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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α΄)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

93/ΣΥΓ/2.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 104ης συνεδρίας του
Πρυτανικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26
Ιανουαρίου 2018.

93/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 – 28/02/2018 όπως και τα συγκριτικά
στοιχεία για το 2017 και απορρόφηση για την περίοδο 01/01/2018 –
28/02/2018 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 –
28/02/2018 και για την κατάσταση προσωπικού για το έτος 2018.
Επιπλέον, η Σύγκλητος έλαβε γνώση για το σύνολο των Τραπεζικών
υπολοίπων του Πανεπιστημίου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

ΑΟιΠΑ/
ΥΟικ

Άμεσα

93/ΣΥΓ/2.3

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της Ειδικής Συνεδρίας του
Συμβουλίου της Σχολής Επιστημών Υγείας, ημερομηνίας 27
Φεβρουαρίου 2018, αναφορικά με την εκλογή δύο εκπροσώπων του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένο) της Σχολής στη
Σύγκλητο.

Κ. Μακρής

Άμεσα

Κ. Μακρής

Άμεσα

Α Λανίτης

Άμεσα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, ο
Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Χαραλάμπους, του Τμήματος
Νοσηλευτικής και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Καμπανάρου,
του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης, έχουν εκλεγεί ως
εκπρόσωποι του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένο)
της Σχολής στη Σύγκλητο.
93/ΣΥΓ/2.4

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της Ειδικής Συνεδρίας του
Συμβουλίου της Σχολής Επιστημών Υγείας, ημερομηνίας 27
Φεβρουαρίου 2018, αναφορικά με την εκλογή δύο εκπροσώπων του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένο) της Σχολής στη
Σύγκλητο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, ο
Επίκουρος Καθηγητής Πανίκος Μασούρας, και η Επίκουρη
Καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλου, του Τμήματος Νοσηλευτικής,
έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι του διδακτικού ερευνητικού
προσωπικού (ενταγμένο) της Σχολής στη Σύγκλητο.

93/ΣΥΓ/2.5

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της Ειδικής Συνεδρίας του
Συμβουλίου της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών,
ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, αναφορικά με την εκλογή δύο
εκπροσώπων του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένο)
της Σχολής στη Σύγκλητο.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, ο
Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και η Επίκουρη Καθηγήτρια
Δέσποινα Μιχαήλ-Γρηγορίου του Τμήματος Πολυμέσων και
Γραφικών Τεχνών έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι του διδακτικού
ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένο) της Σχολής στη Σύγκλητο.
93/ΣΥΓ/2.6

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Πρακτικών της Ειδικής Συνεδρίας, η
οποία πραγματοποιήθηκε στις 26/02/2018, με σκοπό την εκλογή
Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών
Τεχνών.

Α. Λανίτης/
Θ. Στυλιανού
- Λάμπερτ

Άμεσα

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (16 υπέρ, 3 εναντίον, 8
αποχές) την τροποποίηση του υφιστάμενου κειμένου με τις απόψεις,
παρατηρήσεις και εισηγήσεις του ΤΠΚ αναφορικά με το σύστημα
χρηματοδότησης των δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου στη βάση
δεικτών απόδοσης, και την περαιτέρω διαβούλευση με τη Σύγκλητο.

Πρύτανης/
ΑΟιΠΑ

Άμεσα

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (16 ψήφους υπέρ, 3
εναντίον και 8 αποχές) τη σύσταση Ad Hoc Επιτροπής με σκοπό την
περαιτέρω μελέτη και τροποποίηση του υφιστάμενου κειμένου, με τις
απόψεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις του ΤΠΚ αναφορικά με το
σύστημα χρηματοδότησης των δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου
στη βάση δεικτών απόδοσης, ως ακολούθως:

Πρύτανης/
Φ.
Κυριακίδης/
Ν.
Λαμπερτίδης/
Κ. Μακρής/
Α. Δανός

Άμεσα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, η
Καθηγήτρια Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ έχει εκλεγεί ως Πρόεδρος
του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. Η θέση του
αντιπροέδρου του Τμήματος παραμένει κενή καθότι δεν υποβλήθηκε
καμία υποψηφιότητα.
93/ΣΥΓ/2.7

-

Καθηγητής Φαίδωνας Κυριακίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Νεόφυτος Λαμπερτίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Μακρής
Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Δανός

93/ΣΥΓ/3.1.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Πρακτικών της 55ης συνεδρίας της
Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2018.

93/ΣΥΓ/3.1.2

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (19 υπέρ, 5 αποχές) όπως η
Υπηρεσία Οικονομικών προβεί στις τροποποιήσεις των Πολιτικών
φιλοξενίας, Αποζημίωσης φιλοξενουμένων Πανεπιστημίου και
Αποζημίωσης εξόδων αποστολής στο εξωτερικό και εκτός έδρας στο
εσωτερικό, βάσει των εισηγήσεων των μελών της Συγκλήτου, ως
ακολούθως:

