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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α΄)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

85/ΣΥΓ/2.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τις
Πρυτανικές Αρχές, τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας και την Εσωτερική Νομικό Σύμβουλο να
εξετάσουν το θέμα των Κανονισμών για προσφορά Προπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών σε ξένες γλώσσες και να επανέλθει σε
επόμενη συνεδρία της Συγκλήτου.

Πρύτανης/
ΑΑΥ/
ΑΟιΠΑ/
ΥΣΦΜ/
Εσωτερική
Νομικός
Σύμβουλος

Άμεσα

85/ΣΥΓ/2.2

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Κοσμήτορα της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ημερομηνίας 22/6/2017,
αναφορικά με την πραγματοποίηση Ειδικής Συνεδρίας με σκοπό
την αντικατάσταση του εκπροσώπου μέλους ΔΕΠ της Σχολής στη
Σύγκλητο, Καθηγητή Φώτη Παναγίδη, λόγω Σαββατικής Άδειας.

Π. Θεοδοσίου/
Α. Ζωπιάτης

Άμεσα

ΑΟιΠΑ/ ΑΑΥ/
ΥΕΔΣ/
ΥΟικ/
Κοσμήτορες
Σχολών/
Πρόεδροι
Τμημάτων

Άμεσα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, ο
Επίκουρος Καθηγητής Αντώνης Θεοχάρους έχει εκλεγεί ως
εκπρόσωπος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας στη Σύγκλητο,
σε αντικατάσταση του Καθηγητή Φώτη Παναγίδη.
85/ΣΥΓ/2.3

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της συγκεντρωτικής κατάστασης για την
απορρόφηση του Προϋπολογισμού του Έτους 2017 ανά κεφάλαιο/
άρθρο, που αφορά στην περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30
Ιουνίου 2017 και των συγκριτικών στοιχείων της απορρόφησης του
Προϋπολογισμού για το 2016 αναφορικά με την πιο πάνω περίοδο.
Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος έτυχε ενημέρωσης για την κατάσταση
εσόδων για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι τις 30
Ιουνίου 2017 αλλά και για την κατάσταση προσωπικού για το έτος
2017.
Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η Υπηρεσία Έρευνας και
Διεθνούς Συνεργασίας αποστείλει υπενθύμιση στους Προέδρους
των Τμημάτων και στους Κοσμήτορες των Σχολών για έλεγχο της
απορρόφησης του κονδυλίου 3/319 «Ερευνητική και άλλη
Δραστηριότητα» από τα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ των Τμημάτων τους οι
οποίοι ακολούθως να ενημερώσουν άμεσα την Υπηρεσία Έρευνας
και Διεθνούς Συνεργασίας σχετικά.

85/ΣΥΓ/2.4

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 91ης και 92ης
Συνεδρίας
του
Πρυτανικού
Συμβουλίου,
οι
οποίες
πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 29 Μαΐου 2017 αντίστοιχα.

85/ΣΥΓ/2.5

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της επιστολής του Προϊστάμενου της
Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ημερομηνίας,
26/6/2017, προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού, σχετικά με την κατανομή αυξημένων θέσεων
εισακτέων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2017 για τα Τμήματα
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Σελ. 1

του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
85/ΣΥΓ/2.6

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη,
ημερομηνίας 30/6/2017, σχετικά με την υποβολή εισηγήσεων και
σχολίων των μελών της Συγκλήτου αναφορικά με την
Προτεινόμενη Οργανωτική Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών,
κατόπιν σχετικής απόφασης της 83ης Συνεδρίας της Συγκλήτου,
ημερομηνίας 12/6/2017.

85/ΣΥΓ/2.7

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Προϊστάμενου της
Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, ημερομηνίας 28/6/2017,
σχετικά με τις εισηγήσεις για επιμέρους ενέργειες προς υλοποίηση
των νέων οργανογραμμάτων των Διοικητικών Υπηρεσιών.
Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (19 υπέρ, 1 εναντίον,
2 αποχές) όπως εγκρίνει την εισήγηση αναφορικά με την
προτεινόμενη οργανωτική δομή των διοικητικών υπηρεσιών και
έχει το δικαίωμα να κάνει εισηγήσεις για διαφοροποιήσεις και
αναπροσαρμογές όπου και όποτε το κρίνει αναγκαίο.

