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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  51ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
ΜΕΡΟΣ Α 

 

Αρ. 
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

51/ΣΥΓ/2.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εκφράσει την έντονη 
δυσαρέσκεια της για την τροπή που έχει πάρει το θέμα ίδρυσης του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών και του Τμήματος Φυσικών και 
Ενεργειακών Πόρων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο. Το 
Πανεπιστήμιο θα πρέπει να διεκδικήσει δυναμικά την ίδρυση των 
δύο Τμημάτων και θα πρέπει να απευθυνθεί στο ανώτατο πολιτικό 
επίπεδο. 
 

Πρύτανης Άμεσα 

51/ΣΥΓ/2.6 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
 
1. Ο ΔΔΟ ετοιμάσει πίνακα με τα κονδύλια όπου μέχρι σήμερα 

το Πρυτανικό Συμβούλιο επικύρωνε τις δαπάνες τους, ύστερα 
από εισηγήσεις των αρμόδιων Συγκλητικών Επιτροπών, για να 
προωθηθεί στο Συμβούλιο εισήγηση όπως το Συμβούλιο 
εκχωρήσει στο Πρυτανικό Συμβούλιο τη συγκεκριμένη 
αρμοδιότητα. 

 
2. Εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή Έρευνας, σε συντονισμό με την 

Υπηρεσία Οικονομικών, να επιλύσουν τα διαδικαστικά 
προβλήματα που υπάρχουν για την αξιοποίηση του άρθρου 324 
«Στήριξη προγράμματος Ορίζοντας 2020». Η Σύγκλητος 
θεωρεί ότι η διαχείριση του άρθρου θα πρέπει να γίνει με βάση 
την πολιτική που ακολουθείται για την αξιοποίηση των ιδίων 
εσόδων των Τμημάτων για το άρθρο 319 «Ερευνητικές και 
Άλλες Δραστηριότητες». 

 

 
 

ΔΔΟ 
 
 
 
 
 
 

ΑΑΥ 

 
 

Άμεσα 
 
 
 
 
 
 

Άμεσα 

51/ΣΥΓ/2.7 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα για το θέμα της ανάδειξης 
Αντιπρυτάνεων κατά τις επερχόμενες Πρυτανικές Εκλογές, η 
Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (24 υπέρ, 1 εναντίον, 5 
αποχές) όπως εισηγηθεί προς το Συμβούλιο να ζητηθεί 
γνωμάτευση (μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού) από 
τον ανώτατο και ανεξάρτητο θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα ως 
προς τα εξής δύο ερωτήματα, τα οποία προέκυψαν κατά την 
ερμηνεία των σχετικών νομοθετικών διατάξεων: 
 
1. Ποιοι δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το αξίωμα των 

Αντιπρυτάνεων. 
2. Ποιοι έχουν το δικαίωμα ψήφου στην εκλογική διαδικασία για 

την ανάδειξη των Αντιπρυτάνεων. 
 

Ο Καθ. Π. Ζαφείρης αιτιολογώντας την αποχή του ανέφερε ότι 
επειδή θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές, θεώρησε 
αντιδεοντολογικό να τοποθετηθεί για αυτό το θέμα πριν τη 
ψηφοφορία. Μελετώντας όλα τα στοιχεία σε βάθος, η θέση του 
συμπίπτει πλήρως με αυτή που εξέφρασε ο Αναπλ. Καθ. Κ. Κώστα 

Πρύτανης 50η Συνεδρία 
Συμβουλίου 
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δηλ. ότι είναι ορθό να γίνουν οι εκλογές με δικαίωμα 
υποψηφιότητας όλων των ακαδημαϊκών. Τα όποια άλλα θέματα 
που προκύπτουν, και έχουν σίγουρα μεγάλη σημασία για το 
Πανεπιστήμιο, θα πρέπει μαζί με πολλά άλλα θέματα να επιλυθούν 
από τη νέα διοίκηση του Πανεπιστημίου. Κατά τη γνώμη του, η 
διεξαγωγή των εκλογών έχει ήδη αποφασιστεί και τα χρονικά της 
περιθώρια έχουν τεθεί. Η δε προκήρυξη των εκλογών έχει ήδη γίνει 
με ανακοίνωση που απέστειλε η Πρύτανης σε όλο το προσωπικό 
του Πανεπιστημίου. Αρκετές τοποθετήσεις που έχουν γίνει, του 
δίνουν την εντύπωση ότι υπάρχει πρόθεση αδικαιολόγητης 
δημιουργίας κωλυσιεργίας και καθυστέρησης στη διεξαγωγή των 
εκλογών. 
 
