ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΜΕΡΟΣ Α

Αρ.
Απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

7/ΣΥΓ/3.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την παραίτηση
της Λέκτορος Βασιλικής Καντερέ, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής.

Συμβούλιο

5η Συνεδρία

7/ΣΥΓ/3.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση της
Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα Δημήτρη
Σκαρλάτου, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Γεωπληροφορικής.

Δ.
Χατζημιτσής/
Κ.Χόππας

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως το κάθε μέλος ΔΕΠ, που
είναι υποψήφιο για ανέλιξη, πρέπει να παρουσιάζει ξεκάθαρα στο
βιογραφικό του σημείωμα κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε
ερευνητική ή άλλη συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή
της Σχολής του ώστε τα Σώματα Διοίκησης, που λαμβάνουν τις
αποφάσεις για τη σύσταση των Ειδικών Επιτροπών και
Εκλεκτορικών Σωμάτων, να έχουν ενώπιον τους όλα τα
απαραίτητα στοιχεία.

Κοσμήτορες/
Πρόεδροι
Τμημάτων

Για κάθε
περίπτωση
ανέλιξης
μέλους ΔΕΠ

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις προτεινόμενες
τροποποιήσεις στο Σχέδιο Υπηρεσίας του Προϊσταμένου της
Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, ως εξής:

Συμβούλιο

5η Συνεδρία

Συμβούλιο
μέσω της

Άμεσα

7/ΣΥΓ/3.4

(α) Η θέση να μετονομαστεί σε «Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας».
(β) Από τα «Καθήκοντα και Ευθύνες» να αφαιρεθεί όλο το σημείο
(4) «Διαχείριση Θεμάτων Δημοσίων Σχέσεων».
Η Σύγκλητος αποφάσισε, επίσης, όπως εισηγηθεί προς το
Συμβούλιο, που έχει και τον τελικό λόγο για την έγκριση του
Σχεδίου Υπηρεσίας, να εξετάσει τα «Απαιτούμενα Προσόντα» της
θέσης ώστε κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (πρώτου
κύκλου) και διδακτορικού να μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη
θέση.
Τέλος, η Σύγκλητος αποφάσισε όπως εισηγηθεί στο Συμβούλιο την
επανεξέταση όλων των Σχεδίων Υπηρεσίας των Προϊσταμένων
των Υπηρεσιών ώστε να υπάρξει ομοιομορφία.
7/ΣΥΓ/3.5

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση του
Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο

Σύνοψη Αποφάσεων
7η Συνεδρία της Συγκλήτου, 04/07/12

1/8

γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά», στο Τμήμα
Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, και αποφάσισε να
μην προσφέρει διορισμό σε κανένα από τους υποψήφιους.

Επιτροπής
Προσλήψεων
και
Προαγωγών

7/ΣΥΓ/3.6

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση του
Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο
γνωστικό αντικείμενο «Ναυτιλιακά», στο Τμήμα Εμπορίου,
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, και αποφάσισε να προσφέρει
διορισμό στην κ. Χριστιάνα Γκοχαρή, στη βαθμίδα της Λέκτορος.

Συμβούλιο
μέσω της
Επιτροπής
Προσλήψεων
και
Προαγωγών

Άμεσα

7/ΣΥΓ/3.7

Η Σύγκλητος αποφάσισε, κατά πλειοψηφία (20 υπέρ, 1 αποχή),
όπως εγκρίνει την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την
πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά
με προτίμηση Μικροοικονομία ή Μακροοικονομία ή Τραπεζική
Οικονομική ή Νομισματική Οικονομική», στο Τμήμα Εμπορίου,
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, και αποφάσισε να προσφέρει
διορισμό στον κ. Δημήτρη Κουρσάρο, στη βαθμίδα του Λέκτορα.

