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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α΄)
100/ΣΥΓ/2.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 112ης και 113ης
Συνεδρίας
του
Πρυτανικού
Συμβουλίου,
οι
οποίες
πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ιουνίου και 17 Ιουλίου 2018
αντίστοιχα.

100/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 – 31/08/2018 όπως και τα
συγκριτικά στοιχεία για το 2017 και την απορρόφηση για την
περίοδο 01/01/2018 – 31/08/2018 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 – 31/08/2018 και για την
κατάσταση προσωπικού για το έτος 2018. Επιπλέον, η Σύγκλητος
έλαβε γνώση για το σύνολο των Τραπεζικών υπολοίπων του
Πανεπιστημίου μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018, των Εξωτερικών
Ερευνητικών Προγραμμάτων, καθώς και το ύψος του ποσού που
έλαβε το Πανεπιστήμιο από το Κράτος, τους Χρηματοδότες
Ερευνητικών Προγραμμάτων και από άλλες πηγές εσόδων.

100/ΣΥΓ/2.3

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της Εφορευτικής
Επιτροπής, ημερομηνίας 23/7/2018, αναφορικά με τη διαδικασία
εκλογής εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο
του Πανεπιστημίου.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΟικ

Άμεσα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας, ο
Γενέθλιος Γενεθλίου, Λειτουργός της Υπηρεσίας Οικονομικών έχει
εκλεγεί ως εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού στο
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.
100/ΣΥΓ/2.4

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη,
ημερομηνίας 7/9/2018, αναφορικά με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας εκλογής δύο (2) Εκπροσώπων του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Ενταγμένου) στο Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι υποψηφιότητα
έχουν υποβάλει μόνο δύο μέλη, ο Επίκουρος Καθηγητής Παύλος
Χριστοδουλίδης και ο Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος
Χριστοδούλου, οι οποίοι έχουν εκλεγεί αυτόματα, χωρίς τη
διεξαγωγή εκλογών, σύμφωνα με τους σχετικούς «Κανόνες για την
Εκλογή Δύο Εκπροσώπων του Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Ενταγμένου) στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου
σύμφωνα με το άρθρο 15(1) των περί Συγκρότησης και
Λειτουργίας (Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί και άλλα συναφή
θέματα) των Οργάνων και Αξιωματούχων του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμών του 2011»), παράγραφος 9
«Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί μόνο δύο υποψηφιότητες από
υποψηφίους οι οποίοι προέρχονται από μέλη τα οποία ανήκουν στο
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ενταγμένο) του Πανεπιστημίου,
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Σελ. 1

οι υποψήφιοι αυτοί εκλέγονται αυτόματα χωρίς τη διεξαγωγή
εκλογών».
Η θητεία των δύο (2) νέων Εκπροσώπων του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Ενταγμένου) στο Συμβούλιο, είναι 30
μήνες με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, 2018.
100/ΣΥΓ/2.5

Η Σύγκλητος, έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη,
ημερομηνίας 10/9/2018, αναφορικά με τη διαδικασία εκλογής ενός
(1) εκπροσώπου του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Εκλεγμένου) στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα,
αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μυστικής
ψηφοφορίας, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Τσάλτας,
μέλος ΔΕΠ της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος, έχει εκλεγεί ως εκπρόσωπος των μελών ΔΕΠ
(Εκλεγμένων) στο Συμβούλιο, σε αντικατάσταση του Καθηγητή
Νικόλα Τσαπατσούλη, ο οποίος βρίσκεται σε σαββατική άδεια.
Η θητεία του Δρ. Τσάλτα έχει άμεση ισχύ, για το υπόλοιπο της
θητείας του Δρ. Τσαπατσούλη, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020.

100/ΣΥΓ/2.6

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της απαντητικής επιστολής του ΤΠΚ
προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας
2/8/2018, με τίτλο «Έγκριση Κανονισμών από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων αναφορικά με τα μεταπτυχιακά δίδακτρα», όπως
παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί.

