
Σύνοψη Αποφάσεων  
19η Συνεδρία της Συγκλήτου, 03/07/13     1/3 
  
 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 
ΜΕΡΟΣ Α 

 

Αρ. 
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

19/ΣΥΓ/2.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως στα πρακτικά των Σωμάτων 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου αποφεύγεται να γράφονται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτά μπορούν να τίθενται 
ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών που λαμβάνουν τις σχετικές 
αποφάσεις με την προσπάθεια και πάλι να μην εμφανίζονται στα 
πρακτικά τους. 
 

Πρύτανης Άμεσα 

19/ΣΥΓ/2.5 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως οι Κοσμήτορες, σε 
συνεργασία με τους Προέδρους των Τμημάτων, ετοιμάσουν 
αναλυτική κατάσταση που να περιλαμβάνει: (i) το διδακτικό 
φόρτο, (ii) την ερευνητική δραστηριότητα σε χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, (iii) τον διοικητικό φόρτο, και (iv) τη 
δραστηριότητα σε μη χρηματοδοτούμενη έρευνα, όλων των 
μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου. 
 

Κοσμήτορες/ 
Πρόεδροι 
Τμημάτων 

Άμεσα 

19/ΣΥΓ/4.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως προωθήσει την πρόταση 
της Πρυτάνεως για διεύρυνση των κριτηρίων αναφορικά με 
υποβολή αιτήσεων για εισδοχή μέσω των ειδικών κατηγοριών, 
έτσι ώστε να μπορούν άτομα να διεκδικήσουν θέση (όπως 
εξάλλου γίνεται για τη δεύτερη κατανομή θέσεων) με τις 
βαθμολογίες του προηγούμενου έτους ή ακόμη και των 
προηγούμενων δύο ετών στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών, 
με την εισήγηση να γίνει η διεύρυνση που προτείνεται από την 
ακαδημαϊκή χρονιά 2014/15. 
 

ΑΑΥ/ 
Β.Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

19/ΣΥΓ/5.3.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για τη Διαχείριση Περιστατικών Σύγκρουσης 
Συμφερόντων, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει 
υποβληθεί από την Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών, και τον 
προωθήσει στο Συμβούλιο για τελική έγκριση, με τις εξής 
τροποποιήσεις: 
 
 Όπου γίνεται αναφορά σε συγγένεια τρίτου βαθμού να γίνει 

δευτέρου βαθμού.   
 
 Η Ετήσια Δήλωση Συμφερόντων να αντικατασταθεί από ένα 

οδηγό/κατάλογο ως προς το τι συνίσταται σύγκρουση 
συμφερόντων, για να ενημερώνονται σχετικά τα μέλη που 
συμμετέχουν σε Όργανα Διοίκησης, έτσι ώστε στην αρχή 
κάθε συνεδρίας να δηλώνουν κατά πόσον προκύπτει 
σύγκρουση συμφερόντων για τους ιδίους. Η πιο πάνω 
τροποποίηση αποφασίστηκε από τη Σύγκλητο κατά 
πλειοψηφία (12 υπέρ, 6 εναντίον, 2 αποχές). 

 

Πρύτανης 
 
 
 
 
 
 

Επόμενη 
Συνεδρία του 
Συμβουλίου 
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19/ΣΥΓ/5.4.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την πρόταση 
του Κέντρου Γλωσσών για προσφορά προγράμματος Γαλλικών 
για Ξενοδοχειακά και Τουριστικά Επαγγέλματα, για το Τμήμα 
Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.   
 

ΑΑΥ/ 
Σ.Παπαδήμα/ 
Μ.Καπαρδή/ 
Β.Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

19/ΣΥΓ/5.4.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους 
προτεινόμενους, τροποποιημένους Κανόνες Στήριξης Φοιτητών 
με Ειδικές Ανάγκες, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο παράρτημα 
που έχει υποβληθεί. 
 
Επίσης, η Σύγκλητος αποφάσισε όπως το θέμα επαναξιολογηθεί 
μετά από ένα χρόνο για να διαφανεί κατά πόσο έχουν επηρεαστεί 
αρνητικά φοιτητές με ειδικές ανάγκες. 
 

ΑΑΥ/ 
Β.Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

19/ΣΥΓ/5.4.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα της 
Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για συνοδεία δύο 
φοιτητών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας, για το Χειμερινό 
και το Εαρινό Εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2013-2014, 
όπως αυτό παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.   
 

ΑΑΥ/ 
Β.Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

19/ΣΥΓ/6.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
αντικατάσταση του Αναπλ. Καθ. Κ. Ανδριώτη ως μέλους της 
Επιτροπής Έρευνας από τον Καθ. Ε. Κοντογιώργη, για το 
υπόλοιπο της θητείας του κ. Ανδριώτη. 
 

ΑΑΥ/ 
Χ.Χρυσοστόμου 

Άμεσα 
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 
ΜΕΡΟΣ Β 

 

Αρ. 
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

19/ΣΥΓ/4.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί στο Συμβούλιο 
την έγκριση του αιτήματος της Ενταγμένης Επίκουρης 
Καθηγήτριας Μαρίας Αριστείδου, του Τμήματος Νοσηλευτικής για 
πρόωρη αφυπηρέτηση, από την 31η Αυγούστου 2013. 
 

Πρύτανης 20η Συνεδρία 
Συμβουλίου 

19/ΣΥΓ/4.4 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα του 
Επίκουρου Καθ. Αντώνη Δανού για μετακίνησή του στο νέο 
Τμήμα Καλών Τεχνών, μόλις αυτό αρχίσει τη λειτουργία του.  
Νοείται ότι με την μετακίνησή του θα συνεχίσει να προσφέρει τα 
μαθήματα που ήδη διδάσκει στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών 
Τεχνών.   
 
Σχετικά με την τοποθέτηση του Τμήματος για αναπλήρωση της 
θέσης στο Τμήμα, η Σύγκλητος αποφάσισε ότι το αίτημα του 
Τμήματος θα υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. 
 

Π.Ζαφείρης/ 
Α.Λανίτης 

 
 
 

 
 

Σύγκλητος 

Με την έναρξη 
λειτουργίας του 
Τμήματος καλών 

Τεχνών 
 

 
 

Το συντομότερο 
δυνατό 

19/ΣΥΓ/4.5 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την παραίτηση 
της Επίκουρης Καθηγήτριας Κορίννας Πατέλλη, του Τμήματος 
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, από το Πανεπιστήμιο από 
την 31η Αυγούστου 2013 για προσωπικούς λόγους.  
 

Γ.Ζώτος/ 
Σ.Στυλιανού/ 
Κ.Χόππας 

Άμεσα 

19/ΣΥΓ/5.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η Σχολή Μηχανικής και 
Τεχνολογίας διερευνήσει την εισήγηση του κ. Χούλη, για τις 
προοπτικές προσφοράς Προγράμματος Εφαρμοσμένης Μηχανικής 
από τη Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ για 
αποφοίτους από Πανεπιστήμια της Λιβύης, και να μελετήσει, 
επίσης, και τη δυνατότητα συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.  
 

Κ. 
Χρυσοστόμου/ 
Σ.Χούλης 

Άμεσα 

 


