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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  53ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 
ΜΕΡΟΣ Α 

 

Αρ. 
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

53/ΣΥΓ/2.5.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (14 υπέρ, 2 εναντίον, 9 
αποχές) όπως αποδεχθεί τη γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας 
και όπως στις επερχόμενες Πρυτανικές Εκλογές, δικαίωμα 
υποψηφιότητας για τις δύο θέσεις των Αντιπρυτάνεων έχουν μόνο 
οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου. 
 
Ο Καθ. Π. Ζαφείρης αιτιολογώντας την αποχή του ανέφερε ότι 
διατηρεί την ίδια ακριβώς θέση όπως αυτή καταγράφηκε στην 51η 
Συνεδρία της Συγκλήτου όταν και συζητήθηκε ξανά το θέμα για το 
ποιοι μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις των 
Αντιπρυτάνεων. 
 
Ο Επίκουρος Καθ. Κ. Παπαδόπουλος αιτιολογώντας την αποχή του 
ανέφερε ότι η Σύγκλητος δεσμεύεται από τη γνωμάτευση του 
Γενικού Εισαγγελέα και θα πρέπει να την αποδεχθεί, όσο και αν 
διαφωνεί ο ίδιος με το περιεχόμενό της. 
 
Η πιο πάνω απόφαση είναι άμεσα εκτελεστέα. 
 

Πρύτανης Άμεσα 

53/ΣΥΓ/2.8.2 Σχετικά με τα θέματα που εγέρθηκαν για την έναρξη της 
ακαδημαϊκής χρονιάς, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η 
ΑΑΥ συγκαλέσει διευρυμένη σύσκεψη ώστε να γίνει μεγαλύτερη 
ζύμωση ιδεών και να διαμορφωθούν τελικές εισηγήσεις για να 
υποβληθούν στη Σύγκλητο.   
 

ΑΑΥ Άμεσα 

53/ΣΥΓ/3.1.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως υιοθετήσει τον Κώδικα 
Καλής Πρακτικής που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Επικοινωνίας 
και Σπουδών Διαδικτύου, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα που 
έχει υποβληθεί, με την εξής τροποποίηση στο τέλος της πρώτης 
παραγράφου: 
 
«…και εάν υπάρχει επαναλαμβανόμενη προβληματική 
συμπεριφορά, το θέμα να υποβάλλεται στην Πειθαρχική 
Επιτροπή». 
 

ΑΟιΠΑ/ 
Α.Ανδρέου/ 
Φ.Φιλίππου 

Άμεσα 

53/ΣΥΓ/3.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό του Επίκουρου Καθ. 
Ο. Τζαμαλούκα ως νέου εκπρόσωπου της Σχολής Γεωτεχνικών 
Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος στην Επιτροπή 
Διεθνούς Συνεργασίας. 
 

ΑΟιΠΑ/ 
Θ.Ζαχαριάδης/Χ. 
Χρυσοστόμου 

Άμεσα 

53/ΣΥΓ/3.3.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την «Πολιτική 
Ερευνητικής Δραστηριότητας για το έτος 2016», όπως 
παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί, με τις εξής 

ΑΑΥ/Χ. 
Χρυσοστόμου 

Ιανουάριος 
2016 
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διαφοροποιήσεις/διευκρινίσεις: 
Στις επιλέξιμες δαπάνες να προστεθεί η συμμετοχή σε Biennale και 
Εκθέσεις. 
Το σημείο 6 των επιλέξιμων δαπανών διαμορφώνεται σε «Κόστος 
υποβολής και δημοσίευσης σε open access journals ή σε 
παραδοσιακά journals». 
Το κόστος υποβολής και δημοσίευσης σε open access journals θα 
καλύπτεται σε περίπτωση που δεν καλύπτεται από το ειδικό ταμείο 
που υπάρχει στη Βιβλιοθήκη για αυτό το θέμα. 
 

53/ΣΥΓ/3.3.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση της Καθ. Ε. 
Παπαθανάσογλου, λόγω απουσίας της με άδεια άνευ απολαβών, 
από τον Αναπλ. Καθ. Α. Μερκούρη στην Επιτροπή Έρευνας.   
 

ΑΑΥ/ 
Ν. Μίτλεττον/ 

Χ. 
Χρυσοστόμου 

Άμεσα 

53/ΣΥΓ/3.4.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις πιο κάτω 
διαφοροποιήσεις στην Εγκύκλιο «Δίδακτρα για Μεταπτυχιακές 
Σπουδές και Διαδικασία Καταβολής» και όπως τις προωθήσει στο 
Συμβούλιο για τη δική του έγκριση:  
 
Να απαλειφθεί το σημείο 3.1.4 της υφιστάμενης Εγκυκλίου. Η 
κατάργηση της πρόνοιας αυτής θα ισχύει αναδρομικά για όλους 
τους ενεργούς φοιτητές Μάστερ που τυχόν έχουν χρεωθεί 
επιπρόσθετα δίδακτρα. Δεν θα επιστραφούν χρήματα σε 
αποφοίτους προγραμμάτων Μάστερ που τυχόν έχουν καταβληθεί 
στα πλαίσια της πρόνοιας 3.1.4. 
 