Πρύτανης/
ΑΟιΠΑ/
ΔΔΟ/
ΥΑΔ

Άμεσα

Β) Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι κατά την υλοποίηση της
προτεινόμενης οργανωτικής δομής έχει το δικαίωμα σύμφωνα με το
σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, να εισηγείται στο Συμβούλιο
επιμέρους ενέργειες υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και των
κατανομών θέσεων διοικητικού προσωπικού και του καθορισμού
προτεραιοτήτων.

Πρύτανης

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως υποβάλει θετική εισήγηση
προς το Συμβούλιο για επικύρωση των πιο πάνω αποφάσεων.

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

ΑΑΥΕπιτροπή
Εσωτερικής
Ποιότητας/
Κ. Μακρής

Άμεσα

Κ. Μακρής/
ΥΣΦΜ

Άμεσα

Ο ΑΑΥ και ο Επίκουρος Καθηγητής Αντώνης Θεοχάρους τήρησαν
αποχή από τη διαδικασία λήψης απόφασης λόγω συγγένειας με
άτομα του διοικητικού προσωπικού.
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Δανός αιτιολόγησε την
αρνητική του ψήφο εκφράζοντας την αντίθετη άποψη που έχει
σχετικά με τη δημιουργία της νέας Υπηρεσίας Επικοινωνίας,
Προώθησης και Διεθνοποίησης.
85/ΣΥΓ/2.8

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την αίτηση
για αξιολόγηση – πιστοποίηση του νέου Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών «MSc in Public Health» του Διεθνούς
Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία
και εξουσιοδοτήσει τα μέλη της ΕΕΠ όπως υπογράψουν όλα τα
σχετικά έγγραφα της αίτησης και τα καταθέσουν, μετά την έγκριση
από το Συμβούλιο, στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.
Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως σε περίπτωση
πιστοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «MSc in Public
Health» από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε, τα υφιστάμενα μεταπτυχιακά
προγράμματα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την
Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία σταματήσουν να
προσφέρονται.
Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για επικύρωση των πιο πάνω αποφάσεων.
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Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου
Σελ. 2

85/ΣΥΓ/2.8.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Κοσμήτορα της
Σχολής Επιστημών Υγείας, ημερομηνίας 3/7/2017, αναφορικά με
τη συγκεντρωτική κατάσταση του διδακτικού φόρτου εργασίας του
ακαδημαϊκού προσωπικού των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του
Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και
Δημόσια Υγεία.

85/ΣΥΓ/2.9

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Κοσμήτορα της
Σχολής Επιστημών Υγείας, ημερομηνίας 12/6/2017, αναφορικά με
την πραγματοποίηση Ειδικής Συνεδρίας στις 12/6/2017 με σκοπό
την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Τμήμα Νοσηλευτικής.

Κ. Μακρής/ Ε.
Παπασταύρου

Άμεσα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, η
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευρυδίκη Παπασταύρου εκλέγηκε στη
θέση της Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής και ο
Αναπληρωτής Καθηγητής Νίκος Μίτλεττον εκλέγηκε στη θέση του
Αντιπροέδρου του εν λόγω Τμήματος.
85/ΣΥΓ/3.1.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 48ης και 49ης
Συνεδρίας της Επιτροπής Έρευνας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν
στις 8 Μαΐου και στις 15 Ιουνίου 2017 αντίστοιχα.

85/ΣΥΓ/3.1.1.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την Πολιτική για
Εσωτερικά Προγράμματα, όπως αυτή παρουσιάζεται στο σχετικό
Παράρτημα που έχει υποβληθεί, με την ακόλουθη τροποποίηση στο
σημείο 9 «οι Εξωτερικοί Κριτές δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή,
ύψους 150 ευρώ ανά πρόταση». Σε περίπτωση που υπάρχουν
διαθέσιμα ποσά στο κονδύλι 3/319 η Επιτροπή Έρευνας θα
υποβάλλει εισήγηση στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού
της Συγκλήτου για το οικονομικό μέρος της κάθε πρόσκλησης για
Εσωτερικά Προγράμματα.

ΑΑΥ –
Επιτροπή
Έρευνας/
ΑΟιΠΑ
ΥΕΔΣ

Άμεσα

85/ΣΥΓ/3.1.1.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (23 υπέρ, 1 αποχή) όπως
εγκρίνει την Πολιτική Εναρκτήριας Χρηματοδότησης, όπως αυτή
παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί, με ισχύ
από την 1η Ιανουαρίου 2018.