ΑΟιΠΑΕπιτροπή
Οικονομικών
και
Προσωπικού/
ΔΔΟ
ΥΟικ

Άμεσα

Πολιτική Φιλοξενίας
Σημείο 3. Γεύματα/ Δείπνα σε εστιατόρια
Nα προστεθεί το σημείο:
- Γεύματα στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων από Ταμεία
Υπερκεφαλικών Τμήματος ή/ και Ερευνητή (νοουμένου ότι
προνοούνται στις επιλέξιμες δαπάνες), στην περίπτωση που δεν
μπορούν να καλυφθούν από τις πρόνοιες των προγραμμάτων).
Σημείο 3. Γεύματα/ Δείπνα σε εστιατόρια, (ii) Επιλέξιμες Δαπάνες
Η φράση «Στα γεύματα εξωτερικών ομιλητών δύναται πέραν των
φιλοξενούμενων να αποζημιώνεται ο Πρόεδρος του Τμήματος ή
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εκπρόσωπος του.»
να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
Στα γεύματα εξωτερικών ομιλητών δύναται πέραν των φιλοξενούμενων
να αποζημιώνονται μέχρι δύο εσωτερικά Μέλη.
Σημείο 4. Φιλοξενία στα πλαίσια εκδηλώσεων
Η φράση «Τμήματα και Σχολές που επιθυμούν να διοργανώσουν
εκδήλωση προς όφελος των φοιτητών (στα πλαίσια αποφοιτήσεων,
καλωσορίσματος ή προώθησης προγραμμάτων σπουδών), ή στο
πλαίσιο προσέλκυσης δωρεών ή διασύνδεσης με τη Βιομηχανία, θα
πρέπει να λάβουν εκ των προτέρων έγκριση από το Συμβούλιο του
οικείου Τμήματος/ Σχολής (αναλόγως της οντότητας που διοργανώνει
την εκδήλωση) και να μεριμνήσουν όπως το μέσο κόστος ανά άτομο
(συμπ. όλων των εξόδων της εκδήλωσης) σε καμία περίπτωση να
υπερβαίνει τα 10 Ευρώ/ άτομο.»
να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
Τμήματα και Σχολές που επιθυμούν να διοργανώσουν εκδήλωση προς
όφελος των φοιτητών (στα πλαίσια αποφοιτήσεων, καλωσορίσματος ή
προώθησης προγραμμάτων σπουδών), ή στο πλαίσιο προσέλκυσης
δωρεών ή διασύνδεσης με τη Βιομηχανία, θα πρέπει να λάβουν εκ των
προτέρων έγκριση από το Συμβούλιο του οικείου Τμήματος/ Σχολής
(αναλόγως της οντότητας που διοργανώνει την εκδήλωση) και να
μεριμνήσουν όπως το μέσο κόστος ανά άτομο (συμπ. όλων των εξόδων
της εκδήλωσης) δεν υπερβαίνει τα 10 Ευρώ/ άτομο.
Πολιτική Αποζημίωσης Εξόδων Αποστολής στο Εξωτερικό και Εκτός
Έδρας στο Εσωτερικό
Σημείο Α.3. Παραμονή Εκτός Έδρας
Η φράση «Παραμονή εκτός έδρας» ορίζεται η υπηρεσιακή παραμονή
πανεπιστημιακού μέλους σε άλλη πόλη/ χώρα σε σχέση με σταθερή
διεύθυνση που έχει δηλώσει ως μόνιμη διαμονή.»
να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
«Παραμονή εκτός έδρας» ορίζεται η υπηρεσιακή παραμονή
πανεπιστημιακού μέλους σε άλλη πόλη/χώρα σε σχέση με την έδρα του
Πανεπιστημίου, νοουμένου ότι η σταθερή διεύθυνση κατοικίας του
διαφέρει από την πόλη/ χώρα της υπηρεσιακής παραμονής.
Σημείο Γ.2. Αποζημίωση αεροπορικού εισιτηρίου
Στο Γ.2.(α) να προστεθεί η φράση:
- Στο κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου περιλαμβάνονται όλοι
οι φόροι και το κόστος κράτησης θέσης, και στις περιπτώσεις
που το κόστος αεροπορικού εισιτηρίου περιλαμβάνει μόνο
χειραποσκευή, επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί και το κόστος μίας
επιπρόσθετης αποσκευής μόνο.
Στο Γ.2.(γ) η φράση «Στην περίπτωση που κάποιο από τα boarding
passes απολεσθεί, τότε μπορεί το Γραφείο Πληρωμών/ Γραφείο
Ερευνητικών Προγραμμάτων να προχωρήσει στην αποζημίωση μετά
από γραπτή υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου και έγκριση του ΔΔΟ.
Νοείται ότι ηλεκτρονικά boarding passes γίνονται αποδεκτά».
να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
(γ) Στην περίπτωση που κάποιο από τα boarding passes απολεσθεί, τότε
μπορεί το Γραφείο Πληρωμών/ Γραφείο Ερευνητικών Προγραμμάτων
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να προχωρήσει στην αποζημίωση μετά από ενυπόγραφη υπεύθυνη
δήλωση του δικαιούχου. Νοείται ότι ηλεκτρονικά boarding passes
γίνονται αποδεκτά.
Σημείο Γ.3. Επίδομα διανυκτέρευσης/ Επίδομα συντήρησης
Στο (α) η φράση «Σε πανεπιστημιακό μέλος, με την προϋπόθεση ότι η
παραμονή του εκτός έδρας στο εξωτερικό περιλαμβάνει τουλάχιστον
μία διανυκτέρευση, καταβάλλονται:


Αποζημίωση σε ποσοστό 40% του εγκεκριμένου για τη χώρα
ή πόλη επιδόματος συντήρησης, για κάλυψη γενικών εξόδων
διατροφής και άλλων προσωπικών εξόδων (φιλοδωρήματα,
τοπικά έξοδα διακίνησης, κ.λ.π) χωρίς αποδείξεις. Για τα
μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση
σε ποσοστό 50% του εγκεκριμένου για τη χώρα ή πόλη
επιδόματος συντήρησης. Νοείται ότι στην περίπτωση που τα
Μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου αιτηθούν αποζημίωση
εξόδων φιλοξενίας στο εξωτερικό, δεν θα λαμβάνουν το
αντίστοιχο 15% της ημερήσιας αποζημίωσης που αντιστοιχεί
σε γεύμα, για κάθε γεύμα για το οποίο παραχωρήθηκε
φιλοξενία.»