Συμβούλιο
μέσω της
Επιτροπής
Προσλήψεων
και
Προαγωγών

Άμεσα

7/ΣΥΓ/3.8

Σχετικά με τη διαδικασία εκλογής και ανέλιξης ακαδημαϊκού
προσωπικού, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Πρύτανης/
Πρόεδροι
Εκλεκτορικών
Σωμάτων

Άμεσα

Σ.Στυλιανού/
Κ.Χόππας

Άμεσα

(α) Εφόσον η ψηφοφορία στο Εκλεκτορικό Σώμα είναι φανερή,
στο πρακτικό του Εκλεκτορικού Σώματος θα πρέπει να
καταγράφονται ονομαστικά οι ψήφοι.
(β) Στην περίπτωση που η εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος
ανατρέπει την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής, θα πρέπει το
Εκλεκτορικό Σώμα να υποβάλλει πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση
προς την Σύγκλητο.
(γ) Δεοντολογικά συστήνεται όπως οι αρνητικές ψήφοι και οι
αποχές τεκμηριώνονται στα πρακτικά των Εκλεκτορικών
Σωμάτων, έστω και εάν αυτό δεν ανατρέπει την εισήγηση της
Ειδικής Επιτροπής και δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα.
(δ) Στα πρακτικά των Εκλεκτορικών Σωμάτων, πέραν από τις
αρνητικές ψήφους και τις αποχές, στο εξής να αιτιολογούνται και
οι θετικές ψήφοι.
(ε) Τα γραπτά κείμενα που κατατίθενται στα Εκλεκτορικά Σώματα,
να έχουν προθεσμία κατάθεσης τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν
από τη συνεδρίαση του Σώματος, έτσι ώστε να μπορούν τα μέλη
του Εκλεκτορικού να προετοιμάζονται κατάλληλα.
7/ΣΥΓ/3.9

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:
(α) Ανακαλέσει την απόφασή της για τη σύσταση της Ειδικής
Επιτροπής, για την ανέλιξη της Λέκτορος Δήμητρας Μηλιώνη, του
Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, που ελήφθη
κατά την 5η Συνεδρία της, αφού δεν έγινε κατορθωτό να
ολοκληρωθεί η σύσταση της διότι τρία εξωτερικά μέλη δεν
αποδέχθηκαν την πρόσκληση.
(β) Καθορίσει τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη
της Λέκτορος Δήμητρας Μηλιώνη, του Τμήματος Επικοινωνίας
και Σπουδών Διαδικτύου.
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7/ΣΥΓ/3.10

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
αντικατάσταση του Καθ. Β. Γκέκα από τον Καθ. Α. Κατσιώτη, στη
θέση του Συντονιστή της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξης του
Λέκτορα Γ. Μαγγανάρη.

Α.Κατσιώτης

Άμεσα

7/ΣΥΓ/3.11

Η Σύγκλητος αποφάσισε, κατά πλειοψηφία (19 υπέρ, 2 αποχές),
όπως εγκρίνει την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για
ανέλιξη της Λέκτορος Δέσποινας Μιλτιάδου, του Τμήματος
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης
Τροφίμων, στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας.

Συμβούλιο
μέσω της
Επιτροπής
Προσλήψεων
και
Προαγωγών

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα ότι από τώρα και στο εξής κάθε
υπό ανέλιξη μέλος ΔΕΠ, με την έναρξη της διαδικασίας ανέλιξης
του, οφείλει να καταθέτει προς τον Πρόεδρο του Τμήματός του, το
βιογραφικό του σημείωμα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία
(ειδικότητα, όλους τους συγγραφείς για κάθε δημοσίευσή του,
όλους του συμμετέχοντες σε κάθε πρόγραμμα που συμμετέχει) για
να τίθεται ενώπιον των Συμβουλίων του Τμήματος και της Σχολής,
και της Συγκλήτου κατά τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής και
όπου προκύπτει ανάγκη και του Εκλεκτορικού Σώματος.