ΑΑΥ –
Επιτροπή
Έρευνας/
ΥΕΔΣ

Άμεσα

85/ΣΥΓ/3.2.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 10ης, 11ης και 12ης
Συνεδρίας της Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών
Σπουδών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 2, 9 και 29 Μαΐου
2017 αντίστοιχα.

85/ΣΥΓ/3.3.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 11ης Συνεδρίας της
Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών, η οποία πραγματοποιήθηκε
στις 20 Φεβρουαρίου 2017.

85/ΣΥΓ/3.3.1.1

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (19 υπέρ, 2 εναντίον,
1 αποχή) όπως εγκρίνει την Πολιτική διακίνησης ηλεκτρονικών και
άλλων μηνυμάτων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως
αυτή παρουσιάζεται στο σχετικό παράρτημα που έχει υποβληθεί με
τις πιο κάτω τροποποιήσεις:

Πρύτανης/
ΔΔΟ/
ΥΣΠΤ

Άμεσα

(i) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (20 υπέρ, 2 αποχές) όπως
εγκρίνει την τροποποίηση του κειμένου της πολιτικής διακίνησης
ηλεκτρονικών και άλλων μηνυμάτων, με τη διαγραφή της πρότασης
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Σελ. 3

«σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης
της παρούσας Πολιτικής οφείλει να μην κάνει χρήση των
Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου»
από την παράγραφο 2 της σελίδας 1 του σχετικού παραρτήματος
που έχει υποβληθεί.
(ii) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (20 υπέρ, 2 αποχές) όπως
εγκρίνει την τροποποίηση του κειμένου της πολιτικής διακίνησης
ηλεκτρονικών και άλλων μηνυμάτων, με τη διαγραφή του σημείου
«μέσω του διοικητικά ανώτερου τους τηρώντας τη διοικητική
πυραμίδα που ισχύει σε Σχολές, Τμήματα και Διοικητικές Υπηρεσίες
του Πανεπιστημίου» της σελίδας 5 του σχετικού παραρτήματος που
έχει υποβληθεί.
Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (10 υπέρ, 11
εναντίον, 1 αποχή) όπως δεν εγκρίνει την τροποποίηση του
κειμένου της πολιτικής διακίνησης ηλεκτρονικών και άλλων
μηνυμάτων με την διαγραφή του σημείου «έκαστος των οποίων θα
έχει δικαίωμα να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα αντίστοιχα και
μόνο στα μέλη του» από την παράγραφο 5 της σελίδας 4 του
σχετικού παραρτήματος που έχει υποβληθεί.
Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση προς το
Συμβούλιο για επικύρωση των πιο πάνω αποφάσεων.

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

85/ΣΥΓ/3.4.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 22ης Συνεδρίας
Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2017.

85/ΣΥΓ/3.5.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της
Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού αναφορικά
με τις Μεταφορές των Κονδυλίων για το 2017 – Πίνακας 2017/ Β,
σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί,
συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος της Υπηρεσίας Διαχείρισης
Περιουσίας για αύξηση του κονδυλίου 2/ 212 «Γραφική Ύλη και
Φωτοτυπικά Υλικά» κατά €22.000,00.

ΑΟιΠΑ/
ΥΟικ/
ΥΔΠ

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση προς την
Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου για επικύρωση της πιο
πάνω απόφασης.

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία της
Επιτροπής
Οικονομικών
του
Συμβουλίου

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση
της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού
αναφορικά με την υποβολή αιτήματος για 15 θέσεις Ακαδημαϊκού
Προσωπικού για τον Προϋπολογισμό του 2018, εκ των οποίων οι
14 αφορούν θέσεις Μελών ΔΕΠ και η 1 θέση ΕΕΠ.

ΑΟιΠΑ/
ΔΔΟ/
ΥΟικ/
ΥΑΔ

Άμεσα

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (18 υπέρ, 2 εναντίον,
3 αποχές) όπως εγκρίνει την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής
Οικονομικών και Προσωπικού αναφορικά με την υποβολή
αιτήματος για 29 θέσεις Διοικητικού Προσωπικού, όπως
παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί.