Ο Ανώτερος Λέκτορας Σ. Καλογήρου αιτιολόγησε την εναντίον 
ψήφο του λέγοντας ότι δεν θεωρεί σωστό το Πανεπιστήμιο να 
διαφοροποιηθεί από την πρακτική των άλλων πανεπιστημίων που 
στη θέση του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων εκλέγουν 
Καθηγητές.  
 
Ο Επίκουρος Καθ. Κ. Παπαδόπουλος αιτιολόγησε την αποχή του 
λέγοντας ότι ο Νόμος είναι ξεκάθαρος και η Πρύτανης έχει τη 
διοικητική ευθύνη να εφαρμόσει τις πρόνοιές του. 
 
Ο κ. Π. Παντελή αιτιολόγησε την αποχή του λέγοντας ότι η 
Σύγκλητος θα έπρεπε να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής των 
Πρυτανικών Εκλογών ώστε να διεξαχθούν μετά τις φοιτητικές 
εκλογές.  
 
Η Πρύτανης τήρησε αποχή για λόγους που ανέφερε στη συζήτηση. 
 

51/ΣΥΓ/4.2.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα για την ευθύνη 
ετοιμασίας αρνητικών επιστολών για τις θέσεις ακαδημαϊκού 
προσωπικού, εξεταστεί μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο για την 
αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών. 
 

ΔΔΟ Μέχρι το τέλος 
του 2015 

51/ΣΥΓ/4.2.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί προς το 
Συμβούλιο την έγκριση της αντικατάστασης του Επίκουρου Καθ. 
Αντώνη Θεοχάρους, ο οποίος βρίσκεται σε Σαββατική Άδεια, με 
τον Επίκουρο Καθ. Παναγιώτη Ανδρέου στη Συντονιστική 
Επιτροπή του προγράμματος ΜΒΑ. 
 

Πρύτανης 50η συνεδρία 
Συμβουλίου 

51/ΣΥΓ/6.1 Σχετικά με το αίτημα της ΦΕΤΕΠΑΚ για υιοθέτηση της Β 
ευκαιρίας στις περιπτώσεις φοιτητών που αποτυγχάνουν σε 
μαθήματα, η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (24 υπέρ, 1 
εναντίον, 3 αποχές) όπως για μαθήματα που παρουσιάζουν μεγάλο 
ποσοστό αποτυχίας, τα Τμήματα προτείνουν και εφαρμόσουν τις 
λύσεις που κρίνουν ως τις πιο κατάλληλες. 
 

Κοσμήτορες/ 
Πρόεδροι 
Τμημάτων 

Άμεσα 
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  51ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
ΜΕΡΟΣ Β 

 

Αρ. 
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

51/ΣΥΓ/2.8 Σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση του 
Διευθυντή του CII, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως 
εκφράσει τη δυσαρέσκεια της για την παρέμβαση του 
Συμβουλίου σε ένα καθαρά ακαδημαϊκό θέμα, χωρίς 
προηγούμενη διαβούλευση με τη Σύγκλητο, και για το γεγονός 
ότι έλαβε μία απόφαση για ένα θέμα για το οποίο δεν έχει 
αποκλειστική αρμοδιότητα. Η Σύγκλητος θεωρεί ότι η απόφαση 
του Συμβουλίου πρέπει να ανακληθεί και το θέμα να επανέλθει 
ενώπιον του Συμβουλίου αφού πρώτα δοθεί η ευκαιρία στους 
Κοσμήτορες της Σχολής  Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
και της Σχολής Επιστημών Υγείας να συζητήσουν το θέμα και 
να υποβάλουν εισήγηση προς τη Σύγκλητο. 
 

