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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 152 

16 Ιουνίου 2021 

Η Σύγκλητος:  

1 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 173ης και 174ης συνεδριών του Πρυτανικού Συμβουλίου, οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 21 Απριλίου 2021 και 26 Μαΐου 2021 αντίστοιχα. 

2 Έλαβε γνώση σημειώματος της Μαρίας Τέκλου, Ανώτερης Λειτουργού στην ΥΟικ με το οποίο 

ενημερώνει ότι η απορρόφηση του προϋπολογισμού 2021 μέχρι τις 31 Μαΐου 2021 ανέρχεται 

στο 28%. 

3 Έλαβε γνώση των πρακτικών για την εκλογή της Αναπληρώτριας Καθ. Δήμητρας Μηλιώνη στη 

θέση της Κοσμήτορος της Σχολής ΕΜΕ, με ισχύ από 1 Ιουνίου 2021. Η Σύγκλητος συγχαίρει την 

εκλεγείσα και της εύχεται καλή επιτυχία στα καθήκοντά της. 

4 Έλαβε γνώση των πρακτικών για την εκλογή της Αναπληρώτριας Καθ. Αικατερίνης Λαμπρινού 

στη θέση της Κοσμήτορος της Σχολής ΕΥ, με ισχύ από 1 Σεπτεμβρίου 2021. Η Σύγκλητος 

συγχαίρει την εκλεγείσα και της εύχεται καλή επιτυχία στα καθήκοντά της. 

5 Έλαβε γνώση των πρακτικών του συμβουλίου του Τμήματος ΕΧΡΗΝ για την εκλογή του 

Αναπληρωτή Καθ. Χρήστου Σάββα στη θέση του Προέδρου. Η Σύγκλητος συγχαίρει τον 

εκλεγέντα και του εύχεται καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.   

6 Έλαβε γνώση των πρακτικών για την εκλογή του κ. Γενέθλιου Γενεθλίου ως εκπροσώπου του 

Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η Σύγκλητος συγχαίρει τον 

εκλεγέντα και του εύχεται καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.   

7 Έλαβε γνώση σημειώματος του ΔΔΟ αναφορικά με τον Κανονιστικό Έλεγχο από την Ελεγκτική 

Υπηρεσία της Δημοκρατίας για το ΤΕΠΑΚ. 

8 Έλαβε γνώση σημειώματος της ΦΕΤΕΠΑΚ με το οποίο ενημερώνει για την αντικατάσταση του 

Κυριάκου Αριστείδου από τον Κωνσταντίνο Καρσερά, ως εκπροσώπου των φοιτητών στη 

Σύγκλητο. 
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9 Έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη με το οποίο ενημερώνει ότι οι συνεδρίες του 

Πρυτανικού Συμβουλίου για το 2ο εξάμηνο του 2021 θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες 

ημερομηνίες: 

Αρ. Συνεδρίας Ημερομηνία 

180 Τετάρτη, 1/9/2021 

181 Τετάρτη, 22/9/2021 

182 Τετάρτη, 29/9/2021 

183 Τετάρτη, 20/10/2021 

184 Τετάρτη, 27/10/2021 

185 Τετάρτη, 17/11/2021 

186 Τετάρτη, 24/11/2021 

187 Τετάρτη, 15/12/2021 
 

10 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 89ης συνεδρίας Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2021. 

11 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της 90ης συνεδρίας της Συγκλητικής 

Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας, ημερομ. 13/05/2021, αναφορικά με την Προκήρυξη 

Εσωτερικών Προγραμμάτων με τίτλο «Προσέλκυση/ Στήριξη Μεταδιδακτορικών Ερευνητών 

(Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ»)» και όλα τα σχετικά έντυπα που  παρουσιάζονται στο σχετικό 

παράρτημα που έχει υποβληθεί. Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον 

ΑΑΥ να προβεί άμεσα στις απαραίτητες  ενέργειες για προκήρυξη του Προγράμματος 

«ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ» για το 2021. 

12 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της 90ης συνεδρίας της Επιτροπής Έρευνας 

και Καινοτομίας, ημερομηνίας 13/5/2021 αναφορικά με τη μοριοδότηση Ερευνητικών 

Προτάσεων  στο πλαίσιο της Πολιτικής για Στήριξη Υποβολής Προτάσεων σε Ανταγωνιστικά 

Ερευνητικά Προγράμματα,   όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί. 

