018. 

4.2 Έκθεση Εξεταστικής Επιτροπής για απονομή Διδακτορικού Τίτλου στον υπο-
ψήφιο διδάκτορα Μάριο Κωνσταντίνου – Τμήμα ΜΗΜΕΜΥ [Παρ. 4.2]: 
Το Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά το ως άνω αναφερόμενο θέμα και μελέτησε επιστα-
μένα α) την Έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής, β) την Απόφαση της Εξεταστικής 
Επιτροπής για την Περιεκτική Εξέταση, γ) την Λίστα των Σχετικών Δημοσιεύσεων και 
δ) τη Διατριβή Thesis του υποψηφίου, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 4.2. 
Το Συμβούλιο αφού διαπίστωσε ότι, διαδικαστικά έχουν ακολουθηθεί οι νενομισμένες 
διαδικασίες και ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια, απεφάσισε ομόφωνα όπως προωθή-
σει εισήγηση στην Σύγκλητο, ως και η απόφαση του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ, για απονο-
μή Διδακτορικού Τίτλου στον υποψήφιο Διδάκτορα Μάριο Κωνσταντίνου του Τμήμα-
τος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών.

Κοινοποίηση Ση-
μειώματος στην 
Σύγκλητο για λήψη 
απόφασης. 

Καταληκτική 
ημερομηνία 
30 Μαΐου 
2018. 

4.3 Έκθεση Εξεταστικής Επιτροπής για απονομή Διδακτορικού Τίτλου στον υπο-
ψήφιο διδάκτορα Γεώργιο Μέλιλλο Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ [Παρ. 4.3]: 
Το Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά το ως άνω αναφερόμενο θέμα και μελέτησε επιστα-
μένα α) την Έκθεση της εξεταστικής επιτροπής, β) τις Αξιολογήσεις των Εσωτερικών 
Κριτών, γ) την Απόφαση της εξεταστικής επιτροπής για την Περιεκτική Εξέταση, δ) την 
Λίστα των Σχετικών Δημοσιεύσεων και ε) τη Διατριβή Thesis του υποψηφίου, ως ανα-
γράφονται στο αντίστοιχο Παράρτημα 4.3. 
Το Συμβούλιο αφού διαπίστωσε ότι, διαδικαστικά έχουν ακολουθηθεί οι νενομισμένες 
διαδικασίες και ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια, απεφάσισε ομόφωνα όπως προω-
θήσει εισήγηση στην Σύγκλητο, ως και η απόφαση του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ, για απο-

Κοινοποίηση Ση-
μειώματος στην 
Σύγκλητο για λήψη 
απόφασης. 

Καταληκτική 
ημερομηνία 
30 Μαΐου 
2018. 
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νομή Διδακτορικού Τίτλου στον υποψήφιο Διδάκτορα Γεώργιο Μέλιλλο του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής.

4.4 Έκθεση Εξεταστικής Επιτροπής για απονομή Διδακτορικού Τίτλου στην υπο-
ψήφια διδάκτορα Ελένη Σαββίδου Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ [Παρ. 4.4]: 
Το Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά το ως άνω αναφερόμενο θέμα και μελέτησε επιστα-
μένα α) την Έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής, β) τις Αξιολογήσεις Εσωτερικών Κρι-
τών, γ) την Απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής για την Περιεκτική Εξέταση, δ) την 
Λίστα των σχετικών δημοσιεύσεων της υποψήφιας και ε) Το Thesis της υποψήφιας, 
ως το αντίστοιχο Παράρτημα 4.4. 
Το Συμβούλιο αφού διαπίστωσε ότι, διαδικαστικά έχουν ακολουθηθεί οι νενομισμένες 
διαδικασίες και ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια, απεφάσισε ομόφωνα όπως προω-
θήσει εισήγηση στην Σύγκλητο, ως και η απόφαση του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ, για απο-
νομή Διδακτορικού Τίτλου στην υποψήφια Διδάκτορα Ελένη Σαββίδου, του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. 