Πρύτανης

Άμεσα

100/ΣΥΓ/2.7

Η Σύγκλητος έτυχε ενημέρωσης από τον Πρύτανη σχετικά με την
απόφαση της 3ης Συνεδρίας της Συγκλήτου, ημερομηνίας
07/03/2012, αναφορικά με τη θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής
θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Συγκλήτου, η οποία έχει ως
ακολούθως:

Πρύτανης/
ΑΑΥ/
ΑΟιΠΑ/
Κοσμήτορες
Σχολών/
Πρόεδροι
Τμημάτων

Άμεσα

Συμβούλιο Τμήματος →Συμβούλιο Σχολής → Σύγκλητος
Συμβούλιο Σχολής → Σύγκλητος
Συγκλητική Επιτροπή →Σύγκλητος
Πρύτανης → Σύγκλητος
Εκλεκτορικό Σώμα →Σύγκλητος
Συμβούλιο → Σύγκλητος
100/ΣΥΓ/3.1.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 22ης Συνεδρίας της
Συγκλητικής Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2018.

100/ΣΥΓ/3.1.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της
24ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Κανόνων και
Κανονισμών, ημερομηνίας 10/9/2018, για τις τροποποιήσεις των
σημείων 6, 7 και 8 των Κανόνων για άδεια απουσίας χωρίς
αποδοχές Ακαδημαϊκού Προσωπικού, όπως αυτές παρουσιάζονται
στο σχετικό παράρτημα που έχει υποβληθεί.

Πρύτανης/
ΥΑΔ

Άμεσα

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

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της
24ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Κανόνων και
Κανονισμών, ημερομηνίας 10/9/2018, για τις τροποποιήσεις του

Πρύτανης/
ΥΑΔ

Άμεσα

100/ΣΥΓ/3.1.3
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Σελ. 2

σημείου 2 των Κανόνων για χορήγηση Σαββατικής Άδειας, όπως
αυτές παρουσιάζονται στο σχετικό παράρτημα που έχει υποβληθεί.
Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

ΑΟιΠΑ/
ΔΔΟ/
ΥΟικ –
Γραφείο
Προσφορών

Άμεσα

Πρύτανης

Άμεσα

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της
59ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και
Προσωπικού,
ημερομηνίας
5/9/2018,
για
ανακατανομή
εξοικονόμησης στο άρθρο 4/422 «Κατασκευαστικές και
Βελτιωτικές Εργασίες» σε άρθρα του κεφαλαίου 4 του
Προϋπολογισμού, για σκοπούς μεταφοράς των ποσών, όπως
παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί.

ΑΟιΠΑ/
ΔΔΟ/
ΥΟικ

Άμεσα

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

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 36ης Συνεδρίας της
Συγκλητικής Επιτροπής Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών
Υποδομών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2018.

ΑΟιΠΑ

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για επικύρωση της πιο πάνω απόφασης.
100/ΣΥΓ/3.2.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 58ης Συνεδρίας της
Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2018.

100/ΣΥΓ/3.2.2

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις Μεταφορές
Κονδυλίων 2018, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα Β’ του
σχετικού Παραρτήματος που έχει υποβληθεί.
Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι δύναται η έναρξη των διαδικασιών
προσφορών χωρίς την οποιαδήποτε κατακύρωση πριν τις 28
Σεπτεμβρίου 2018, και στα έγγραφα των διαγωνισμών να
αναγράφονται τα ακόλουθα:
«Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
1) Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρεί το μονομερές
δικαίωμα για ακύρωση ή για ανάλογη αναπροσαρμογή της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης και του αντικειμένου της σύμβασης,
σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων.
2) Η κατακύρωση της προσφοράς θα γίνει υπό την προϋπόθεση της
ύπαρξης/ έγκρισης κονδυλίων και υπό τον όρο ότι ο προσφορoδότης
δε θα μπορεί να έχει απαίτηση από το Πανεπιστήμιο αν τελικά δεν
κατακυρωθεί η προσφορά».
Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως υποβάλει θετική
εισήγηση στο Συμβούλιο για ορισμό Ad Hoc Επιτροπής, η οποία
θα εξετάζει τα αιτήματα για μεταφορές κονδυλίων, θα προβαίνει σε
λήψη σχετικών αποφάσεων και θα ενημερώνει τη Σύγκλητο
σχετικά.
Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για επικύρωση των πιο πάνω αποφάσεων.

100/ΣΥΓ/3.2.3

100/ΣΥΓ/3.3.1
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Σελ. 3

100/ΣΥΓ/6

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων του
αυτοχρηματοδοτούμενου μεταπτυχιακού προγράμματος «MSc
Interaction Design» για το έτος 2017/ 2018, όπως αυτή
παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί.