Επίσης η Σύγκλητος έλαβε γνώση ότι η εν λόγω εισήγηση ήδη έχει εγκριθεί από την Επιτροπή 

Οικονομικών του Συμβουλίου. 

13 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 45ης συνεδρίας Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2021. 
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14 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της 46ης συνεδρίας της Επιτροπής 

Εσωτερικής Ποιότητας, ημερομηνίας 24/5/2021 αναφορικά με την αλλαγή στη σειρά των 

μαθημάτων στο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης», του 

Τμήματος Καλών Τεχνών, σε ανταπόκριση των σχολίων και εισηγήσεων της Εξωτερικής 

Επιτροπής Αξιολόγησης. 

15 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της 46ης συνεδρίας της Επιτροπής 

Εσωτερικής Ποιότητας, ημερομηνίας 24/5/2021 αναφορικά με το νέο επιλεγόμενο 

προπτυχιακό μάθημα «Μουσική και Drums» του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ. 

16 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 6ης συνεδρίας Επιτροπής Ισότητας η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2021. 

17 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Ισότητας, αναφορικά με το 

Εγχειρίδιο Συμπεριληπτικής Γλώσσας όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει 

υποβληθεί. Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει το Γραφείο του Πρύτανη 

να ενημερώσει και παροτρύνει για εφαρμογή σχετικά, την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. 

18 Αποφάσισε κατά πλειοψηφία (1 εναντίον) να εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Ισότητας 

για αρχειοθέτηση ανώνυμου παραπόνου/καταγγελίας. 

Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Ισότητας σχετικά με το 

Πρωτόκολλο  Εφαρμογής Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης και Παρενόχλησης όπως 

παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί. 

19 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 87ης , 88ης και 89ης συνεδριών της Επιτροπής Οικονομικών 

Προσωπικού και Υποδομών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 8 Μαρτίου 2021, 5 Απριλίου 

2021 και 27 Απριλίου 2021, αντίστοιχα. 

20 Έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΟιΠΑ αναφορικά με εισήγηση της ΕΟΠΥ σχετικά με τη Χρήση 

Διαχειριστικής Χρέωσης για κάλυψη εξόδων στέγασης ερευνητικών δραστηριοτήτων. 

Ο ΔΔΟ ενημέρωσε ότι έχει υποβάλει νεότερο σημείωμα στην Επιτροπή για το θέμα. 

21 Έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΟιΠΑ αναφορικά με εισήγηση της ΕΟΠΥ για ανάκληση της 

απόφασης σχετικά με τη Συντονιστική Επιτροπή για κτηριακές εγκαταστάσεις Excelsior. 

Ο Πρύτανης επεσήμανε ότι στην αρχική εισήγηση της Επιτροπής, η οποία είχε υποβληθεί σε 

προηγούμενη συνεδρία της Συγκλήτου, είχε διαπιστώσει ότι  ονόματα τα οποία προτείνονταν 
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για συμμετοχή στη συντονιστική επιτροπή του Πανεπιστημίου ήταν άτομα τα οποία 

δραστηριοποιούνται στην νέα νομική οντότητα που προκύπτει από το έργο για την οποία το 

πανεπιστήμιο θα προσφέρει τις συγκεκριμένες κτηριακές εγκαταστάσεις. Θεώρησε ότι αυτό 

ενδεχομένως να δημιουργούσε σύγκρουση συμφερόντων με πρακτικούς και νομικούς 

κινδύνους και πιθανές αρνητικές επιπτώσεις τόσο για το έργο όσο και για το Πανεπιστήμιο, το 

είχε δε αναφέρει στον ΑΟιΠΑ. Ως εκ τούτου η Συγκλητική ΕΟΠΥ, λαμβάνοντας υπόψη την 

εισήγηση του Πρύτανη, αποφάσισε όπως αναθεωρήσει την αρχική εισήγηση και αποφάσισε 

όπως ο συντονισμός γίνεται από το Γραφείο του ΑΟιΠΑ. 

22 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών Προσωπικού 

και Υποδομών αναφορικά με τα αιτήματα για ενισχύσεις / κατανομής κονδυλίων του 

Τμήματος Καλών Τεχνών και του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.  