Διατηρείται η πολιτική ότι οποιαδήποτε πληρωμή διδάκτρων, 
περιλαμβανομένης της προκαταβολής, δεν επιστρέφεται αν ένας 
φοιτητής για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσει πριν την αποπεράτωση 
των σπουδών του. Προκειμένου η πολιτική να γίνει πιο φιλική 
προς τους πολίτες, χωρίς όμως να ακυρώνεται η λογική που την 
έχει καθορίσει, στην παράγραφο 4.1 να προστεθεί η εξής 
διατύπωση: 
 
«Σε περίπτωση που αποχωρήσας μεταπτυχιακός φοιτητής αποκτήσει 
ξανά την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή, σε οποιοδήποτε 
πρόγραμμα, τότε η προκαταβολή που είχε καταβάλει θα θεωρείται 
ως καταβληθέν μέρος των νέων διδάκτρων που συνολικά θα κληθεί 
να πληρώσει. Το ποσό αυτό θα του πιστώνεται μόλις αποκτήσει ξανά 
τη μεταπτυχιακή φοιτητική ιδιότητα. Νοείται ότι η ρύθμιση αυτή δεν 
μπορεί να μεταβιβάζεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, συγγενικό ή 
μη». 
 

Συμβούλιο Άμεσα 

53/ΣΥΓ/3.6 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό της Επίκουρης 
Καθηγήτριας Άντρης Παναγιώτου ως Προέδρου της Επιτροπής 
Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, σε αντικατάσταση της 
Επίκουρης Καθ. Ε. Παπασταύρου. 
 

Μ. Καμπανάρος/ 
Χ. 

Χρυσοστόμου 

Άμεσα 

53/ΣΥΓ/5.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την κατανομή 
ποσού ύψους €233,830 στο άρθρο 414 «Εξοπλισμός 
Εργαστηρίων» των Τμημάτων, όπως παρουσιάζεται στο 
παράρτημα που έχει υποβληθεί, μετά τη μεταφορά που ενέκρινε η 

ΑΟιΠΑ Άμεσα 
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Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου από το άρθρο 422 
«Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές Εργασίες». 
 
Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστέα. 
 

53/ΣΥΓ/5.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί στο Συμβούλιο 
την έγκριση των μεταφορών πιστώσεων κονδυλίων, όπως 
παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί. 
Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστέα. 
 

ΑΟιΠΑ 
 

51η Συνεδρία 
Συμβουλίου 
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  53ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 
ΜΕΡΟΣ Β 

 

Αρ. 
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

53/ΣΥΓ/3.1 ΑΠΟΦΑΣΗ: 
 
Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα της 
Λέκτορος Δέσποινας Μιχαήλ για παραχώρηση Σαββατικής 
Άδειας διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου (Εαρινό 
Εξάμηνο 2016).   
 
ΑΠΟΦΑΣΗ: 
 
H Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση της 
Λέκτορος Δέσποινας Μιχαήλ, λόγω απουσίας της με Σαββατική 
Άδεια, από τον Αναπλ. Καθ. Α. Λανίτη στην Επιτροπή για τη 
Δημιουργία Γραφείου Καινοτομίας και Μεταφοράς 
Τεχνογνωσίας. 
 

 
 

Ε. Ζαντίδης/ 
Ν.Λοΐζου 

 
 
 
 

 
ΑΟιΠΑ/ 

Ε.Ζαντίδης/ 
Χ.Χρυσοστόμου 

 
 

Άμεσα 
 
 
 
 
 
 

Ιανουάριος 
2016 

53/ΣΥΓ/3.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα του 
Καθ. Α. Σαββίδη, για χορήγηση Σαββατικής Άδειας διάρκειας 
δώδεκα μηνών, από 1 Ιουλίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2017. 
 

Π.Θεοδοσίου/ 
Ν.Λοΐζου 

 

Άμεσα 

53/ΣΥΓ/3.4 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την 
απόφασή της για την παραχώρηση άδειας άνευ αποδοχών για 
ένα έτος (1 Σεπτέμβριου 2015-31 Αυγούστου 2016) στην κ. 
Έλενα Κλεάνθους,  Ειδική Νοσηλευτική Λειτουργό με 
απόσπαση, που λήφθηκε κατά την 48η Συνεδρία της. 
 
Η πιο πάνω απόφαση έχει αναδρομική ισχύ. 
 

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

 

Άμεσα 

53/ΣΥΓ/3.5 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση 
της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη  της Επίκουρης Καθ. 
Ελένης Κύζα, του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών 
Διαδικτύου. 
 