Α. Λανίτης

Άμεσα

100/ΣΥΓ/8

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η επόμενη, 101η Συνεδρία
της πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου 2018.

Πρύτανης

Άμεσα
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος B΄)
100/ΣΥΓ/2.1

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει μέρος
της απόφασης της 93ης Συνεδρίας της Συγκλήτου, ημερομηνίας
7/3/2018, σύμφωνα με την οποία «η Σύγκλητος αποφάσισε
ομόφωνα όπως εγκρίνει τη Σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την
πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Λέκτορα ή
Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης στην
ειδικότητα «Ψυχογλωσσολογία ή/και Νευρογλωσσολογία».

Κ. Μακρής/
Τμήμα
Επιστημών
Αποκατάστασης/
ΥΑΔ

Άμεσα

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη Σύσταση
Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη
βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Επιστημών
Αποκατάστασης στην ειδικότητα «Ψυχογλωσσολογία ή/και
Νευρογλωσσολογία».

Κ. Μακρής/
Τμήμα
Επιστημών
Αποκατάστασης/
ΥΑΔ

Άμεσα

100/ΣΥΓ/2.2.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον
Πρύτανη να ετοιμάσει, με τη βοήθεια Νομικού Συμβούλου, και
να αποστείλει επιστολή στον Επίκουρο Καθηγητή Κωνσταντίνο
Κοντογιώργη, του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και
Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία θα προσδιορίζεται το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο ο κύριος Κοντογιώργης θα πρέπει να
υποβάλει τον φάκελο αξιολόγησής του με σκοπό την έναρξη της
διαδικασίας ανέλιξής του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή, καθώς και τη διαδικασία τερματισμού απασχόλησης
σε περίπτωση που δεν το πράξει.

Πρύτανης/
Εσωτερική
Νομικός
Σύμβουλος/
Ν. Λαμπερτίδης/
Α. Ζωπιάτης/
ΥΑΔ

Άμεσα

100/ΣΥΓ/2.4

Η Σύγκλητος, αφού έλαβε υπόψη την απόφαση του Διοικητικού
Δικαστηρίου, ημερομηνίας 27/6/2018, στην υπόθεση με αριθμό
1289/ 2015 μεταξύ Ανδρέα Σταθόπουλου και Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου, και τις σχετικές νομικές γνωματεύσεις
που έχουν ληφθεί από τον εξωτερικό και την εσωτερική Νομικό
Σύμβουλο του Πανεπιστημίου, αποφάσισε ομόφωνα όπως τα
μέλη της Συγκλήτου μελετήσουν ενδελεχώς τα προαναφερθέντα
έγγραφα και όπως το θέμα επανέλθει σε επόμενη Συνεδρία της
Συγκλήτου, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Πρύτανης/
Μέλη Συγκλήτου

Σε επόμενη
Συνεδρία της
Συγκλήτου

100/ΣΥΓ/2.5

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη,
ημερομηνίας 6/9/2018, αναφορικά με την απόφαση της 113ης
Συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία
το ΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, ημερομηνίας 9/7/2018, με θέμα «Ανέλιξη
Ενταγμένων Εκπαιδευτών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου.

Πρύτανης/
ΥΑΔ

Άμεσα

100/ΣΥΓ/2.6

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει κατ’ εξαίρεση
την παραίτηση της Καθηγήτριας Elizabeth Hoak – Doering, του
Τμήματος Καλών Τεχνών, με αναδρομική ισχύ από 1η
Σεπτεμβρίου 2018, για λόγους μη επιβάρυνσης του
Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, εφόσον η Dr. Doering δεν
έχει πλέον διδακτικά καθήκοντα.

Α. Λανίτης/
Α. Δανός/
ΥΑΔ

Άμεσα

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

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου
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Σελ. 5

100/ΣΥΓ/3.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα στο
Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού με σκοπό την
υποβολή τεκμηριωμένης εισήγησης στη Σύγκλητο.