23 Αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2022 και 

Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου για τα έτη 2022-2024 όπως παρουσιάζεται στο 

παράρτημα που υποβλήθηκε και εξουσιοδοτεί τους Πρύτανη, ΑΟιΠΑ και ΔΔΟ για άμεση 

υποβολή του θέματος στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου. 

24 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της 91ης συνεδρίας Επιτροπής Οικονομικών 

Προσωπικού  και Υποδομών, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2021  για συμπερίληψη στον 

Προϋπολογισμό του 2022 έξι (6) θέσεις ΔΕΠ και τέσσερις (4) ΕΕΠ. 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία (3 εναντίον και 1 αποχή) όπως εγκρίνουν την εισήγηση της 91ης 

συνεδρίας Επιτροπής Οικονομικών Προσωπικού  και Υποδομών, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2021  

για συμπερίληψη στον Προϋπολογισμό του 2022 10 θέσεις Διοικητικού Προσωπικού και την 

προσθήκη 4 θέσεων για Τεχνικούς Εργαστηρίων.   

Επιπλέον, η Σύγκλητος αποφάσισε όπως η ομάδα που θα διαπραγματευτεί με τα αρμόδια 

όργανα του Κράτους για την έγκριση Διοικητικών Θέσεων να δώσει προτεραιότητα στις 

χαμηλές βαθμίδες διοικητικού προσωπικού και στις θέσεις Τεχνικών Εργαστηρίων.  

Η Σύγκλητος εισηγείται όπως η συζήτηση συνεχιστεί στην Επιτροπή Οικονομικών Προσωπικού 

και Υποδομών για ανταλλαγή απόψεων.  

25 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της 91ης συνεδρίας της Επιτροπής 

Οικονομικών Προσωπικού και Υποδομών αναφορικά με την κατανομή Προϋπολογισμού 2021 

που αφορά τα ίδια έσοδα και λόγω του εντοπιστήκαν διάφορα λάθη ή παραλήψεις στους 

πίνακες να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος στους πίνακες και να εγκριθούν από τους 

Κοσμήτορες σε συνεργασία με την ΥΟικ, δια περιφοράς. 
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26 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της 93ης συνεδρίας της 

Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2021 για την 

Πολιτική Κατανομής Γραφειακών Χώρων του Πανεπιστημίου όπως παρουσιάζονται στο 

παράρτημα που υποβλήθηκε. 

27 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της 93ης συνεδρίας της Επιτροπής 

Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών αναφορικά με την Πολιτική για 

αγορά/αντικατάσταση μηχανογραφικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού από την ακαδημαϊκή 

κοινότητα/Τμήματα/Σχολές, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που υποβλήθηκε. 

28 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της 93ης συνεδρίας της Επιτροπής 

Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών, ημερομηνίας 7/6/2021 αναφορικά με τις 

στεγαστικές ανάγκες Τμήματος Χημικών Μηχανικών, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα 

που υποβλήθηκε. 

29 Αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση νέας Συγκλητικής Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Συστημάτων Πληροφορικής και ενέκρινε τη σύνθεση της ως ακολούθως:  

• Καθ. Παναγιώτης Ζαφείρης, Πρόεδρος  

• Επίκουρος Καθ. Νίκος Σύννος, Εκπρόσωπος Σχολής ΚΕΤ 

• Επίκουρος Καθ. Χριστόδουλος Δανέζης, Εκπρόσωπος Σχολής ΜΤΕ  

• Επίκουρος Καθ. Κωνσταντίνος Τζιούβας, Εκπρόσωπος Σχολής ΕΜΕ 

• Επίκουρος Καθ. Πανίκος Μασούρας, Εκπρόσωπος Σχολής ΣΕΥ 

• Επίκουρος Καθ. Ανδρέας Γρηγοριάδης, Εκπρόσωπος Σχολής ΔΙΟ 

• Επίκουρος Καθ. Ουράνιος Τζαμαλούκας, Εκπρόσωπος Σχολής ΓΕΔΙΠ 

• Φίλιππος Φιλίππου, ΠΥΣΠΤ 

• Διονύσης Καζαμίας, Διοικητική Υποστήριξη  

Η Σύγκλητος ενέκρινε τους αρχικούς  Όρους Εντολής της Επιτροπής Ψηφιακής  Διακυβέρνησης 

και Συστημάτων Πληροφορικής οι οποίοι αναφέρονται στην ενότητα Β 1 των όρων εντολής 

της ΕΟΠΥ μέχρι την υποβολή νέων όρων εντολής.  