ΑΟιΠΑ/
ΔΔΟ/
ΥΟικ/
ΥΑΔ

Άμεσα

85/ΣΥΓ/3.5.2

Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι η προτεραιότητα για πλήρωση των
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Σελ. 4

θέσεων θα αποφασισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν και εφόσον
εγκριθούν οι νέες θέσεις Διοικητικού Προσωπικού και με βάση το
πλάνο υλοποίησης της νέας Οργανωτικής Δομής των Διοικητικών
Υπηρεσιών.
Ο ΑΑΥ και ο Επίκουρος Καθηγητής Αντώνης Θεοχάρους τήρησαν
αποχή από τη διαδικασία λήψης της Β΄ απόφασης.
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Δανός αιτιολόγησε την
αρνητική του ψήφο από τη λήψη της Β΄ απόφασης επισημαίνοντας
την αντίθεσή του με την υποβολή αιτήματος για θέση
Προϊστάμενου της νέας Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προώθησης και
Διεθνοποίησης.
Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία της
Επιτροπής
Οικονομικών
του
Συμβουλίου

ΑΑΥΕπιτροπή
Εσωτερικής
Ποιότητας/
Επιτροπή
Προπτυχιακών
και
Μεταπτυχιακώ
ν Σπουδών/
Κοσμήτορες
Σχολών/
Πρόεδροι
Τμημάτων

Άμεσα

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως σταλεί ενημέρωση προς
τους Κοσμήτορες Σχολών/ Προέδρους Τμημάτων αναφορικά με
την παραπάνω απόφαση.

ΑΑΥ

Άμεσα

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση
της Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών και Λειτουργίας Φοιτητικών
Εστιών για κατανομή δωματίου σε 106 φοιτητές που συγκέντρωσαν
24 μόρια και άνω.

ΥΣΦΜ/
ΥΟικ/
ΥΔΠ

Άμεσα

Β) Η Σύγκλητος, αφού ενημερώθηκε για την μειωμένη προσφορά
στέγης σε σχέση με τη ζήτηση, με αποτέλεσμα αριθμός φοιτητών
που έμεναν στις εστίες να μείνει εκτός, αποφάσισε ομόφωνα:

ΥΣΦΜ/
ΥΟικ/
ΥΔΠ

Άμεσα

Γ) Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση προς
την Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου για επικύρωση των πιο
πάνω αποφάσεων.

85/ΣΥΓ/3.6.1

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την υιοθέτηση
της απόφασης του Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης, που λήφθηκε κατά την
12η Σύνοδό τους στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2016 και κατά την 13η
Σύνοδο του στις 20 Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις τροποποιήσεις
σε υφιστάμενα προγράμματα σπουδών, ως ακολούθως:
-

-

-

Τα ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν το
Συμβούλιο του Φορέα για τις αλλαγές στα προγράμματα
σπουδών τους
Τυχόν αλλαγές σε υφιστάμενα προγράμματα σπουδών
(προσθήκη μαθημάτων/ ECTS) δεν θα συνεπάγονται
πρόσθετο κόστος για υφιστάμενους φοιτητές
Όλες οι αλλαγές πρέπει να τυγχάνουν, πριν την εφαρμογή
τους, της έγκρισης όλων των αρμοδίων οργάνων των
Ιδρυμάτων.

Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι σε περιπτώσεις αλλαγών στη δομή
των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας που
καθορίζονται από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., όπως παρουσιάζονται στο
σχετικό παράρτημα που έχει υποβληθεί.

85/ΣΥΓ/3.7.1

-

Να προσφερθεί οικονομική στήριξη με την καταβολή
επιδόματος ενοικίου ύψους 150 ευρώ/ μήνα για 12 μήνες,
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σε υφιστάμενους φοιτητές που συγκέντρωσαν 22 και 23
μόρια.
-

Η πρακτική αυτή να καλύψει και νεοεισερχόμενους
φοιτητές που θα συγκεντρώσουν 22 μόρια και άνω και δεν
θα μπορέσουν να λάβουν δωμάτιο σε εστία.

-

Οι φοιτητές να επωφελούνται του επιδόματος με την
υποβολή δικαιολογητικών στην ΥΣΦΜ (π.χ. συμβόλαιο
ενοικίασης, λογαριασμό ρεύματος, κ.ά)

-

Το ύψος της δαπάνης να προσδιοριστεί με ακρίβεια περί τα
μέσα Σεπτεμβρίου, όταν θα υπάρχουν οριστικοί αριθμοί
φοιτητών με 22 μόρια και άνω, και να καλυφθεί από
εξοικονομήσεις άρθρων του προϋπολογισμού.

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως υποβάλει θετική εισήγηση
στο Συμβούλιο για επικύρωση των πιο πάνω, με άμεση εφαρμογή
από τον Σεπτέμβρη 2017.