να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
(α) Σε πανεπιστημιακό μέλος, με την προϋπόθεση ότι η παραμονή του
εκτός έδρας στο εξωτερικό περιλαμβάνει τουλάχιστον μία
διανυκτέρευση, καταβάλλονται:


Αποζημίωση σε ποσοστό 40% του εγκεκριμένου για τη χώρα ή
πόλη επιδόματος συντήρησης, για κάλυψη γενικών εξόδων
διατροφής και άλλων προσωπικών εξόδων (φιλοδωρήματα,
τοπικά έξοδα διακίνησης, κ.λ.π.) χωρίς αποδείξεις. Στα
Πανεπιστημιακά Μέλη στα οποία παραχωρείται γεύμα/ δείπνο
στα πλαίσια αποστολής στο εξωτερικό, δεν αποζημιώνεται το
15% επί του επιδόματος ημερήσιας συντήρησης για κάθε γεύμα
που τους παραχωρείται. Για τα μέλη του Πρυτανικού
Συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση σε ποσοστό 50% του
εγκεκριμένου για τη χώρα ή πόλη επιδόματος συντήρησης.
Νοείται ότι στην περίπτωση που τα Μέλη του Πρυτανικού
Συμβουλίου αιτηθούν αποζημίωση εξόδων φιλοξενίας στο
εξωτερικό, δεν θα λαμβάνουν το αντίστοιχο 15%
της
ημερήσιας αποζημίωσης που αντιστοιχεί σε γεύμα, για κάθε
γεύμα για το οποίο παραχωρήθηκε φιλοξενία.

Στο (β) η φράση «Η βάση για παραχώρηση όλων των πιο πάνω
επιδομάτων είναι το αεροδρόμιο εκτός έδρας. Η βάση για
παραχώρηση όλων των πιο πάνω επιδομάτων είναι το αεροδρόμιο
εκτός έδρας, και εάν υπάρχουν ενδιάμεσοι σταθμοί και καθυστερήσει
το πανεπιστημιακό μέλος να φτάσει στην Κύπρο ή το αντίθετο, δεν θα
παρέχεται επιπρόσθετο επίδομα.
Επίσης, εάν αναγκαστεί το
πανεπιστημιακό μέλος να διανυχτερεύσει σε ενδιάμεσο σταθμό δεν
καταβάλλεται οποιοδήποτε επίδομα ούτε τυχόν έξοδα διανυκτέρευσης
σε ξενοδοχείο.»
να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
(β) Η βάση για παραχώρηση όλων των πιο πάνω επιδομάτων είναι το
αεροδρόμιο εκτός έδρας. Στην περίπτωση που το Πανεπιστημιακό
Μέλος υποχρεωθεί να διανυκτερεύσει σε ενδιάμεσο σταθμό κατά την
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άφιξη/ αναχώρηση του λόγω ενιαίου εισιτηρίου, τότε αποζημιώνεται με
επίδομα μίας επιπρόσθετης μέρας, για κάθε υποχρεωτική διανυκτέρευση
του μέχρι την Κύπρο/ χώρα προορισμού. Νοείται ότι στην περίπτωση
που η διαμονή καλύπτεται από το κόστος αεροπορικού εισιτηρίου, ο
δικαιούχος αποζημιώνεται μόνο με το 40% του ημερήσιου επιδόματος
συντήρησης.
Στο (στ) το σημείο «Στην περίπτωση που η διάρκεια της αποστολής
υπερβαίνει τις 7 ημέρες τότε το ποσοστό του επιδόματος συντήρησης
θα τροποποιείται με βάση τον πιο κάτω πίνακα:
Διάρκεια Ταξιδιού
Μέχρι 7 ημέρες
8-15 ημέρες
16-30 ημέρες
31-60 ημέρες
Πάνω από 60 μέρες

Ύψος Επιδόματος
100%
75%
60%
40%
30%»

να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
(στ) Στην περίπτωση που η διάρκεια της αποστολής υπερβαίνει τις 10
ημέρες τότε το ποσοστό του επιδόματος συντήρησης θα τροποποιείται με
βάση τον πιο κάτω πίνακα:
Διάρκεια Ταξιδιού
Μέχρι 10 ημέρες
11-15 ημέρες
16-30 ημέρες
31-60 ημέρες
Πάνω από 60 μέρες