Ως εκ τούτου, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα και την τροποποίηση των όρων εντολής της 

ΕΟΠΥ με την αφαίρεση της ενότητας Β1. Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η 

Γραμματειακή υποστήριξη γίνεται από την ΥΣΠΤ.   

30 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα «Αγορά GPU-equipped multi-

core server» στο Πρυτανικό Συμβούλιο για εξέταση και λήψη απόφασης. 



152η Συνεδρία Συγκλήτου Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
16 Ιουνίου 2021 
ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

 
 

 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα «Έργα που αφορούν 

πολυμεσικό εξοπλισμό από ΥΣΠΤ για το 2021»  στο Πρυτανικό Συμβούλιο για εξέταση και 

λήψη απόφασης. 

31 Αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την εκπροσώπηση του Κέντρου Γλωσσών στις συνεδρίες της 

Επιτροπής Σπουδών Βιβλιοθήκης και Φοιτητικής Ζωής από την Εκτελούσα Χρέη Διευθύντριας 

Ανδρούλλα Αθανασίου από 1 Ιουνίου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021. 

32 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 45ης συνεδρίας Επιτροπής Νομοθετικών Θεμάτων η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2021. 

33 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 32ης συνεδρίας Συμβουλίου της Σχολής ΕΥ (Μέρος Α), η οποία 

πραγματοποιήθηκε στην 21 Απριλίου 2021. 

34 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 104ης συνεδρίας Συμβουλίου της Σχολής ΔΙΟ (Μέρος Α), η 

οποία πραγματοποιήθηκε στην 22 Απριλίου 2021. 

35 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 68ης συνεδρίας Συμβουλίου της Σχολής ΓΕΔΙΠ (Μέρος Α), η 

οποία πραγματοποιήθηκε στην 28 Μαΐου 2021. 

36 Αποφάσισε κατά πλειοψηφία (12 υπέρ, 9 εναντίον, 2 αποχές) όπως εγκρίνει την εισήγηση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου για διορισμό Ιατρών ως μελών του Ιατροσυμβουλίου για το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και την καταβολή της αποζημίωσης που έχει καθοριστεί (€200).  

Η Σύγκλητος υποβάλλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου για έγκριση. 

37 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής 

Ευημερίας για αναθεώρηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου του έτους 2021/2022, όπως 

παρουσιάζονται στο παράρτημα που υποβλήθηκε. 

38 Αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την εισήγηση της Σχολής ΜΤΕ την αντικατάσταση του 

εκπροσώπου τους Επίκουρου Καθ. Παύλου Χριστοδουλίδη στη Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας 

και Καινοτομίας από τον Λέκτορα Πέτρο Αριστείδου με ισχύ από 1/7/2021. 

39 Αποφάσισε ομόφωνα όπως η Επιτροπή Σπουδών Βιβλιοθήκης και Φοιτητικής Ζωής εξετάσει 

διάφορες πτυχές που αφορούν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου κατά το Φθινοπωρινό 
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Εξάμηνο 2021/2022 και διαμορφώσει εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν στο 

Πρυτανικό Συμβούλιο και θα τεθούν ενώπιον της Συγκλήτου για έγκριση. 

40 Ενέκρινε την εισήγηση του Πρύτανη αναφορικά με έργα και δράσεις προτεραιότητας που 

αφορούν τις κτιριακές υποδομές στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Προγραμματισμού 

Ανάπτυξης 2020-2024 και αποφάσισε ομόφωνα όπως η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας 

καταθέσει, έως το τέλος του 2021, συνολικό πλάνο κτιριακής ανάπτυξης. 

41 Ενέκρινε το αίτημα της Επίκουρης Καθηγήτριας Ε.Θ., του Τμήματος Επιστημών 

Αποκατάστασης για παραχώρηση Σαββατικής Άδειας για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 

2021/2022. 

