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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 144 

3 Φεβρουαρίου 2021 

Η Σύγκλητος:  

1 Ενημερώθηκε από τον Πρύτανη και ΑΑΥ για την πορεία διεξαγωγής του Εαρινού Εξαμήνου 
2020/2021 στη βάση του εγκεκριμένου πλαισίου διεξαγωγής μαθημάτων και αξιολόγησης και 
για την ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για τα ακόλουθα:  

• Η Βιβλιοθήκη, από τη Δευτέρα 8/2/2021, θα λειτουργεί στη βάση πρωτοκόλλου, σε 
περιορισμένο ωράριο και για περιορισμένο αριθμό χρηστών ταυτοχρόνως, 

• Τα εργαστηριακά μαθήματα διεξάγονται εξ’ αποστάσεως και μόνο  σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις με φυσική παρουσία. 

• Οι ενδιάμεσες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως και μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις αφού δοθεί άδεια κατ’ εξαίρεση από τον ΑΑΥ για διεξαγωγή 
με φυσική παρουσία.    

2 Ενημερώθηκε ότι η απορρόφηση του προϋπολογισμού 2021 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021 
ανέρχεται στο 5%. 

3 Έλαβε γνώση των πρακτικών για την εκλογή της Ενταγμένης Επίκουρης Καθ. Χριστιάνας 
Νικολάου και Ενταγμένης Επίκουρης Καθ. Μαρίας Παπαδοπούλου ως εκπροσώπων της 
Σχολής ΕΥ στη Σύγκλητο. 

4 Ενημερώθηκε για τη ετήσια έκθεση του αυτοχρηματοδοτούμενου μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Interaction Design, το οποίο προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα σε 
συνεργασία με Πανεπιστήμιο Tallin της Εσθονίας. 

5 Ενημερώθηκε για το διορισμό του Καθηγητή Νικόλα Τσαπατσούλη ως Συντονιστή του 
Τμήματος Δημόσιας Επικοινωνίας. 

6 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 164ης και 165ης συνεδριών του Πρυτανικού Συμβουλίου, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν  στις 16 Δεκεμβρίου 2020 και 21 Ιανουαρίου 2021 αντίστοιχα. 

7 Έλαβε γνώση απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου στην 166η συνεδρία του για τον τρόπο 
λειτουργίας του Κέντρου Γλωσσών μετά την αφυπηρέτηση της Διευθύντριας στις 31 Μαΐου 
2021. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση των Κανονισμών του Κέντρου Γλωσσών η οποία θα εξεταστεί 
στην Επιτροπή Νομοθετικών Θεμάτων. 



 

 

8 Αποφάσισε να τροποποιηθεί η Πολιτική για το Θηλασμό, στο σημείο 6 ως ακολούθως: 
«Παρέχεται η ευκαιρία στις μητέρες που μπορούν και το επιλέγουν να εργαστούν από το σπίτι 
μετά το τέλος της άδειας μητρότητας (18 βδομάδες), με έγκριση του προϊστάμενου, να δίδεται 
άδεια για τηλεργασία για οκτώ βδομάδες».   

9 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 41ης συνεδρίας Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2020. 

10 Αποφάσισε όπως εγκρίνει εισήγηση της ΕΣΒΦΖ για τροποποίηση στους Εσωτερικούς Κανόνες 
των Τμημάτων για τις διδακτορικές σπουδές με πρόνοια που ρυθμίζει τις περιπτώσεις που 
παρατηρούνται κακές διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα σε υποψήφιο διδάκτορα και στον 
Επιβλέποντα Καθηγητή με την εξής  τροποποίηση: 

Στο σημείο 2 της διαδικασίας που αναφέρει ότι «Ο Πρόεδρος του Οικείου Τμήματος / 

Κοσμήτορας της Οικείας Σχολής πραγματοποιεί ξεχωριστές συναντήσεις με τον διδακτορικό 

υποψήφιο / μεταπτυχιακό φοιτητή και τον Ερευνητικό Σύμβουλο με σκοπό τη διερεύνηση 

και επίλυση του θέματος», να προστεθεί η φράση ότι «όπου χρειάζεται να γίνει εξέταση του 

θέματος από την Εσωτερική Επιτροπή Μεταπτυχιακών του Τμήματος». 

11 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 82ης και 83ης συνεδριών Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας, 
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 16 Νοεμβρίου 2020 και 10 Δεκεμβρίου 2020 αντίστοιχα. 

12 Αποφάσισε:  

• να εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας κατά την 84η 
συνεδρία της, σχετικά με την τροποποίηση της Πολιτικής ΕΔ 3/319 για το 2021, 
σύμφωνα με το σχετικό παράρτημα που έχει υποβληθεί, με τροποποίηση στο 
Κριτήριο 10 να παραχωρούνται δυο μόρια αντί ενός.  