Πρύτανης 50η Συνεδρία 
Συμβουλίου 

51/ΣΥΓ/3.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση 
της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη  του Επίκουρου Καθ. 
Ανδρέα Πέτρου, του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και 
Τουρισμού. 
 

Π.Θεοδοσίου/ 
Ν.Λοΐζου 

 

Άμεσα 

51/ΣΥΓ/3.2 ΑΠΟΦΑΣΗ: 
 
Η Σύγκλητος λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμάτευση του κ. Γ. 
Σεραφείμ, Εξωτερικού Νομικού Συμβούλου του 
Πανεπιστημίου, η οποία ζητήθηκε από το Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου, αποφάσισε ομόφωνα, ενόψει των νόμιμων 
επιλογών της, όπως αυτές αναφέρονται στην πιο πάνω 
γνωμάτευση, όπως επιληφθεί η ίδια των ανελίξεων των 
ενταγμένων μελών ΔΕΠ και να μην παραπέμψει το θέμα στη 
νέα Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκρότησε κατά την 49η 
Συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2015.   
 
Η ομόφωνη αυτή απόφαση λήφθηκε λόγω του ότι η Σύγκλητος 
έκρινε ότι η παραπομπή στην Επιτροπή Αξιολόγησης δε 
χρειαζόταν να γίνει και αυτό επειδή η Σύγκλητος είχε ενώπιον 
της όλο το απαραίτητο υλικό, και πιο συγκεκριμένα: (i) την 
ισχύουσα νομοθεσία, (ii) τη Συμφωνία Ένταξης, (iii) τις 
αποφάσεις των Σωμάτων του Πανεπιστημίου 
συμπεριλαμβανομένης της διατύπωσης και επεξήγησης των 
κριτηρίων ανέλιξης ενταγμένου προσωπικού του ΤΕΠΑΚ στις 
θέσεις Ανώτερου Λέκτορα και Επίκουρου Καθηγητή, και (iv) 
τα αναλυτικά βιογραφικά των υποψηφίων. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ: 
 
Με βάση την άνωθεν απόφαση και μετά από προσεκτική μελέτη 
όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, η Σύγκλητος αποφάσισε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιτροπή 
Προσλήψεων και 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άμεσα 



Σύνοψη Αποφάσεων  
51η Συνεδρία της Συγκλήτου, 02/09/2015     4/5 
  
 

 

ομόφωνα τα ακόλουθα: 
Α. Την ανέλιξη των πιο κάτω δεκαέξι (16) ενταγμένων μελών 
ΔΕΠ από τη βαθμίδα του Ανώτερου Λέκτορα στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή, με την αιτιολόγηση που φαίνεται στο 
πρακτικό: 
 

1. Αγγελή Ιωάννης 
2. Αγκαστινιώτης Νίκος 
3. Βοσκαρίδης Σώτος 
4. Γεωργίου Αβραάμ 
5. Ελευθερίου Πολύβιος 
6. Καλογήρου Σωτήρης 
7. Κρόνη Παρασκευούλλα 
8. Κωνσταντίνου Μαριάννα 
9. Μαρούχος Χρίστος 
10. Ξυρίχης Τάσος 
11. Σωκράτους Σωκράτης 
12. Ταμανά Παναγιώτα 
13. Φράγκου Ιωάννα 
14. Χατζημπαλάση Μαρία 
15. Χριστοδουλίδης Παύλος 
16. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος 

 
Β. Την ανέλιξη του πιο κάτω ενταγμένου μέλους ΔΕΠ από τη 
βαθμίδα του Λέκτορα στη βαθμίδα του Ανώτερου Λέκτορα, με 
την αιτιολόγηση που φαίνεται στο πρακτικό: 
 

1. Ιωαννίδης Μαρίνος 
 

Προαγωγών/ 
Ν.Λοΐζου 

 

51/ΣΥΓ/3.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απόφαση 
του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Λέκτορα 
Λύσανδρου Παντελίδη, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή. 
 