Π.Ζαφείρης/ 
Ν.Λοΐζου 

Άμεσα 

53/ΣΥΓ/3.6 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση 
του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη  του Λέκτορα 
Νικόλαου Τζωρτζάκη, του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, 
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. 
 

Θ.Ζαχαριάδης/ 
Ν.Λοΐζου 

 

Άμεσα 

53/ΣΥΓ/3.7 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση 
της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη  του Λέκτορα Μιχάλη 
Μιχαηλίδη, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. 
 

Κ. Χρυσοστόμου/ 
Ν.Λοΐζου 

 

Άμεσα 
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53/ΣΥΓ/3.8 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή 
του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου στον 
Καθ. Γιώργο Ζώτο. Η απόφαση της Συγκλήτου θα τεθεί 
ενώπιον του Συμβουλίου προς επικύρωση. 
 

Πρύτανης/ 
Σ.Στυλιανού/ 
Ν.Λοΐζου 

52η Συνεδρία 
Συμβουλίου 

53/ΣΥΓ/3.9 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:  
 
(α) Ανακαλέσει την απόφασή της για τη σύσταση της Ειδικής 
Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθ. Κωνσταντίνου 
Μακρή, του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την 
Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία, που λήφθηκε κατά την 49η 
Συνεδρία της. 
 
(β) Καθορίσει τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την 
ανέλιξη του Επίκουρου Καθ. Κωνσταντίνου Μακρή, του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και 
Δημόσια Υγεία. 
 

ΑΟιΠΑ 
Ν.Μίτλεττον/ 
Ν.Λοΐζου 

 

Άμεσα 

53/ΣΥΓ/3.11 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση 
της Ειδικής Επιτροπής για  μια θέση ΔΕΠ στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική με 
έμφαση σε κλινικές εφαρμογές», στη βαθμίδα Λέκτορα ή 
Επίκουρου Καθηγητή. 
 

Ν.Μίτλεττον/ 
Ν.Λοΐζου 

 

Άμεσα 

53/ΣΥΓ/3.12 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση 
του Εκλεκτορικού Σώματος 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.Λοΐζου 

Άμεσα 

53/ΣΥΓ/3.15 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα του 
Αναπλ. Καθ. Χριστάκη Δαμιανού, για χορήγηση Σαββατικής 
Άδειας διάρκειας έξι μηνών, από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 
Ιουνίου 2016. 
 

Κ. Χρυσοστόμου/ 
Ν.Λοΐζου 

Άμεσα 

53/ΣΥΓ/3.16 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα του 
Επίκουρου Καθ. Βάσου Σωτηρίου, για χορήγηση Σαββατικής 
Άδειας διάρκειας δώδεκα μηνών, από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 
31 Δεκεμβρίου 2016. 
 

Κ. Χρυσοστόμου/ 
Ν.Λοΐζου 

Άμεσα 

53/ΣΥΓ/4.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει, όπως 
παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί, τον 
κατάλογο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών αποφοίτων, με 
ημερομηνία αποφοίτησης την 7η Οκτωβρίου 2015. 
 

Β.Πρωτοπαπάς Άμεσα 

53/ΣΥΓ/4.2 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε 

Κ.Κώστα / 
Β.Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 
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ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στον 
Μάριο Θεοφίλου, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος. 
 

53/ΣΥΓ/4.3 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε 
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στην 
Περσεφόνη Λάμπρου, του Τμήματος Νοσηλευτικής. 
 

Ν.Μίτλεττον/ 
Β.Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

53/ΣΥΓ/4.4 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε 
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στον 
Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων 
και Τουρισμού. 
 

Π.Θεοδοσίου/ 
Β.Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

53/ΣΥΓ/5.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως: (i) κάνει αποδεκτή την 
παραίτηση του Αναπλ. Καθ. Ανδρέα Πουλλικκά από το 
Πανεπιστήμιο, με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2015, λόγω του 
διορισμού του ως Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
Κύπρου, και (ii) ζητήσει από το Συμβούλιο όπως εγκρίνει την 
υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού για άμεση αποπαγοποίηση της θέσης που θα 
κενωθεί. 
 

Πρύτανης/ 
Ν.Λοΐζου 

51η Συνεδρία 
Συμβουλίου 

 

53/ΣΥΓ/5.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ο Αναπλ. Καθ. 
Κυριάκος Καλλή αντικαταστήσει τον Αναπλ. Καθ. Α. 
Πουλλικκά, λόγω της παραίτησής του από το Πανεπιστήμιο, 
στην Επιτροπή Αξιολόγησης για τις ανελίξεις των ενταγμένων 
μελών ΔΕΠ. 
 
Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστέα. 
 

Α.Κατσιώτης Άμεσα 

 
 