Ύψος Επιδόματος
100%
75%
60%
40%
30%

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που το Πανεπιστημιακό Μέλος αιτείται
αιτιολογημένα διαφοροποίηση του ύψους επιδόματος σε σχέση με τη
διάρκεια του ταξιδιού, τότε αποστέλλει εκ των προτέρων αίτημα στο
Πρυτανικό Συμβούλιο προς έγκριση.
Το σημείο (ιδ) «Αποζημιώσεις για αποστολές στο εξωτερικό,
καταβάλλονται από τον Προϋπολογισμό του έτους στο οποίο εμπίπτει η
έναρξη του ταξιδιού και νοουμένου ότι υπάρχουν οι απαραίτητες
πιστώσεις» να αφαιρεθεί.
Σημείο Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Το σημείο «Για αποστολές που γίνονται στο πλαίσιο Εξωτερικών
Ερευνητικών Προγραμμάτων ισχύουν οι πρόνοιες των συμβολαίων
των προγραμμάτων. Η πληρωμή γίνεται από τους λογαριασμούς των
εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων. Στις περιπτώσεις που τα
συμβόλαια των προγραμμάτων παραπέμπουν στην πολιτική που
εφαρμόζει το πανεπιστήμιο, τότε ισχύει η παρούσα εγκύκλιος ως
προς την Αποζημίωση Αεροπορικού Εισιτηρίου, με τις ακόλουθες
διαφοροποιήσεις ως προς τα διάφορα Επιδόματα:
Επίδομα διανυκτέρευσης/ Επίδομα συντήρησης
Με την προϋπόθεση ότι η παραμονή του πανεπιστημιακού μέλους
εκτός έδρας στο εξωτερικό περιλαμβάνει τουλάχιστον μία
διανυκτέρευση, καταβάλλεται το 100% του επιδόματος συντήρησης
επί τον εγκεκριμένο αριθμό ημερών.
Με το ποσό αυτό το πανεπιστημιακό μέλος καθίσταται υπόχρεο να
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καλύψει τα έξοδα διανυκτέρευσης, τοπικής διακίνησης, γεύματος
δείπνο και γενικά οποιαδήποτε έξοδα συντήρησης. Στην περίπτωση
που το πανεπιστημιακό μέλος για οποιοδήποτε λόγο δεν παραμένει σε
ξενοδοχείο και δεν υποβάλλει σχετική απόδειξη πληρωμής, τότε θα
του καταβάλλεται το 70% του επιδόματος συντήρησης.»
να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
Για αποστολές που γίνονται στο πλαίσιο Εξωτερικών Ερευνητικών
Προγραμμάτων ισχύουν οι πρόνοιες των συμβολαίων των
προγραμμάτων. Η πληρωμή γίνεται από τους λογαριασμούς των
εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων. Στις περιπτώσεις που οι όροι
χρηματοδότησης των προγραμμάτων παραπέμπουν στην πολιτική που
εφαρμόζει το πανεπιστήμιο, τότε ισχύει η παρούσα πολιτική χωρίς
καμία διαφοροποίηση. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι όροι που
θέτει ο χρηματοδότης.
Σημείο Ε. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Σημείο Ε.1. Στην Κύπρο (αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου)
Το σημείο «(α) Χρήση Λεωφορείου ή Ταξί
Καλύπτεται το πραγματικό κόστος για το κόμιστρο του υπεραστικού
λεωφορείου με επιστροφή, με την προσκόμιση του εισιτηρίου.
Καλύπτεται επίσης το πραγματικό κόστος για τη χρήση ταξί για τη
μετάβαση προς και από τη στάση του λεωφορείου, με την προσκόμιση
απόδειξης πληρωμής. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το
πανεπιστημιακό μέλος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ταξί για τη
μετάβαση του προς ή/και από το αεροδρόμιο, καλύπτεται το ανώτατο
ποσό που προνοείται στην παρούσα πολιτική με την προσκόμιση
απόδειξης. Το ανώτατο ποσό που δύναται να αποζημιωθεί για τη
χρήση λεωφορείου ή ταξί ή συνδυασμού των δύο είναι τα 50 Ευρώ
συνολικά (€25 για την μετάβαση και €25 για την επιστροφή), με την
προσκόμιση αποδείξεων. Ως εκ τούτου εάν πανεπιστημιακό μέλος
επιλέξει τη χρήση ταξί, θα επωμιστεί την διαφορά του πραγματικού
κόστους και του ανώτατου ποσού αποζημίωσης των 50 Ευρώ, εκτός
και εάν η προγραμματισμένη αναχώρηση είναι μεταξύ των ωρών
00:00 μέχρι 08:00 και η προγραμματισμένη άφιξη είναι μεταξύ των
ωρών 23:00 μέχρι 07:00 οπότε και μπορεί να αιτηθεί αποζημίωσης
του πραγματικού κόστους χρήσης ταξί. Νοείται ότι το κόμιστρο για
ταξί / λεωφορείο καταβάλλεται από το πανεπιστημιακό μέλος που
ταξιδεύει και ότι δεν δύναται να χρεωθεί το Πανεπιστήμιο επί
πιστώσει. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο στη χρήση λεωφορείου ή ταξί,
στην περίπτωση των Εξωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων εκτός
και αν αυτό καθορίζεται από το συμβόλαιο του προγράμματος.»
να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
(α) Χρήση Λεωφορείου ή Ταξί
Καλύπτεται το πραγματικό κόστος για το κόμιστρο του υπεραστικού
λεωφορείου με επιστροφή, με την προσκόμιση του εισιτηρίου.
Καλύπτεται επίσης το πραγματικό κόστος για τη χρήση ταξί για τη
μετάβαση προς και από τη στάση του λεωφορείου, με την προσκόμιση
απόδειξης πληρωμής. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το
πανεπιστημιακό μέλος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ταξί για τη μετάβαση
του προς ή/και από το αεροδρόμιο, καλύπτεται το ανώτατο ποσό που
προνοείται στην παρούσα πολιτική με την προσκόμιση απόδειξης. Το
ανώτατο ποσό που δύναται να αποζημιωθεί για τη χρήση λεωφορείου ή
ταξί ή συνδυασμού των δύο είναι τα 50 Ευρώ συνολικά (€25 για την
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μετάβαση και €25 για την επιστροφή), με την προσκόμιση αποδείξεων.
Ως εκ τούτου εάν πανεπιστημιακό μέλος επιλέξει τη χρήση ταξί, θα
επωμιστεί την διαφορά του πραγματικού κόστους και του ανώτατου