Επιτροπή 
Προσλήψεων και 
Προαγωγών/ 

Κ.Χρυσοστόμου/ 
Ν.Λοΐζου 

Άμεσα 

51/ΣΥΓ/3.4 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση 
της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στην 
ειδικότητα Λογοπαθολογία/ Λογοθεραπεία στο γνωστικό 
αντικείμενο των διαταραχών επικοινωνίας με έμφαση στις 
Διαγνωστικές Μεθόδους Διαταραχών Ροής της ομιλίας ή/και 
Φώνησης ή/και Γλώσσας, στο Τμήμα Επιστημών 
Αποκατάστασης. 
 

Κ.Πετεινού/ 
Ν.Μίτλεττον/ 
Ν.Λοΐζου 

Άμεσα 

51/ΣΥΓ/3.5 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα του 
Αναπλ. Καθ. Β. Ραφτόπουλου για παραχώρηση άδειας άνευ 
απολαβών (για λόγους μη δημόσιου συμφέροντος) για το 
φθινοπωρινό εξάμηνο 2015/16 (1η Αυγούστου 2015-31η 
Δεκεμβρίου 2015). 

Επιτροπή 
Προσλήψεων και 
Προαγωγών/ 
Ν.Μίτλτεττον/ 
Ν.Λοΐζου 

Άμεσα 

51/ΣΥΓ/3.6 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως δεν εγκρίνει το αίτημα 
του  Επίκουρου Καθ. Ανδρέα Λαγού για παραχώρηση άδειας με 
απολαβές χρονικής διάρκεια ενός εξαμήνου (Φθινοπωρινό 
Εξάμηνο 2015), λόγω του ότι η νομοθεσία του Πανεπιστημίου, 

Ε.Ζαντίδης/ 
Ν.Λοΐζου 

 

Άμεσα 
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αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν επιτρέπει την 
παραχώρηση τέτοιας άδειας.  
 

51/ΣΥΓ/3.7 Λαμβάνοντας υπόψη τη συζήτηση που διεξήχθη στο θέμα 3.6, η 
Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (17 υπέρ, 1 αποχή) 
όπως παραχωρήσει στον Επίκουρο Καθ. Ανδρέα Λαγό 
Σαββατική Άδεια για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2015/16 (1η 
Σεπτεμβρίου 2015-31η Δεκεμβρίου 2015). 
 

Ε.Ζαντίδης/ 
Ν.Λοΐζου 

Άμεσα 

51/ΣΥΓ/3.9 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απόφαση 
του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη της Λέκτορος 
Δέσποινας Μιχαήλ, του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών 
Τεχνών, στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας. 

Επιτροπή 
Προσλήψεων και 
Προαγωγών/ 
Ε.Ζαντίδης/ 
Ν.Λοΐζου 

Άμεσα 

51/ΣΥΓ/3.10 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση 
της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθ. 
Αντώνη Δανού, του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών 
Τεχνών. 
 

Π.Ζαφείρης/ 
Ν.Λοΐζου 

Άμεσα 

51/ΣΥΓ/4.1 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε 
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στον 
Felix Hermerschmidt, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. 
 

Κ.Χρυσοστόμου/  
Τ.Γεωργιάδης/ 
Β.Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

51/ΣΥΓ/4.2 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε 
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στην 
Χάρις Καϊτέ, του Τμήματος Νοσηλευτικής. 
 

Ν.Μίτλεττον/ 
Β.Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

51/ΣΥΓ/5.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα της 
Ανώτερης Λέκτορος Χριστιάνας Παναγιώτου, του Τμήματος 
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, για παραχώρηση 
Σαββατικής Άδειας για το  ημερολογιακό έτος 2016 (1 
Ιανουαρίου 2016-31 Δεκεμβρίου 2016). 
 

Ν.Τσαπατσούλης
/Ν.Λοΐζου 

Άμεσα 

 
 