Α. Ζωπιάτης/
ΥΑΔ

Άμεσα

100/ΣΥΓ/3.2

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
προκήρυξη μίας θέσης μέλους ΕΕΠ στο Τμήμα Καλών Τεχνών,
στην ειδικότητα «Δισδιάστατη Καλλιτεχνική Δημιουργία ή/ και
Τρισδιάστατη Καλλιτεχνική Δημιουργία ή/ και Καλλιτεχνική
Δημιουργία στις Τεχνολογίες – Νέα Μέσα», όπως παρουσιάζεται
στο σχετικό παράρτημα που έχει υποβληθεί, με τις ακόλουθες
τροποποιήσεις λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς Κανόνες
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού:

Α. Λανίτης/
Α. Δανός/
ΥΑΔ

Άμεσα

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη Σύσταση
Επιτροπής Αξιολόγησης μίας θέσης μέλους ΕΕΠ στο Τμήμα
Καλών Τεχνών, στην ειδικότητα «Δισδιάστατη Καλλιτεχνική
Δημιουργία ή/ και Τρισδιάστατη Καλλιτεχνική Δημιουργία ή/ και
Καλλιτεχνική Δημιουργία στις Τεχνολογίες – Νέα Μέσα».

Α. Λανίτης/
Α/ Δανός/
ΥΑΔ

Άμεσα

100/ΣΥΓ/3.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την τελική
σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης
μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα Καθηγητή/ Αναπληρωτή Καθηγητή,
στην ειδικότητα «Ιστορία
–
Θεωρία της Τέχνης
(περιλαμβανομένης και της Ιστοριογραφίας) ή/ και Φιλοσοφία –
Αισθητική της Τέχνης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής – Δυτικής
Νεωτερικότητας (ύστερος 18ος έως ύστερος 20ος αιώνας)» στο
Τμήμα Καλών Τεχνών.

Α. Λανίτης/
Α. Δανός/
ΥΑΔ

Άμεσα

100/ΣΥΓ/3.4

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Κοσμήτορα της
Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, ημερομηνίας
5/9/2018, αναφορικά με τη Σύσταση Εκλεκτορικού Σώματος για
πλήρωση δύο θέσεων μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα/
Επίκουρου Καθηγητή στις ειδικότητες «Διαδραστικές και
Δημιουργικές Τεχνολογίες» και «Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός
Πολυμέσων» στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.

Α. Λανίτης/
Α. Δανός/
ΥΑΔ

Άμεσα



Παράγραφος 1 στο Σημείο «Καθήκοντα/ Ευθύνες»:
«Παροχή υποστηρικτικού διδακτικού έργου (διδασκαλία
εργαστηριακών μαθημάτων, φροντιστηρίων κλπ.), επίβλεψη
της εργασίας φοιτητών ή/και αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων
(για κατόχους μεταπτυχιακού) ανάλογα με τις ανάγκες του
Τμήματος.»

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
Παροχή διδακτικού έργου
διδασκαλία εργαστηριακών
μαθημάτων, φροντιστηρίων κλπ.), επίβλεψη της εργασίας
φοιτητών ή/και αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων (για
κατόχους μεταπτυχιακού) ανάλογα με τις ανάγκες του
Τμήματος.


Αφαίρεση παραγράφου 3 στο σημείου «Καθήκοντα και
Ευθύνες»:
«(Προαιρετικά) Συμμετοχή στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής
έρευνας και δημιουργίας σε συνεργασία με μέλη του
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος.»

100η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β΄, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Σελ. 6

100/ΣΥΓ/3.5

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προκήρυξη
μίας θέσης μέλους ΕΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη
και Τεχνολογία Τροφίμων» στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών,
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, όπως παρουσιάζεται
στο σχετικό παράρτημα που έχει υποβληθεί, με τις ακόλουθες
τροποποιήσεις λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς Κανόνες
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού:


Θ. Ζαχαριάδης/
Α. Κατσιώτης/
ΥΑΔ

Άμεσα

Παράγραφος 1 του Σημείου «Καθήκοντα/ Ευθύνες»:
«Διδασκαλία μαθημάτων ή παροχή υποστηρικτικού διδακτικού
έργου (π.χ. διδασκαλία εργαστηρίων, επίβλεψη πρακτικής
άσκησης κλπ.) στους τομείς της Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων.»

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
«Διδασκαλία μαθημάτων ή παροχή διδακτικού έργου (π.χ.
διδασκαλία εργαστηρίων, επίβλεψη πρακτικής άσκησης κλπ.)
στους τομείς της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.»


Παράγραφος 2 του σημείου «Καθήκοντα και Ευθύνες»:
«Παροχή βοηθητικού έργου στην ανάπτυξη και οργάνωση των
ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος Γεωπονικών
Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων.»