Κάθε υπό
ανέλιξη μέλος
ΔΕΠ

Με την
έναρξη της
διαδικασίας
ανέλιξής του

7/ΣΥΓ/3.12

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση του
Εκλεκτορικού Σώματος για ανέλιξη της Λέκτορος Θεοπίστης
Στυλιανού, του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, στη
βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας.

Συμβούλιο
μέσω της
Επιτροπής
Προσλήψεων
και
Προαγωγών

Άμεσα

7/ΣΥΓ/3.13

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση της
Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα Χρίστου Σάββα,
στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας.

Ε.
Κοντογιώργης/
Κ.Χόππας

Άμεσα

7/ΣΥΓ/3.14

Η Σύγκλητος αποφάσισε, κατά πλειοψηφία (17 υπέρ, 1 εναντίον, 3
αποχές), όπως καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος
για την ανέλιξη του Λέκτορα Αντώνη Θεοχάρους, στο Τμήμα
Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

Α.Σαββίδης/
Κ.Χόππας

Άμεσα

Συμβούλιο
μέσω της
Επιτροπής
Προσλήψεων
και
Προαγωγών

Άμεσα

Οι Καθηγητές Ν. Ιωάννου και Β. Γκέκας αιτιολόγησαν την αποχή
τους υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να γίνει προσπάθεια να
εξευρεθούν Εκλέκτορες από την Κύπρο και την Ελλάδα για να
είναι πιο εύκολη η σύγκλιση του Εκλεκτορικού Σώματος.
7/ΣΥΓ/3.15

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση του
Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο
γνωστικό αντικείμενο «Βιοϊατρικά Συστήματα (Βιοϊατρική
Απεικόνιση, Βιοϊατρική Αίσθηση, Επεξεργασία Σημάτων από
Βιοϊατρικούς Αισθητήρες, Γενομική Επεξεργασία Σήματος)», στο
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής, και αποφάσισε να προσφέρει
διορισμό στον κ. Χριστάκη Δαμιανού, στη βαθμίδα του
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Αναπληρωτή Καθηγητή.
7/ΣΥΓ/3.16

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα του
Ενταγμένου Εκπαιδευτή Μάριου Σιαμμά για πρόωρη αφυπηρέτησή
του, με ισχύ από την 26η Ιουλίου 2012, για λόγους υγείας.

Συμβούλιο
μέσω της
Διαχειριστικής
Επιτροπής

Άμεσα

7/ΣΥΓ/4.1

Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που
υποβλήθηκαν για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στον κ.
Γιώργο Ευσταθίου, του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

7/ΣΥΓ/4.2

Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που
υποβλήθηκαν για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στην κ.
Ελένη Χατζηγεωργίου, του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Β.Πρωτοπαπάς

Άμεσα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
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ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
ΜΕΡΟΣ Β

Αρ.
Απόφασης
7/ΣΥΓ/2.2

7/ΣΥΓ/4.1

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η Σύγκλητος αποφάσισε να αναθέσει στην Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών να μεριμνήσει για την άμεση
τροποποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών του
Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας, έτσι ώστε τα
προγράμματα αυτά να συνάδουν με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού
Συστήματος ECTS.

ΑΑΥ

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση
της Επιτροπής Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών για παραχώρηση
επιδόματος στέγασης σε φοιτητές, ως εξής:

Συμβούλιο

5η Συνεδρία

(α) Να παραχωρηθεί επίδομα ενοικίου σε 40 φοιτητές που θα
προέλθουν από τον κατάλογο των αιτήσεων των υφιστάμενων
φοιτητών, διευθέτηση που σημαίνει ότι θα καλύψει συνολικά
όσους φοιτητές έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον 19 μόρια και δεν
τους έχει παραχωρηθεί δωμάτιο σε φοιτητική εστία (σημ.: τα 19
μόρια τεκμηριώνουν την ύπαρξη πολύ σοβαρών κοινωνικόοικονομικών προβλημάτων, στο όριο της φτώχειας).
(β)Να παραχωρηθεί συμπληρωματικό επίδομα ενοικίου σε 39
φοιτητές, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον 19 μόρια και
δεν τους έχει παραχωρηθεί δωμάτιο σε φοιτητική εστία, αλλά
είναι λήπτες του επιδόματος ενοικίου από την Υπηρεσία
Μερίμνης Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων, λόγω της
προσφυγικής τους ιδιότητας.
(γ) Οι 40 φοιτητές, να λάβουν επιχορήγηση ύψους 150
ευρώ/μήνα, για 12 μήνες (νοουμένου ότι θα προσκομίσουν
συμβόλαια ενοικίασης και γενικά όλα όσα απαιτούνται για την
επιχορήγηση του φοιτητικού πακέτου). Νοείται ότι όσοι στη
συνέχεια κριθούν δικαιούχοι στα πλαίσια του Κυβερνητικού
Φοιτητικού Πακέτου, θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό αυτό
στο Πανεπιστήμιο.
(δ) Οι 39 πρόσφυγες φοιτητές να λάβουν επιχορήγηση ύψους 17
ευρώ/μήνα, για 12 μήνες, όσοι διαμένουν σε διαμέρισμα μονάρι /
στούντιο, 70 ευρώ/μήνα, για 12 μήνες, όσοι διαμένουν σε δυάρι
διαμέρισμα και 88 ευρώ/μήνα, για 12 μήνες, όσοι διαμένουν σε
τριάρι διαμέρισμα. Νοείται ότι όσοι στη συνέχεια κριθούν
δικαιούχοι στα πλαίσια του Κυβερνητικού Φοιτητικού Πακέτου,
θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό αυτό στο Πανεπιστήμιο.
(ε) Αντίστοιχα από την επικείμενη διαδικασία των πρωτοετών
φοιτητών να λάβουν επίδομα όσοι φοιτητές θα εξασφαλίσουν
τουλάχιστον 19 μόρια, και δεν θα περιλαμβάνονται στους 50
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δικαιούχους για παραχώρηση δωματίου σε φοιτητική εστία.
Συμβούλιο

5η Συνεδρία

(α) Εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο κάθε Συγκλητικής Επιτροπής
να εξετάζει και να εγκρίνει αναλόγως τρέχοντα θέματα και
αιτήματα που υποβάλλονται προς την Επιτροπή του, με
κοινοποίηση προς το Πρυτανικό Συμβούλιο. Ο Αναπλ. ΔΔΟ να
ενημερώσει τις αρμόδιες Υπηρεσίες ώστε να υλοποιούν
αιτήματα, τα οποία έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τους
Προέδρους των Συγκλητικών Επιτροπών.

Πρόεδροι
Συγκλητικών
Επιτροπών/
Αναπλ. ΔΔΟ

Άμεσα

(β) Η Πρύτανης υποβάλει εισήγηση για υιοθέτηση μιας πιο
αποτελεσματικής διαδικασίας κοινοποίησης αποφάσεων των
Συγκλητικών Επιτροπών και παρακολούθησης της υλοποίησής
τους.

Πρύτανης

9η Συνεδρία
Συγκλήτου

7/ΣΥΓ/5.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα ότι η Επιτροπή Συστημάτων
Πληροφορικής και Τεχνολογίας πρέπει άμεσα να καταθέσει
τυχόν σχόλια που υπάρχουν για τους Όρους Εντολής της, και να
ορίσει τη θητεία των μελών της.

Επιτροπή
Συστημάτων
Πληροφορικής
και
Τεχνολογίας

Άμεσα

7/ΣΥΓ/5.3.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση
της Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας
ώστε ο εξοπλισμός που δεν θα διατεθεί για νέα εργαστήρια και
για νέους χρήστες, να παραχωρηθεί για την αντικατάσταση
πεπαλαιωμένου εξοπλισμού. Η αντικατάσταση του εξοπλισμού
θα γίνει βάσει της παλαιότητας και του είδους του εξοπλισμού,
και ανά κατηγορία προσωπικού (ακαδημαϊκό και διοικητικό).