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

85/ΣΥΓ/3.8.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη,
ημερομηνίας 30/6/2017, αναφορικά με τη σύνθεση της Επιτροπής
Πειθαρχικού Ελέγχου Φοιτητών. Συγκεκριμένα, κατόπιν
ενημέρωσης από τη ΦΕΤΕΠΑΚ, ο φοιτητής Μιχάλης Πίγγος, του
Τμήματος
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών
και
Μηχανικών
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
και
Πληροφορικής,
θα
αντικαταστήσει την Ελένη Χατζηγεωργίου, υπό την ιδιότητα του
εκπροσώπου των φοιτητών (μεταπτυχιακός φοιτητής).

85/ΣΥΓ/5

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την πρόταση
για ίδρυση Τμήματος Θαλάσσιας και Υδάτινης Βιολογίας στη
Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος με
σκοπό την υποβολή της στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Πρύτανης/
ΑΑΥ/
Θ. Ζαχαριάδης

Άμεσα

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

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως μετά την έγκριση από
το Συμβούλιο, σταλεί επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού με κοινοποίηση στην Πρόεδρο του Φορέα ΔΙΠΑΕ,
αναφέροντας ότι το Πανεπιστήμιο πρώτα θα υποβάλει αίτημα για
την ίδρυση του Τμήματος Θαλάσσιας και Υδάτινης Βιολογίας και
ακολούθως θα καταθέσει την αίτηση για αξιολόγηση- πιστοποίηση
του νέου προγράμματος σπουδών.

Πρύτανης/
ΑΑΥ/
Θ. Ζαχαριάδης

Άμεσα

85/ΣΥΓ/6.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος των εκπροσώπων των
φοιτητών αναφορικά με την υποχρεωτική καταβολή του ποσού των
40 ευρώ με σκοπό την κράτηση θέσης από τους νεοεισερχόμενους
φοιτητές.
Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως δεν εγκρίνει την εισήγηση
της ΦΕΤΕΠΑΚ για την επιστροφή των χρημάτων σε όσους
νεοεισερχόμενους φοιτητές δεν θα φοιτήσουν εν τέλει στο ΤΠΚ,
και επανέλαβε την απόφαση που έχει λάβει κατά την 64η και 65η
Συνεδρία της, ημερομηνίας 14 Ιουνίου και 6 Ιουλίου 2016
αντίστοιχα, σύμφωνα με την οποία η «Σύγκλητος ενέκρινε την
τροποποίηση της πολιτικής για καταβολή εφάπαξ ποσού, ύψους 40
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ευρώ, από κάθε νεοεισερχόμενο φοιτητή για διάφορες υπηρεσίες και
τα χρήματα που θα συλλεχθούν από φοιτητές που κατέβαλαν το ποσό
των 40 ευρώ και δεν θα φοιτήσουν εν τέλει στο Πανεπιστήμιο, να
προωθηθούν στο Ταμείο Ευημερίας Φοιτητών».
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος B΄)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

85/ΣΥΓ/2.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την άμεση ενημέρωση της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας και της Υπηρεσίας Ανθρώπινου
Δυναμικού αναφορικά με την υιοθέτηση των δύο εντύπων
(Παράρτημα Ι και Παράρτημα ΙΙ) του σχετικού Παραρτήματος
που έχει υποβληθεί, τα οποία αφορούν στις διεργασίες Ειδικών
Επιτροπών για εκλογή μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Πρύτανης/
Κοσμήτορες
Σχολών/
Πρόεδροι
Τμημάτων/
ΥΑΔ

Άμεσα

85/ΣΥΓ/2.2

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την
απόφαση της 81ης Συνεδρίας της, ημερομηνίας 5/4/2017,
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της Ειδικής
Επιτροπής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Λέκτορα
ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα Νευροεπιστήμες, με
γνωστικό αντικείμενο «Γνωστικές Νευροεπιστήμες και
Μέθοδοι
Αποκατάστασης»,
στο
Τμήμα
Επιστημών
Αποκατάστασης.

Κ. Μακρής/
Κ. Πετεινού/
ΥΑΔ

Άμεσα

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
ανασύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση θέσης
ΔΕΠ στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην
ειδικότητα Νευροεπιστήμες, με γνωστικό αντικείμενο
«Γνωστικές Νευροεπιστήμες και Μέθοδοι Αποκατάστασης»,
στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης.