ποσού αποζημίωσης των 50 Ευρώ, εκτός και εάν η προγραμματισμένη
αναχώρηση είναι μεταξύ των ωρών 00:00 μέχρι 08:00 και η
προγραμματισμένη άφιξη είναι μεταξύ των ωρών 23:00 μέχρι 07:00
οπότε και μπορεί να αιτηθεί αποζημίωσης του πραγματικού κόστους
χρήσης ταξί.
Νοείται ότι το κόμιστρο για ταξί / λεωφορείο
καταβάλλεται από το πανεπιστημιακό μέλος που ταξιδεύει και ότι δεν
δύναται να χρεωθεί το Πανεπιστήμιο επί πιστώσει. Όπου οι όροι
χρηματοδότησης εξωτερικού ερευνητικού προγράμματος προνοούν
διαφορετική αποζημίωση από την πολιτική του Πανεπιστημίου, νοείται
ότι ισχύουν οι όροι αυτοί.
Το σημείο «(γ) Στάθμευση σε Χώρο Στάθμευσης στο Αεροδρόμιο
Όταν το πανεπιστημιακό μέλος χρησιμοποιήσει το δικό του
αυτοκίνητο για τη μετάβασή του από και προς το αεροδρόμιο και
σταθμεύσει στο χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου ή σε άλλο
παραπλήσιο χώρο στάθμευσης, με την προσκόμιση της απόδειξης
πληρωμής από την ειδική συσκευή που βρίσκεται στο χώρο
στάθμευσης του αεροδρομίου ή άλλη σχετική απόδειξη πληρωμής
καταβάλλεται το αντίτιμο της απόδειξης. Νοείται ότι το ποσό που θα
αποζημιωθεί σε σχέση με τη στάθμευση, θα αφορά το ποσό που
αναλογεί στις εγκεκριμένες μέρες της αποστολής στο εξωτερικό.
Το ανώτατο ποσό που δύναται να αποζημιωθεί πανεπιστημιακό
Μέλος για χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου και στάθμευση στο
αεροδρόμιο δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τα 50 Ευρώ. (12,50
Ευρώ για την μετάβαση και €12,50 για την επιστροφή και 25 Ευρώ
για στάθμευση).
Δεν υπάρχει ανώτατο όριο στη χρήση χώρου στάθμευσης στην
περίπτωση Εξωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων εκτός και αν
αυτό καθορίζεται από το συμβόλαιο του προγράμματος. Νοείται ότι
το ποσό που θα αποζημιωθεί σε σχέση με τη στάθμευση, θα αφορά το
ποσό που αναλογεί στις εγκεκριμένες μέρες της αποστολής στο
εξωτερικό.»
να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
(γ) Στάθμευση σε Χώρο Στάθμευσης στο Αεροδρόμιο
Όταν το πανεπιστημιακό μέλος χρησιμοποιήσει το δικό του αυτοκίνητο
για τη μετάβασή του από και προς το αεροδρόμιο και σταθμεύσει στο
χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου ή σε άλλο παραπλήσιο χώρο
στάθμευσης, με την προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής από την
ειδική συσκευή που βρίσκεται στο χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου ή
άλλη σχετική απόδειξη πληρωμής καταβάλλεται το αντίτιμο της
απόδειξης. Νοείται ότι το ποσό που θα αποζημιωθεί σε σχέση με τη
στάθμευση, θα αφορά το ποσό που αναλογεί στις εγκεκριμένες μέρες
της αποστολής στο εξωτερικό.
Το ανώτατο ποσό που δύναται να αποζημιωθεί πανεπιστημιακό Μέλος
για χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου και στάθμευση στο αεροδρόμιο δεν
μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τα 50 Ευρώ. (12,50 Ευρώ για την
μετάβαση και €12,50 για την επιστροφή και 25 Ευρώ για στάθμευση).
Όπου οι όροι χρηματοδότησης εξωτερικού ερευνητικού προγράμματος
προνοούν διαφορετική αποζημίωση από την πολιτική του
Πανεπιστημίου, νοείται ότι ισχύουν οι όροι αυτοί. Νοείται ότι το ποσό
που θα αποζημιωθεί σε σχέση με τη στάθμευση, θα αφορά το ποσό που
αναλογεί στις εγκεκριμένες μέρες της αποστολής στο εξωτερικό.
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Σημείο ΣΤ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Το σημείο «ΣΤ.1. Στην περίπτωση που πανεπιστημιακό μέλος
συμμετέχει σε συνέδριο/σεμινάριο ή εντεταλμένη αποστολή που
διεξάγεται εκτός έδρας στην Κύπρο θα καταβάλλονται τα πραγματικά
έξοδα διαμονής και διατροφής.»
να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
ΣΤ.1. Στην περίπτωση που πανεπιστημιακό μέλος συμμετέχει σε
συνέδριο/σεμινάριο ή εντεταλμένη αποστολή που διεξάγεται εκτός έδρας
στην Κύπρο (όπου ως «Έδρα» ορίζεται η έδρα του Πανεπιστημίου
νοουμένου ότι η σταθερή διεύθυνση κατοικίας του διαφέρει από την
πόλη/ χώρα της υπηρεσιακής παραμονής) θα καταβάλλονται τα
πραγματικά έξοδα διαμονής και διατροφής.
Σημείο Ζ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
Το σημείο «Ζ.1. Τα πανεπιστημιακά μέλη που επιθυμούν να λάβουν
προκαταβολή υποβάλλουν το «Έντυπο Προκαταβολής» στο Γραφείο
Πληρωμών τουλάχιστον 30 μέρες πριν την πραγματοποίηση της
αποστολής.
Τα αιτήματα για αποζημίωση εξόδων αποστολής
υποβάλλονται στο Γραφείο Πληρωμών ή το Γραφείο Ερευνητικών
Προγραμμάτων εντός δύο μηνών από την ημερομηνία επιστροφής
στην Κύπρο συμπληρώνοντας τα έντυπα:»
να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
Ζ.1. Τα πανεπιστημιακά μέλη που επιθυμούν να λάβουν προκαταβολή
υποβάλλουν το «Έντυπο Προκαταβολής» στο Γραφείο Πληρωμών
τουλάχιστον 30 μέρες πριν την πραγματοποίηση της αποστολής. Τα
αιτήματα για αποζημίωση εξόδων αποστολής υποβάλλονται στο
Γραφείο Πληρωμών ή το Γραφείο Ερευνητικών Προγραμμάτων εντός
τριών μηνών
από την ημερομηνία επιστροφής στην Κύπρο
συμπληρώνοντας τα έντυπα:
Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (19 υπέρ, 5 αποχές) όπως
εξουσιοδοτήσει τον Πρύτανη και τον ΔΔΟ να ελέγξουν τις
αναθεωρημένες πολιτικές, προτού προωθηθούν στο Συμβούλιο για
επικύρωση.