Φ. Φιλίππου

Άμεσα

7/ΣΥΓ/5.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους
προτεινόμενους Κανονισμούς και Κανόνες «Πειθαρχικού

Πρύτανης/
Συμβούλιο

5η Συνεδρία

7/ΣΥΓ/4.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
τροποποίηση του άρθρου 2.2.3 στους Κανόνες «Κριτήρια και
διαδικασία επιλογής ενοίκων για διαμονή σε φοιτητικές εστίες ή
διαμερίσματα που χειρίζεται το ΤΕΠΑΚ», βάσει εισηγήσεως της
Επιτροπής Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών, ως εξής:
«Όσον αφορά στην παραχώρηση δωματίου σε πρόσφυγες
φοιτητές, διευκρινίζεται ότι είναι δικαιούχοι για λήψη επιδότησης
ενοικίου από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κατά συνέπεια, δεν
μπορούν να λαμβάνουν επιδοτημένο ενοίκιο και από το
Πανεπιστήμιο, εκτός και εάν το ποσό που επιδοτείται το ενοίκιο
στις Φοιτητικές Εστίες είναι μεγαλύτερο. Π.χ. ο ένοικος σε
διαμέρισμα τύπου στούντιο καταβάλει ενοίκιο €200, εφ’ όσον το
50% του ενοικίου επιδοτείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο.
Ο συγκεκριμένος ένοικος που λαμβάνει επιδότηση ενοικίου ως
πρόσφυγας, θα λαμβάνει επιδότηση από το ΤΕΠΑΚ μόνο €67 και
θα καλείται να καταβάλει μηνιαίο ενοίκιο €333».

7/ΣΥΓ/5.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:
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Ελέγχου Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού»,
με τις εξής τροποποιήσεις:
(α) Σελ. 2, Ερμηνεία, 2η παράγραφος: «Ακαδημαϊκό Προσωπικό
σημαίνει το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εκλελεγμένο), το
διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγμένο)…».
(β) Σελ. 4, Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου, 3η παράγραφος: «Σε
περίπτωση κωλύματος ή συγγένειας μέχρι τρίτου βαθμού ή
ιδιάζουσας σχέσης…».
(γ) Σελ. 5, ο τίτλος διαμορφώνεται ως «Κανόνες Πειθαρχικού
Ελέγχου του Ακαδημαϊκού και Άλλου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού».
(δ) Σελ. 6, Ορισμός Πειθαρχικών Αδικημάτων, 3.2: «Μέλος του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου), του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου)…».
(ε) Διόρθωση αρίθμησης στη σελ. 8: «6. Διαδικασία Πειθαρχικού
Ελέγχου».
7/ΣΥΓ/5.5

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:
(α) Εγκρίνει την προσφορά του μεταπτυχιακού προγράμματος
επιπέδου Μάστερ στη «Γραφιστική Επικοινωνία» από το
Σεπτέμβρη του 2013 για δεκαπέντε εισακτέους φοιτητές.

ΑΑΥ/
Π. Ζαφείρης/
Β. Πρωτοπαπάς

Άμεσα

(β) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών μελετήσει τυχόν
τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν, στους στόχους και στο
περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών όπως αυτά
διαφαίνονται στην πρόταση που έχει καταθέσει το Τμήμα
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.
7/ΣΥΓ/7

Λαμβάνοντας υπόψη και σχετική απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως
εξουσιοδοτήσει τον Αναπλ. Καθ. Κρίστη Χρυσοστόμου και τον
κ. Μάριο Ζέρβα να εξετάσουν το κόστος αποδοχής της
συμφωνίας σύνδεσης της ηλεκτρονικής βάσης προτύπων CYS με
το Πανεπιστήμιο.