Κ. Μακρής/
Κ. Πετεινού/
ΥΑΔ

Άμεσα

Πρύτανης/
ΑΟιΠΑ/
ΔΔΟ/
ΥΟικ/
ΥΑΔ

Άμεσα

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση
προς την Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου για
επικύρωση της πιο πάνω απόφασης.

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία Επ.
Οικονομικών
του
Συμβουλίου

85/ΣΥΓ/3.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της
απόφασης του Εκλεκτορικού Σώματος αναφορικά με την
ανέλιξη της Λέκτορος Στεφανίας Παπαθεοδώρου, στη βαθμίδα
της Επίκουρης Καθηγήτριας, στο Τμήμα Νοσηλευτικής.

Κ. Μακρής/
Ε.
Παπασταύρου/
ΥΑΔ

Άμεσα

85/ΣΥΓ/3.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση
της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη της Αναπληρώτριας
Καθηγήτριας Μαρίας Καμπανάρου, στη βαθμίδα της
Καθηγήτριας, στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης.

Κ. Μακρής/
Κ. Πετεινού/
ΥΑΔ

Άμεσα

85/ΣΥΓ/2.3

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση επιστολής του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2016, αναφορικά με
τη θεσμοθέτηση διαδικασίας ανέλιξης σε θέση Ενταγμένου
Λέκτορα.
Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως, κατά την υποβολή
του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για το έτος 2018,
αντικατασταθεί μία θέση Εκπαιδευτή με μία θέση Λέκτορα
(Ενταγμένου), κατόπιν απόκτησης διδακτορικού τίτλου, και
ακολούθως υποβληθεί αίτημα στη Βουλή για αποπαγοποίηση
της εν λόγω θέσης.
Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι το πιο πάνω θα ισχύει και στις
παρόμοιες περιπτώσεις που θα παρουσιαστούν μελλοντικά.
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85/ΣΥΓ/3.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της
απόφασης του Εκλεκτορικού Σώματος αναφορικά με την
ανέλιξη της Επίκουρης Καθηγήτριας Δέσποινας Μιλτιάδου
στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, στο Τμήμα
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης
Τροφίμων.

Θ. Ζαχαριάδης/
Α. Κατσιώτης/
ΥΑΔ

Άμεσα

85/ΣΥΓ/3.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση
του Εκλεκτορικού Σώματος αναφορικά με τη διαδικασία
ανέλιξης του Επίκουρου Καθηγητή Βασίλη Φωτόπουλου, στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο Τμήμα Γεωπονικών
Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων.

Θ. Ζαχαριάδης/
Α. Κατσιώτης/
ΥΑΔ

Άμεσα

85/ΣΥΓ/3.5

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση
του Εκλεκτορικού Σώματος αναφορικά την ανέλιξη του
Επίκουρου Καθηγητή Γιώργου Μαγγανάρη στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή, στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών,
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων.

Θ. Ζαχαριάδης/
Α. Κατσιώτης/
ΥΑΔ

Άμεσα

85/ΣΥΓ/3.6

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της
απόφασης του Εκλεκτορικού Σώματος αναφορικά με την
ανέλιξη του Αναπληρωτή Καθηγητή Χριστάκη Δαμιανού στη
βαθμίδα του Καθηγητή, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και
Μηχανικών
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
και
Πληροφορικής.

Φ. Κυριακίδης/
Κ. Καλλή/
ΥΑΔ

Άμεσα

85/ΣΥΓ/3.7

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα του
Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη, του Τμήματος Πολυμέσων και
Γραφικών Τεχνών, για παραχώρηση Σαββατικής Άδειας,
διάρκειας ενός έτους, κατά τη διάρκεια του Φθινοπωρινού
Εξαμήνου 2018/ 2019, από την 1η Ιουλίου 2018 μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2018 και κατά τη διάρκεια του Φθινοπωρινού
Εξαμήνου 2019/2020, από την 1η Ιουλίου 2019 μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2019.

Α. Λανίτης/
Ν. Σουλελές/
ΥΑΔ

Άμεσα

85/ΣΥΓ/3.8

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της
απόφασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την προσφορά
διορισμού στη Δρ. Πασχαλία (Λία) Σπυρίδου, στη βαθμίδα της
Επίκουρης Καθηγήτριας, στο γνωστικό αντικείμενο
«Δημοσιογραφία και Μέσα Ενημέρωσης», στο Τμήμα
Δημόσιας Επικοινωνίας.

Γ. Γιατράκος/
ΥΑΔ

Άμεσα
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