Πρύτανης/
ΔΔΟ

Άμεσα

Πρύτανης

Άμεσα

Οι Εκπρόσωποι των Φοιτητών αιτιολόγησαν την αποχή τους
αναφέροντας ότι κατά την άποψή τους οι εν λόγω πολιτικές
αποτελούν ακαδημαϊκό θέμα.
Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως υποβάλει θετική εισήγηση
στο Συμβούλιο για επικύρωση των πιο πάνω αποφάσεων.
93/ΣΥΓ/3.2.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Πρακτικών της 18ης συνεδρίας της
Συγκλητικής Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2018.

93/ΣΥΓ/3.2.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως επανεξετάσει τους
αναθεωρημένους Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης σε επόμενη
συνεδρία της.

Πρύτανης/
ΑΑΥ/
ΥΣΦΜ

Άμεσα

93/ΣΥΓ/3.2.3

Η Σύγκλητος, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, αποφάσισε κατά
πλειοψηφία (16 υπέρ, 9 εναντίον, 1 αποχή) όπως, οι Αντιπρυτάνεις,
εκλέγονται μεταξύ των Καθηγητών/ Αναπληρωτών Καθηγητών του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΠρύτανηςΕπ. Κανόνων
και
Κανονισμών/

Άμεσα
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Εσωτερική
Νομικός
Σύμβουλος
Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για επικύρωση της πιο πάνω απόφασης.
93/ΣΥΓ/3.3.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Πρακτικών της 26ης συνεδρίας της
Συγκλητικής Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας,
η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2017.

93/ΣΥΓ/3.4.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της
52ης συνεδρίας της Επιτροπής Έρευνας σύμφωνα με την οποία το
υπόλοιπο (το οποίο προκύπτει μετά την αποκοπή της Διαχειριστικής
Χρέωσης) της κατηγορίας FSAC να καλύπτει δαπάνες σχετικά με το
Έργο και αντίστοιχες του Ταμείου Ερευνητή, συμπεριλαμβανομένων
και ταξιδιών διοικητικού προσωπικού που υποστηρίζει διοικητικά το
Έργο.

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

ΑΑΥΕπιτροπή
Έρευνας/
ΥΕΔΣ/
ΥΟικ

Άμεσα

ΑΑΥΕπιτροπή
Έρευνας/
ΥΕΔΣ/
ΥΟικ

Άμεσα

Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι η επιλεξιμότητα δαπανών έχει άμεση
ισχύ και για τα υφιστάμενα Έργα, για οποιαδήποτε δαπάνη δεν έχει
ακόμα διεκπεραιωθεί.
93/ΣΥΓ/3.4.2

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (21 υπέρ, 5 αποχές) όπως,
εγκρίνει την εισήγηση της 58ης Συνεδρίας της Επιτροπής Έρευνας,
αναφορικά με την κατανομή και τους δικαιούχους της ερευνητικής
δραστηριότητας για το 2018, ως ακολούθως:
(α) Η κατανομή του ποσού της ΕΔ για το 2018 να γίνει αρχικά σε 151
μέλη ΔΕΠ. Εξαιρούνται τα 11 μέλη ΔΕΠ που με βάση τα ιστορικά
δεδομένα των τριών τελευταίων ετών, η απορρόφηση της ΕΔ τους
ανερχόταν σε 0%.
(β) Η κατανομή στα 151 μέλη ΔΕΠ θα ανέρχεται στο ποσό των
€2.500,- ανά δικαιούχο μέλος ΔΕΠ (στο ποσό αυτό
συμπεριλαμβάνεται το ποσό των €1.000 που έχει ήδη κατανεμηθεί σε
όλα τα μέλη ΔΕΠ, κατόπιν σχετικής απόφασης της Συγκλήτου και του
Συμβουλίου).
(γ) Για να γίνει αυτό εφικτό, λήφθηκαν υπόψη η αρχική ενδεικτική
κατανομή ΕΔ που ανέρχεται στο ποσό ύψους €370.000,- και οι δύο
Εναρκτήριες Χρηματοδοτήσεις με αρ. 20 και 21 του Παραρτήματος
(συνολική κατανομή για το 2018 στο 3/319, €8.800,-) που δεν έχουν
ακόμα αξιολογηθεί από Ad hoc Επιτροπή. Σε περίπτωση θετικής
αξιολόγησης και έγκρισης, αυτές θα έχουν έναρξη την 1η Ιανουαρίου
του 2019.
(δ) Η Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας, θα δικαιούται, με βάση
εξοικονομήσεις που πιθανόν προκύψουν στο άρθρο 3/319, να
επανέλθει με επιπρόσθετη κατανομή ΕΔ, βάσει νέας απόφασης της
Επιτροπής.
(ε) Η Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας, μέχρι την 1η Ιουνίου 2018,
αναλόγως απορρόφησης, θα δώσει το δικαίωμα για επιπρόσθετη
κατανομή, μέγιστου ποσού ύψους €1.000,- ανά μέλος ΔΕΠ, μετά από
υποβολή από τα μέλη ΔΕΠ, ικανοποιητικής τεκμηρίωσης της
αναγκαιότητας για επιπρόσθετη κατανομή βάσει της πολιτικής των
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επιλέξιμων δαπανών. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για επιπρόσθετη
κατανομή θα έχουν επίσης και όλα τα μέλη ΕΕΠ, όσα μέλη ΔΕΠ δεν
θα έχουν πάρει αρχική κατανομή καθώς επίσης και το αποσπασμένο
προσωπικό.
Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (21 υπέρ, 5 αποχές) όπως, σε
περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο ποσό στο κονδύλι 3/319
«Ερευνητική και άλλη Δραστηριότητα» να πραγματοποιηθεί τρίτη
κατανομή στις 30/9/2018.