Κ.
Χρυσοστόμου/
Μ. Ζέρβας

9η Συνεδρία
Συγκλήτου

7/ΣΥΓ/8

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
αντικατάσταση του Καθ. Κ. Βαρώτση από τον Καθ. Ν. Ιωάννου,
ως μέλους της Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου Ακαδημαϊκού
και Άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Η νέα σύνθεση της
Επιτροπής είναι ως εξής:

Τ. Κασπαρής

Άμεσα

Α/Α
1
2
3

Όνομα
Καθ. Τάκης Κασπαρής, Πρόεδρος
Καθ. Νικόλας Ιωάννου, Μέλος
Καθ. Βασίλης Γκέκας, Μέλος
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Πρύτανης

Άμεσα

(α) Τροχιοδρομηθεί η αξιολόγηση του Τμήματος Διοίκησης
Ξενοδοχείων και Τουρισμού, από διεθνή Ομάδα Ειδικών, και
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κατευθύνσεις για τη
διεξαγωγή τέτοιων αξιολογήσεων. Η Πρύτανης θα καταθέσει
εισήγηση για το θεσμικό πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης
Τμημάτων, βάσει του πλαισίου που εφαρμόζεται με επιτυχία και
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πρύτανης

9η Συνεδρία
Συγκλήτου

(β) Η Πρύτανης πραγματοποιήσει ξεχωριστές συναντήσεις με
όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Πρύτανης

Άμεσα

(γ) Κατά τη διάρκεια του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2012/13, η
Πρύτανης, είτε από μόνη της είτε μαζί με έναν εκ των δύο
Αντιπρυτάνεων, να παρακάθεται ως παρατηρήτρια στις
συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος. Η Σύγκλητος
συμφωνεί με την Πρύτανη ότι είναι ευθύνη της Πρυτανείας η
ανάληψη του πυροσβεστικού αυτού ρόλου. Μετά την πάροδο του
εν λόγω εξαμήνου, η Πρύτανης θα επαναξιολογήσει την
κατάσταση αναλόγως των εξελίξεων και θα ενημερώσει σχετικά
τη Σύγκλητο.

Πρύτανης

Φθινοπωρινό
Εξάμηνο 2012/13

7/ΣΥΓ/11

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ο Αναπλ. ΔΔΟ
εξουσιοδοτήσει τους Αναπληρωτές Κοσμήτορες και τους
Αντιπροέδρους των Τμημάτων, όπως ενεργούν ως Υπεύθυνοι
Λειτουργοί, κατά την απουσία του Κοσμήτορα και του Προέδρου
του Τμήματος αντίστοιχα, για αριθμό κονδυλίων του
Προϋπολογισμού.

Αναπλ. ΔΔΟ

Άμεσα

7/ΣΥΓ/12.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως επαναβεβαιώσει
παλαιότερη απόφαση της ΔΕ για τη σύσταση Επιτροπής
Εργασίας για την υποβολή εισηγήσεων για ανάπτυξη
συνεργασίας με το Δήμο Πάφου. Η νέα σύνθεση της Επιτροπής
είναι ως εξής:

Δ.Χατζημιτσής

Άμεσα

7/ΣΥΓ/9

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως πραγματοποιηθεί
Έκτακτη Συνεδρία της Συγκλήτου τη Δευτέρα, 09 Ιουλίου 2012
και ώρα 09:30, για να εξετάσει τον προϋπολογισμό του
Πανεπιστημίου για το 2013.

7/ΣΥΓ/10

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:

A/A
1
2
3
4
5

Όνομα
Αναπλ. Καθ. Διόφαντος Χατζημιτσής
Αναπλ. Καθ. Χριστάκης Παπαχριστοφόρου
Αναπλ. Καθ. Ιωάννης Μιχαηλίδης
Αναπλ. Καθ. Φώτης Παναγίδης
Αναπλ. Καθ. Κώστας Κώστα
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