• να εγκρίνει την κατανομή με μοριοδότηση στο ποσοστό 50% (κατανομή 
διακεκριμένης ερευνητικής δραστηριότητας) και το υπόλοιπο 50% να είναι ίδιο ποσό 
για όλους τους δικαιούχους (βασική κατανομή).  

• να εξουσιοδοτήσει τον ΑΥΥ να ενημερώσει την Πανεπιστημιακή κοινότητα και να 
προχωρήσει σε συνεργασία με την ΥΕ με την κατανομή των ποσών. 

Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι: 

• όσον αφορά τα μέλη της Σχολής ΚΕΤ η εξαίρεση αναφέρεται σε επιπρόσθετα 
κριτήρια. 

Όλες οι εισηγήσεις που ακούστηκαν στη συνεδρία καταγράφηκαν και θα ληφθούν υπόψη σε 
μελλοντικές αναθεωρήσεις της πολιτικής σε επόμενα χρόνια. 

13 Ενέκρινε την Εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας στην 83η συνεδρία της για μεταφορά των έργων 
Climate-KIC και GenGapsDigi-Reducing gender gaps for the digital generation με Επιστημονικό 
Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθ. Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη στην Ερευνητική Μονάδα 
Κοινωνικής Πληροφορικής σύμφωνα με το σημείωμα που υποβλήθηκε. 



 

 

14 Ενέκρινε τον Πίνακα αξιολόγησης στο οποίο περιλαμβάνονται  τα ακρωνύμια για τις 
επιτυχούσες και μη προτάσεις στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ» και εξουσιοδότησε τον ΑΑΥ 
και την ΥΕ να ενημερώσουν τους υποψήφιους για το αποτέλεσμα. 

15 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 9ης συνεδρίας Επιτροπής Σπουδών, Βιβλιοθήκης και 
Φοιτητικής Ζωής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2020. 

16 Ενέκρινε την εισήγηση για προκήρυξη των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Η 

προκήρυξη θα περιλαμβάνει όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αποφασίσουν / 

επιλέξουν τα Τμήματα, αλλά ο τελικός αριθμός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών 

που θα προσφερθούν θα γίνει βάσει του Πλαισίου Προσφοράς Μεταπτυχιακών 

Προγραμμάτων Σπουδών που θα εγκριθεί από την Σύγκλητο. 

Η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί τον ΑΑΥ και την ΥΣΦΕ για άμεση υλοποίηση της πιο πάνω 
απόφασης. 

17 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 12ης και 13ης συνεδριών Επιτροπής Ηθικής και 
Δεοντολογίας της Έρευνας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 
και 20 Μαΐου 2020 αντίστοιχα. 

18 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 42ης συνεδρίας Επιτροπής Νομοθετικών Θεμάτων, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2020. 

19 Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Νομοθετικών Θεμάτων ενέκρινε την υιοθέτηση των 
Κανονισμών του Πανεπιστημίου Κύπρου ως Κανονισμών του ΤΠΚ, όπου δεν υπάρχουν 
αντίστοιχοι για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με αλλαγές και διορθώσεις που 
περιλαμβάνονταν στα σχετικά προσχέδια κανονισμών που υποβλήθηκαν και το προωθεί στο 
Συμβούλιο για λήψη τελικής απόφασης. 

20 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 65ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΓΕΔΙΠ (Μέρος Α), 
η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2021. 

21 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 27ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Επιστημών Υγείας 
(Μέρος Α), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 202. 

22 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 100ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΔΙΟ (Μέρος Α), 
η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020. 

23 Αποφάσισε όπως εγκρίνει την εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 12(Ι) του Κανονισμού 
σχετικά με τη μέτρηση των ψήφων κατά τη λήψη απόφασης των Σωμάτων / Επιτροπών του 
Πανεπιστημίου ως εξής: Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3) του 
παρόντος Κανονισμού, οι αποφάσεις έκαστου συλλογικού οργάνου λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του υπολογίζοντας τις θετικές και αρνητικές ψήφους. 



 

 

Λευκές και άκυρες ψήφοι δε θα υπολογίζονται στη λήψη απόφασης. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
επικρατεί η ψήφος του Προέδρου και σε περίπτωση απουσίας αυτού η ψήφος του 
Προεδρεύοντος της συνεδρίας. 

24 Η Σύγκλητος παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας για χειρισμό. 

25 Ενέκρινε το αίτημα του Αναπληρωτή Καθηγητή Θ.Ζ. στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για 
ανανέωση της άδειας άνευ απολαβών από 1/7/2021 μέχρι 30/6/2022 και υποβάλλει θετική 
εισήγηση στην Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων και Προαγωγών & Κανονισμών και 
Κανόνων για επικύρωση της απόφασης. Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι δε θα εξετάσει αίτημα 
για επιπλέον παράταση άδειας άνευ απολαβών πέραν του Ιουλίου 2022. 