42 Αποφάσισε όπως το θέμα «Αίτημα Επίκουρου Καθηγητή Μ.Σ.  για παραχώρηση άδειας 

απουσίας» εξεταστεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο  νοουμένου ότι θα ζητηθεί ενημέρωση 

κατά πόσο είναι απαραίτητη η υποβολή αιτήματος και η λήψη έγκρισης. 

43 Ενέκρινε το αίτημα της Επίκουρης Καθηγήτριας Π.Σ. του Τμήματος Δημόσιας Επικοινωνίας για 

παραχώρηση Σαββατικής Άδειας για το Εαρινό Εξάμηνο 2021/2022. 

44 Ενέκρινε το αίτημα του Καθηγητή Α.Α., του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ για παραχώρηση Σαββατικής 

Άδειας για το Εαρινό Εξάμηνο 2021/2022 και Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022/2023. 

45 Έλαβε γνώση της υπεύθυνης δήλωσης της Ο.Κ. και εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη όπως 

επικοινωνήσει με την ίδια για τις λεπτομέρειες της εν λόγω συνεργασίας. Σε περίπτωση που 

χρειαστεί έγκριση το θέμα να επανέλθει σε επόμενη συνεδρία. 

46 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 32ης συνεδρίας Συμβουλίου της Σχολής ΕΥ (Μέρος Β), η οποία 

πραγματοποιήθηκε στην 21 Απριλίου 2021. 

47 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 104ης συνεδρίας Συμβουλίου της Σχολής ΔΙΟ (Μέρος Β), η 

οποία πραγματοποιήθηκε στην 22 Απριλίου 2021. 

48 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 102ης και 103ης συνεδριών Συμβουλίου της Σχολής ΜΤΕ 

(Μέρος Α), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 16 Μαρτίου 2021 και 16  Απριλίου 2021 

αντίστοιχα. 
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49 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 68ης συνεδρίας Συμβουλίου της Σχολής ΓΕΔΙΠ (Μέρος Β), η 

οποία πραγματοποιήθηκε στην 28 Μαΐου 2021. 

50 Αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τα ακόλουθα όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει 

υποβληθεί:  

1. Τον κατάλογο με τους 370 προπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές 

τους το Εαρινό Εξάμηνο 2020/2021. 

2. Τον κατάλογο με τους 106 μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ που 

ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το Εαρινό Εξάμηνο 2020/2021. 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον Πρύτανη να εγκρίνει τυχόν 

αλλαγές που θα προκύψουν στους εν λόγω καταλόγους, κατόπιν πρόσθετων ελέγχων από την 

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας, πριν την Τελετή Αποφοίτησης. 

51 Αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει τους βραβευθέντες στους οποίους θα απονεμηθούν 

τα δύο βραβεία του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020/2021.  

52 Αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους πρωτεύσαντες προπτυχιακούς αποφοίτους ανά 

πρόγραμμα σπουδών στους οποίους θα απονεμηθεί χρηματικό βραβείο ύψους €1.000 από το 

Πανεπιστήμιο.  

53 Αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει τον απόφοιτο με την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση 

της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, στον οποίο θα 

απονεμηθεί το βραβείο του Δήμου Λεμεσού για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019/2020. 

54 Ενέκρινε τα αιτήματα για προσωρινή διακοπή φοίτησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2020/2021, 

που τέθηκαν ενώπιον της. 

55 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την 

απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή 

διδακτορικού τίτλου στην κ. Μ.Χ. του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ. Η Σύγκλητος συγχαίρει την κ. Μ.Χ., 

την Επιτροπή και την Επιβλέπουσα Ακαδημαϊκό Αναπληρώτρια Καθ. Δήμητρα Μιχαήλ 

Γρηγορίου για την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών. 

56 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την 

απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή 

διδακτορικού τίτλου στον κ. Χ.Κ. του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ. Η Σύγκλητος συγχαίρει τον κ. Χ.Κ., 
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την Επιτροπή και την Επιβλέπουσα Ακαδημαϊκό Αναπληρώτρια Καθ. Δέσποινα Μιχαήλ 

Γρηγορίου για την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών του σπουδών. 