ΑΑΥ/
ΥΕΔΣ/
ΥΟικ

Άμεσα

Γ) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (21 υπέρ, 5 αποχές) σε
περίπτωση δαπάνης για ερευνητική δραστηριότητα που υπερβαίνει το
αρχικό κατανεμημένο ποσό, θα μπορεί να καλύπτεται από το
διαθέσιμο ποσό της επόμενης κατανομής του 3/319 και θα θεωρείται
επιλέξιμη.

ΑΑΥ/
ΥΕΔΣ/
ΥΟικ

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για επικύρωση των πιο πάνω αποφάσεων.

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

93/ΣΥΓ/3.4.3

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Πρακτικών της 51ης, 53ης, 54ης και 55ης
συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 19/10/2017, 02/11/2017, 27/11/2017
και 20/12/2017 αντίστοιχα.

ΑΑΥΕπιτροπή
Έρευνας/
ΥΕΔΣ

Άμεσα

93/ΣΥΓ/5

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της
ΥΣΦΜ για κατανομή συνολικά 514 προσφερόμενων θέσεων σε
εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019, όπως αυτές
παρουσιάζονται κατά Τμήμα/ Πτυχίο στον πιο κάτω Πίνακα:

Πρύτανης/
ΑΑΥ/
Κοσμήτορες
Σχολών/
Πρόεδροι
Τμημάτων/
ΥΣΦΜ

Άμεσα

Κωδικός
Τμήματος

ΤΜΗΜΑ

2017-18

2018-19

3121

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

63

63

3122

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Λογοθεραπεία/
Λογοπαθολογία)

33

33

43

43

23

23

23

23

28

28

23

23

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

20

20

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

15

15

4123

4128
4129

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4126

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4127

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4130

4131
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4132

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ)

10

10

4133

ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

25

25

5121

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

38

38

5122

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

39

39

5124

ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

38

38

5125

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)

20

20

5126

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)

20

20

5127

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ)
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ*

38

38
15

ΣΥΝΟΛΟ

499

514

*Οι θέσεις θα κατανεμηθούν με ειδικές εισακτήριες εξετάσεις
εκτός των Παγκύπριων, υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας
Εξετάσεων.
Η πιο πάνω κατανομή αιτιολογείται ως ακολούθως:






93/ΣΥΓ/6

Από της έναρξης της λειτουργίας του (2007) το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται σε γενικές γραμμές τον ίδιο
αριθμό εισακτέων φοιτητών κατά Τμήμα. Οι προτεινόμενες
θέσεις εισακτέων είναι ίδιες με τις περσινές.
Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών σε κάθε Τμήμα παραμένει
σχετικά χαμηλός (35-40 άτομα) εξαιτίας κυρίως των
περιορισμών στις υποδομές (μικρές αίθουσες διδασκαλίας,
εργαστηριακή δομή μαθημάτων, μη επαρκής αριθμός
διδακτικού προσωπικού).
Για πρώτη φορά προσφέρονται θέσεις στο πρόγραμμα Καλών
Τεχνών.

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως, τα Συμβούλια των
Τμημάτων, υποβάλλουν στη Σύγκλητο τους αριθμούς των εισακτέων
φοιτητών τους, μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Κοσμήτορες
Σχολών/
Πρόεδροι
Τμημάτων

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως υποβάλει θετική εισήγηση
στο Συμβούλιο για επικύρωση των πιο πάνω αποφάσεων, η οποία
επικυρώθηκε με τη λήξη της 93ης Συνεδρίας της.

Πρύτανης

Σε επόμενη
συνεδρία του
Συμβουλίου

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (23 υπέρ, 1 εναντίον)
όπως η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα μεταπτυχιακά
προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, επεκταθεί μέχρι τις 31
Μαΐου 2018.

ΑΑΥ/
Κοσμήτορες
Σχολών/
Πρόεδροι

Άμεσα
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Τμημάτων/
ΥΣΦΜ
Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (23 υπέρ, 1 εναντίον)
όπως, κατά τη συνεδρία της που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο 2018,
τα Τμήματα προβούν σε ενημέρωση αναφορικά με τις ενέργειες που
θα έχουν πραγματοποιήσει με σκοπό την προσέλκυση μεταπτυχιακών
φοιτητών.

93η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α΄, 7 Μαρτίου 2018

ΑΑΥ/
Κοσμήτορες
Σχολών/
Πρόεδροι
Τμημάτων/
ΥΣΦΜ

Σε επόμενη
Συνεδρία
Συγκλήτου

Σελ. 12

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος B΄)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

93/ΣΥΓ/2.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (16 υπέρ, 4 εναντίον) όπως
υποβάλει την τελική της εισήγηση προς το Συμβούλιο βάσει του
αποτελέσματος της μυστικής ψηφοφορίας της 89ης Συνεδρίας,
ημερομηνίας 01/11/2017 (10 υπέρ, 9 εναντίον, 2 αποχές), και
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της 80ης Συνεδρίας του
Συμβουλίου, ημερομηνίας 22/02/2018.

Γ. Γιατράκος/
ΥΑΔ

Άμεσα

Βάσει του πιο πάνω, η Σύγκλητος εισηγείται προς το Συμβούλιο την
αναπομπή της απόφασης του Εκλεκτορικού Σώματος αναφορικά με
την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Λέκτορα/ Επίκουρου
Καθηγητή, στην ειδικότητα «Πολιτική Επικοινωνία», στο Τμήμα
Δημόσιας Επικοινωνίας, λόγω ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων
μεταξύ ενός από τα εσωτερικά μέλη της Ειδικής Επιτροπής και του
υποψηφίου.