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
«Παροχή βοηθητικού έργου στην ανάπτυξη και οργάνωση των
εργαστηρίων του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών,
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων.»
100/ΣΥΓ/3.6

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την
απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του
Λέκτορα Ηρόδοτου Ηροδότου, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Φ. Κυριακίδης/
Κ. Καλλή/
ΥΑΔ

Άμεσα

100/ΣΥΓ/3.7

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη Σύσταση
Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη της Λέκτορος Σωτηρούλας
Λιασίδου, του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού,
στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας.

Ν. Λαμπερτίδης/
Α. Ζωπιάτης/
ΥΑΔ

Άμεσα

100/ΣΥΓ/3.8

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη Σύσταση
Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη της Λέκτορος Άννας
Φαρμάκη του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού,
στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας.

Ν. Λαμπερτίδης/
Α. Ζωπιάτης/
ΥΑΔ

Άμεσα

100/ΣΥΓ/3.9

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη Σύσταση
Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα Δημήτρη
Κουρσάρου, του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και
Ναυτιλίας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Ν. Λαμπερτίδης/
Τμήμα ΕΧΝ/
ΥΑΔ

Άμεσα

100/ΣΥΓ/3.10

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη Σύσταση
Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα Δημήτρη
Τσουκνιδή, του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και
Ναυτιλίας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Ν. Λαμπερτίδης/
Τμήμα ΕΧΝ/
ΥΑΔ

Άμεσα

10/ΣΥΓ/3.11

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
προκήρυξη δύο θέσεων μελών ΕΕΠ στην ειδικότητα
«Λογοθεραπεία με ειδίκευση σε παιδιά και εφήβους» και

Κ. Μακρής/
Μ. Καμπανάρου/
ΥΑΔ

Άμεσα
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«Λογοθεραπεία με ειδίκευση στις Επίκτητες Διαταραχές
ενηλίκων», στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, όπως
παρουσιάζεται στο σχετικό παράρτημα που έχει υποβληθεί, με τις
ακόλουθες τροποποιήσεις λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς
Κανόνες Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού:


Παράγραφος 1 του Σημείου «Καθήκοντα/ Ευθύνες»:
«Παροχή υποστηρικτικού διδακτικού έργου (διδασκαλία
εργαστηριακών μαθημάτων, φροντιστηρίων κλπ), επίβλεψη της
εργασίας και πρακτικής άσκησης φοιτητών ή/και αυτόνομη
διδασκαλία μαθημάτων (για κατόχους διδακτορικού), ανάλογα
με της ανάγκες του Τμήματος.»

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
«Παροχή διδακτικού έργου (διδασκαλία εργαστηριακών
μαθημάτων, φροντιστηρίων κλπ), επίβλεψη της εργασίας
και πρακτικής άσκησης φοιτητών ή/και αυτόνομη
διδασκαλία μαθημάτων (για κατόχους διδακτορικού),
ανάλογα με της ανάγκες του Τμήματος.»


Αφαίρεση παραγράφου 3 του σημείου «Καθήκοντα και
Ευθύνες»:
«Διεξαγωγή έρευνας σε συνεργασία με μέλη του Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος.»

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη Σύσταση
της Επιτροπής Αξιολόγησης δύο θέσεων μελών ΕΕΠ στην
ειδικότητα «Λογοθεραπεία με ειδίκευση σε παιδιά και εφήβους»
και «Λογοθεραπεία με ειδίκευση στις Επίκτητες Διαταραχές
ενηλίκων», στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης.
5.1/ΣΥΓ/3.11

Η Σύγκλητος έτυχε ενημέρωσης από τον Πρύτανη αναφορικά με
τον έγκαιρο προγραμματισμό ακαδημαϊκών εκδηλώσεων στο
Πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα, ο Πρύτανης εισηγήθηκε όπως οι
Σχολές, τα Τμήματα και οι Ερευνητικές Μονάδες εξετάσουν το
ενδεχόμενο απονομής τιμητικών τίτλων, όπως για παράδειγμα
την απονομή τίτλου επίτιμου διδάκτορα σε αξιόλογες διεθνείς
προσωπικότητες.
Επιπρόσθετα,
εισηγήθηκε
όπως
το
Πανεπιστήμιο μεριμνήσει για πραγματοποίηση και άλλων
ανάλογων εκδηλώσεων στρατηγικής ανάπτυξης με διεθνείς
προσωπικότητες για προβολή και διεθνοποίηση του
Πανεπιστημίου.
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