26 Ενέκρινε την έκθεση πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας της Καθηγήτριας Κ.Π., του 
Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης, η οποία παραχωρήθηκε για την περίοδο από 1 Ιουλίου 
2020 μέχρι 31 Ιουλίου 2020. 

27 Ενέκρινε το αίτημα της Δρ. Α.Ζ. για παράταση ανάληψης καθηκόντων ως Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια στο Τμήμα  Δημόσιας Επικοινωνίας, με έναρξη καθηκόντων την 1 Ιουλίου 2021 
αντί τον Ιανουάριο 2021. 

Απέρριψε το αίτημα της Δρ. Α.Ζ για διατήρηση θέσης, χωρίς απολαβές, στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατά την ανάληψη των καθηκόντων της. 

28 Ενέκρινε την πρόταση για αναγόρευση του κ. Φίλιππου Φιλή σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο και 
υποβάλλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο του Πανεπιστήμιο για επικύρωση της απόφασης. 

29 Ενέκρινε το αίτημα του Καθηγητή Ν.Λ. του Τμήματος ΕΧΡΗΝ για παραχώρηση Σαββατικής 
Άδειας για τις περιόδους από 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 30 Ιουνίου 2022 και από 1 Ιανουαρίου 
2023 μέχρι 30 Ιουνίου 2023. 

30 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 97ης έκτακτης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΜΤΕ 
(Μέρος Α), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2020. 

31 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 65ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΓΕΔΙΠ (Μέρος Β), 
η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2021. 

32 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 27ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Επιστημών Υγείας 
(Μέρος Β), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 202. 

33 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 100ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΔΙΟ (Μέρος Β), 
η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020. 



 

 

34 Αποφάσισε όπως ανακηρύξει ως απόφοιτους τους φοιτητές που αναγράφονται στο 
παράρτημα που έχει υποβληθεί, με ημερομηνία αποφοίτησης την 3η Φεβρουαρίου 2020. 

35 Ενέκρινε τα αιτήματα για προσωρινή διακοπή φοίτησης για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 
2020/2021, που αφορούν 8 φοιτητές όπως παρουσιάστηκαν στο σχετικό παράρτημα που 
υποβλήθηκε.  

36 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί, αποφάσισε 
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στον κ. Κ.Μ. του Τμήματος 
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. Η Σύγκλητος συγχαίρει τον 
κ. Κ.Μ., την Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό Επίκουρο Καθ. Μενέλαο Σταυρινίδη για 
την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών του σπουδών. 

37 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί, αποφάσισε 
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στην κ. Μ.Χ. του Τμήματος 
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. Η Σύγκλητος συγχαίρει την 
κ. Μ.Χ, την Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό Αναπληρωτή Καθ. Γιώργο Μαγγανάρη 
για την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών. 

38 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί, αποφάσισε 
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στην κ. Π.Ξ. του Τμήματος 
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. Η Σύγκλητος συγχαίρει την 
κ. Π.Ξ., την Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό Επίκουρο Καθ. Νικόλαο Τζωρτζάκη για 
την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών. 

39 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί, αποφάσισε 
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στον κ. M.A.R.F. του Τμήματος 
ΗΜΗΠΛΗ. Η Σύγκλητος συγχαίρει τον κ. M.A.R.F., την Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό 
Αναπληρωτή Καθ. Φραγκίσκο Παπαδόπουλο για την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών 
του σπουδών. 

40 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί, αποφάσισε 
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στον κ. Λ.Α. του Τμήματος 
ΗΜΗΠΛΗ. Η Σύγκλητος συγχαίρει τον κ. Λ.Α., την Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό 
Επίκουρου Καθ. Παύλου Χριστοδουλίδη για την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών του 
σπουδών. 

41 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί, αποφάσισε 
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στον κ. Χ.Σ. του Τμήματος 
ΗΜΗΠΛΗ. Η Σύγκλητος συγχαίρει τον κ. Χ.Σ., την Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό 
Επίκουρου Καθ. Μιχάλη Μιχαηλίδη για την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών του 
σπουδών. 



 

 

42 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί, αποφάσισε 
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στον κ. Κ.Τ. του Τμήματος 
ΗΜΗΠΛΗ. Η Σύγκλητος συγχαίρει τον κ. Κ.Τ., την Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό 
Επίκουρου Καθ. Σωτήρη Χατζή για την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών του σπουδών. 

43 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί, αποφάσισε 
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στην κ. Ε.Γ. του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Η Σύγκλητος συγχαίρει την κ. Ε.Γ., 
την Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό Καθηγητή Κρίστη Χρυσοστόμου για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών. 

 