Κοινοποίηση Ση-
μειώματος στην 
Σύγκλητο για λήψη 
απόφασης. 

Καταληκτική 
ημερομηνία 
30 Μαΐου 
2018 

4.5 Τελική Έγκριση Αιτημάτων Εργοδότησης Ειδικών Επιστημόνων/Ερευνητικών 
Συνεργατών στο Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ [Παρ. 4.5]: 
Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε για την κοινοποίηση Σημειώματος στο Πρυτανικό Συμβού-
λιο κατόπιν προέγκρισης από το Συμβούλιο της Σχολής, αιτημάτων για Εργοδότηση 
Ειδικών Επιστημόνων/Ερευνητικών Συνεργατών στο Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ, ως το αντί-
στοιχο Παράρτημα 4.5. 
Το Συμβούλιο έδωσε τελική έγκριση στα εν λόγω αιτήματα. 

  

    

5. Θέματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού   

5.1 Αίτημα Μέλους ΔΕΠ Μιχάλη Σιριβιανού για άδεια απουσίας κατά την περίοδο 
1.7.2018 – 7.8.2018 – Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ [Παρ. 5.1]: 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Η-
ΜΗΠΛΗ, όπως εγκρίνει το αίτημα του Μέλους ΔΕΠ του οικείου Τμήματος Μιχάλη Σι-
ριβιανού, για παραχώρηση Άδειας Απουσίας διάρκειας πέραν των τεσσάρων βδομά-
δων κατά την περίοδο (1.7.2018 – 7.8.2018), σύμφωνα με το αντίστοιχο Παράρτημα 
5.1.  Κατά την περίοδο απουσίας του δεν έχει διδακτικά καθήκοντα. 
Το Συμβούλιο απεφάσισε όπως κοινοποιήσει την ως άνω απόφαση του Τμήματος 
ΗΜΗΠΛΗ στη Σύγκλητο για λήψη απόφασης. 

Κοινοποίηση Ση-
μειώματος στην 
Σύγκλητο για λήψη 
απόφασης. 

Καταληκτική 
ημερομηνία 
30 Μαΐου 
2018 

5.2 Αντικατάσταση Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτού από τον Καθηγητή Σωτήρη Καλο-
γήρου στην Ειδική Επιτροπή για την πλήρωση μίας θέσης Λέκτορα / Επίκουρου 
Καθηγητή, στην Ειδικότητα «Αυτόματος Έλεγχος 
/Δυναμική/Ταλαντώσεις/Μηχανολογικός Σχεδιασμός» - Τμήμα ΜΗΜΕΜΥ [Παρ. 
5.2]: 
Το Συμβούλιο συζήτησε το ως άνω αναφερόμενο θέμα, σε συνέχεια σχετικής απόφα-
σης του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 5.2. 
Το Συμβούλιο απεφάσισε όπως διαβιβάσει την εισήγηση του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ 
στην Σύγκλητο για αντικατάσταση του Πρύτανη, Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτού από 
τον Καθηγητή Σωτήρη Καλογήρου στην Ειδική Επιτροπή για πλήρωση μίας θέσης 
Λέκτορα / Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης 
και Μηχανικής Υλικών στην Ειδικότητα «Αυτόματος Έλεγχος 
/Δυναμική/Ταλαντώσεις/Μηχανολογικός Σχεδιασμός». 
Η αντικατάσταση κρίνεται αναγκαία λόγω σύγκρουσης συμφερόντων του Καθηγητή 
Ανδρέα Αναγιωτού με ορισμένους υποψηφίους για την εν λόγω θέση. 
Ως επιλαχόντες του Καθηγητή Σωτήρη Καλογήρου για την ως άνω Ειδική Επιτροπή 
προτείνονται κατά σειρά προτεραιότητας οι: 

Κοινοποίηση Ση-
μειώματος στην 
Σύγκλητο για λήψη 
απόφασης. 