Πρύτανης

Σε επόμενη
συνεδρία του
Συμβουλίου

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (19 υπέρ, 1 αποχή) όπως
ανακαλέσει την απόφαση της 87ης Συνεδρίας της ημερομ. 04/10/2017,
σύμφωνα με την οποία ενέκρινε τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής
για την ανέλιξη της Λέκτορος Χρυσούλας Δρούζα του Τμήματος
Γεωπονικών Επιστημών και Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης
Τροφίμων, στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας.

Θ. Ζαχαριάδης/
Α. Κατσιώτης/
ΥΑΔ

Άμεσα

93/ΣΥΓ/2.3

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (19 υπέρ, 1 αποχή) όπως
εγκρίνει τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη της
Λέκτορος Χρυσούλας Δρούζα του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών
και Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, στη βαθμίδα της
Επίκουρης Καθηγήτριας.
93/ΣΥΓ/3.1

Η Σύγκλητος ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Ειδικής
Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα
Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Επιστημών
Αποκατάστασης, στην ειδικότητα «Λογοπαθολογία/ Λογοθεραπεία»
στο γνωστικό αντικείμενο «Επίκτητες Διαταραχές Επικοινωνίας».

Κ. Μακρής/
Μ.
Καμπανάρου/
ΥΑΔ

Άμεσα

93/ΣΥΓ/3.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την τελική σύνθεση
της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους στη
βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο
«Νέα Μέσα και Εξουσία» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών
Διαδικτύου.

Γ. Γιατράκος/
Ν.
Τσαπατσούλης/
Ε. Κύζα/
ΥΑΔ

Άμεσα

93/ΣΥΓ/3.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (8 υπέρ, 8 εναντίον) με τη
νικώσα ψήφο του Πρύτανη, όπως εγκρίνει το αίτημα του Αναπληρωτή
Καθηγητή Βάσου Σωτηρίου, του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ, για χορήγηση
σαββατικής άδειας, για περίοδο 6 μηνών, με έναρξη από την 1η
Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 30η Ιουνίου 2019.

Φ. Κυριακίδης/
Κ. Καλλή/
ΥΑΔ

Άμεσα

93/ΣΥΓ/3.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση της
Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη
βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, στο Τμήμα Επιστήμης
και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο «Χημική
Μηχανική».

Θ. Ζαχαριάδης/
ΕΤΕΠ/
ΥΑΔ

Άμεσα

93/ΣΥΓ/3.5

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση της
Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη
βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Επιστήμης και

Θ. Ζαχαριάδης/
ΕΤΕΠ/
ΥΑΔ

Άμεσα
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Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, στο αντικείμενο «Χημική Μηχανική».
93/ΣΥΓ/3.6

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την τελική σύνθεση
της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη
βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Συστήματα Ισχύος».

Φ. Κυριακίδης/
Τ. Κασπαρής/
Κ. Καλλή/
ΥΑΔ

Άμεσα

93/ΣΥΓ/3.7

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 Πολυμέσων και
Γραφικών Τεχνών, στην ειδικότητα «Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός
Πολυμέσων».

Α. Λανίτης/
Θ. Στυλιανού/
ΥΑΔ

Άμεσα

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 Πολυμέσων και
Γραφικών Τεχνών, στην ειδικότητα «Διαδραστικές και Δημιουργικές
Τεχνολογίες».

Α. Λανίτης/
Θ. Στυλιανού/
ΥΑΔ

Άμεσα

93/ΣΥΓ/3.8

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη μονιμοποίηση
του Δρα Ευριπίδη Αντωνιάδη στη θέση του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.

Γ. Γιατράκος/
Ν.
Τσαπατσούλης/
ΥΑΔ

Άμεσα

93/ΣΥΓ/3.9

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την τελική σύνθεση
της Ειδικής Επιτροπής για πλήρωση μίας θέσης μέλους ΔΕΠ στη
βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, στο Τμήμα Διεθνές
Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία, στην
ειδικότητα «Δημόσια ή Περιβαλλοντική Υγεία».

ΑΑΥ/ Κ.
Μακρής/ ΥΑΔ

Άμεσα

93/ΣΥΓ/3.10

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση του σημειώματος του Προϊσταμένου της
ΥΑΔ αναφορικά με την υποχρεωτική αφυπηρέτηση του Επίκουρου
Καθηγητή Ιωάννη Οικονομίδη, ενταγμένου Μέλους ΔΕΠ, στο Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, στις
31/8/2018, λόγω ορίου ηλικίας.

Φ. Κυριακίδης/
Ε. Ακύλας/
ΥΑΔ

Άμεσα

93/ΣΥΓ/3.11

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προκήρυξη και
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/
Μ.
Καμπανάρου/
ΥΑΔ

Άμεσα

93/ΣΥΓ/5.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει κατ’ εξαίρεση το
αίτημα της φοιτήτριας Ελπίδας Αβραάμ, του Τμήματος Εμπορίου,
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, για προσωρινή διακοπή
φοίτησης, για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018.

Ν.
Λαμπερτίδης/
ΕΧΡΙ/ ΥΣΦΜ

Άμεσα

93/ΣΥΓ/5.2

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. Παναγιώτη
Χριστοδούλου, του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Φ. Κυριακίδης/
Κ. Καλλή/
ΥΣΦΜ

Άμεσα

93/ΣΥΓ/5.3

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. Χαράλαμπο

Φ. Κυριακίδης/
Κ. Καλλή/
ΥΣΦΜ

Άμεσα
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Σελ. 14

Παρταουρίδη, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.
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και

Σελ. 15