57 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την 

απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή 

διδακτορικού τίτλου στην κ. Δ.Π. του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ. Η Σύγκλητος συγχαίρει την κ. Δ.Π., 

την Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό Νίκο Σουλελέ, για την επιτυχή ολοκλήρωση των 

διδακτορικών της σπουδών. 

58 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την 

απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή 

διδακτορικού τίτλου στην κ. Μ.Μ. του Τμήματος ΕΧΡΗΝ. Η Σύγκλητος συγχαίρει την κ. Μ.Μ., 

την Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό Αναπληρωτή Καθ. Παναγιώτη Ανδρέου για την 

επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών. 

59 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την 

απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή 

διδακτορικού τίτλου στην κ. Π.Ε. του Τμήματος ΕΧΡΗΝ. Η Σύγκλητος συγχαίρει την κ. Π.Ε., την 

Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό Καθ. Παναγιώτη Θεοδοσίου για την επιτυχή 

ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών. 

60 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την 

απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή 

διδακτορικού τίτλου στην κ. Μ.Ν. του Τμήματος ΓΕΒΕΤ. Η Σύγκλητος συγχαίρει την κ. Μ.Ν., την 

Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό Επίκουρο Καθ. Ουράνιο Τζαμαλούκα για την επιτυχή 

ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών. 

61 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την 

απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή 

διδακτορικού τίτλου στην κ. Σ.Σ. του Τμήματος ΓΕΒΕΤ. Η Σύγκλητος συγχαίρει την κ. Σ.Σ., την 

Επιτροπή και την Επιβλέπουσα Ακαδημαϊκό Αναπληρώτρια Καθ. Δέσποινα Μιλτιάδους, για 

την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών. 

62 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την 

απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή 

διδακτορικού τίτλου στην κ. Χ.Σ. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Η Σύγκλητος συγχαίρει 
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την κ. Χ.Σ., την Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό Αναπληρωτή Καθ. Αλέξανδρο 

Χαραλαμπίδη. για την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών. 

63 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την 

απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή 

διδακτορικού τίτλου στον κ. Κ.Π., του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ. Η Σύγκλητος συγχαίρει τον κ. Κ.Π., 

την Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό Επίκουρο Καθ. Μιχάλη Σιριβιανό για την επιτυχή 

ολοκλήρωση των διδακτορικών του σπουδών. 

64 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την 

απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή 

διδακτορικού τίτλου στον κ. Α.Ι. του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ. Η Σύγκλητος συγχαίρει τον κ. Α.Ι., 

την Επιτροπή και τoν Επιβλέπον Ακαδημαϊκό Καθηγητή Κυριάκο Καλλή για την επιτυχή 

ολοκλήρωση των διδακτορικών του σπουδών. 

65 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την 

απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή 

διδακτορικού τίτλου στην κ. Χ.Φ. του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ. Η Σύγκλητος συγχαίρει την κ. Χ.Φ., 

την Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό Καθ. Κρίστη Χρυσοστόμου για την επιτυχή 

ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών. 

66 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την 

απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή 

διδακτορικού τίτλου στην κ. Α.Ι. του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ. Η Σύγκλητος συγχαίρει την κ. Α.Ι., την 

Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό Αναπληρωτή Καθ. Ανδρέα Χαραλάμπους για την 

επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών. 

67 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την 

απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή 

διδακτορικού τίτλου στον κ. Γ.Σ. του Τμήματος ΝΟΣ. Η Σύγκλητος συγχαίρει τον κ. Γ.Σ., την 

Επιτροπή και την Επιβλέπουσα Ακαδημαϊκό Αναπληρώτρια Καθ. Ευριδίκη Παπασταύρου για 

την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών του σπουδών. 

68 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την 

απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή 

διδακτορικού τίτλου στην κ. Μ.Κ. του Τμήματος ΕπΑ. Η Σύγκλητος συγχαίρει την κ. Μ.Κ., την 
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Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό Αναπληρωτή Καθ. Κώστα Χριστοφή για την επιτυχή 

ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών. 

69 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη μετά θάνατο απονομή μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών, ως ένδειξη φόρου τιμής, στον εκλιπόντα φοιτητή Α.Κ. του Τμήματος 

ΜΗΜΕΜΥ. 

 