Καταληκτική 
ημερομηνία 
30 Μαΐου 
2018 
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α) Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Ζαχαριάδης 
β) Καθηγητής Φαίδωνας Κυριακίδης 

5.3 Έκθεση πεπραγμένων – Σαββατικής Άδειας Επίκουρου Καθηγητή Δημήτριου 
Σκαρλάτο (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2017) Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ [Παρ. 5.3]: 
Το Συμβούλιο μελέτησε την αξιολόγηση του Συμβουλίου του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ ανα-
φορικά με την Έκθεση Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του Μέλους ΔΕΠ Δημή-
τρη Σκαρλάτου, κατά την περίοδο (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2017), ως το αντίστοιχο 
Παράρτημα 5.3. 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας 
του Μέλους ΔΕΠ Δημήτρη Σκαρλάτου – Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ έκρινε ότι, έχει αξιοποιηθεί η 
περίοδος της Σαββατικής του Άδειας σε σχέση με τα μετρήσιμα κριτήρια που είχε δια-
τυπώσει στην αίτησή του, σύμφωνα και με τον Κανόνα για χορήγηση Σαββατικής Ά-
δειας ο οποίος εγκρίθηκε κατά την 40η Συνεδρία της Συγκλήτου, καθώς επίσης και με 
την τροποποίηση του ιδίου Κανόνα κατά την 62η Συνεδρία της Συγκλήτου  

Κοινοποίηση Ση-
μειώματος στην 
Σύγκλητο για λήψη 
απόφασης 

Καταληκτική 
ημερομηνία 
30 Μαΐου 
2018 

5.4 Αίτημα Καθηγητή Α. Αναγιωτού για παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς 
Εταιρεία Theramir Ltd – Τμήμα ΜΗΜΕΜΥ [Παρ. 5.4]: 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την απόφαση του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ όπως εγκρίνει 
το αίτημα του Μέλους ΔΕΠ του οικείου Τμήματος, Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτού για 
παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Εταιρεία Theramir Ltd, ως το αντίστοιχο 
Παράρτημα 5.4. 
Το Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε και έλαβε τις δέουσες διευκρινίσεις σύμφωνα με τα 
ως άνω, απεφάσισε όπως με τη σύμφωνη γνώμη του, προωθήσει το θέμα στο Πρυτα-
νικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης 

Κοινοποίηση Ση-
μειώματος στο 
Πρυτανικό Συμβού-
λιο για λήψη από-
φασης. 

Άμεσα 

5.5 Σύσταση Ειδικής Επιτροπής για μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Κα-
θηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωπληροφορική και Παρατήρη-
ση Γης» – Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ [Παρ. 5.5]: 
Το Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά το ως άνω αναφερόμενο θέμα, σε συνέχεια σχετι-
κής απόφασης του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 5.5. 
Το Συμβούλιο απεφάσισε ομόφωνα όπως διαβιβάσει εισήγηση στην Σύγκλητο, ανα-
φορικά με την Σύσταση Ειδικής Επιτροπής για πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη 
βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωπληροφορι-
κή και Παρατήρηση Γης» στο Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ. 

Κοινοποίηση Ση-
μειώματος στην 
Σύγκλητο για λήψη 
απόφασης 

Καταληκτική 
ημερομηνία 
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2018 

    

6. Στρατηγικός Προγραμματισμός και Ανάπτυξη   

    

7 Διάφορα   

    

 
Λήξη του Α΄ ΜΕΡΟΥΣ της Συνεδρίας 
 
Μετά την λήξη της 71ης Συνεδρίας Α’ Μέρος, το Συμβούλιο προέβη στην επικύρωση των ως άνω αναφερόμενων αποφάσεων 
για τα θέματα: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6,1 και 7.1. 
 
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
 
Τα πρακτικά του Α’ ΜΕΡΟΥΣ της 71ης Συνεδρίας, εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας 
κατά την 72η Τακτική Συνεδρία του ΜΕΡΟΣ Α’, η οποία πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουνίου, 2018. 


