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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 
ΜΕΡΟΣ Α 

 

Αρ. 
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

30/ΣΥΓ/2.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εκφράσει τη διαφωνία 
της έναντι της πρότασης που κατατέθηκε ως προς την παροχή 
δυνατότητας για ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών 
πτυχιακού επιπέδου στα τρία χρόνια. Η υφιστάμενη νομοθεσία 
των δημόσιων πανεπιστημίων καθορίζει συγκεκριμένες 
διαδικασίες για εγγραφή των φοιτητών σε επιπρόσθετα 
μαθήματα ανά εξάμηνο και άρα η ανάγκη που προσδιορίστηκε 
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας φαίνεται να 
εξυπηρετείται ήδη.  
 

Πρύτανης Άμεσα 

30/ΣΥΓ/2.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το 
αναθεωρημένο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο για το έτος 2014/2015, 
όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί. 
 

Β. 
Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

30/ΣΥΓ/2.8 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις εισηγήσεις 
της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος για εκπροσώπησή της στην Επιτροπή Έρευνας 
από τον Επίκουρο Καθ. Βασίλη Φωτόπουλο και στην Επιτροπή 
Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας από τον Καθ. 
Κωνσταντίνο Βαρώτση. 
 

Β. Γκέκας Άμεσα 

30/ΣΥΓ/4.3.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη θετική 
εισήγηση της Επιτροπής Στρατηγικού Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης και όπως εισηγηθεί προς το Συμβούλιο την έγκριση 
του προτεινόμενου νέου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
στη «Ναυτική Μηχανική και Ναυπηγική», στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής 
Υλικών, και την προώθηση σχετικού αιτήματος προς το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με στόχο να αρχίσει την 
προσφορά του το νέο αυτό πρόγραμμα από την ακαδημαϊκή 
χρονιά 2015/16, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών να είναι τριάντα (30) και οι 
όροι εισδοχής να είναι οι ίδιοι όπως και για το υφιστάμενο 
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής 
Υλικών. 

2. Με δεδομένο το έντονο ενδιαφέρον εξωτερικών εταίρων 
και ευρύτερα της Πολιτείας για το εν λόγω πρόγραμμα, η 
Πολιτεία πρέπει να δεσμευτεί ότι οι απαιτούμενοι 
επιπρόσθετοι μαθησιακοί πόροι για την προσφορά του 
προγράμματος, πρωτίστως τρείς (3) νέες θέσεις ΔΕΠ, ανά 
μία κατά το 1ο, 3ο, και 4ο έτος του πρώτου κύκλου 
προσφοράς του, θα διατεθούν χωρίς επηρεασμό των άλλων 

Πρύτανης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28η Συνεδρία 
Συμβουλίου 
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αναπτυξιακών σχεδιασμών του Πανεπιστημίου. 
3. Να επιτραπεί η παράλληλη προσφορά ολόκληρου ή μέρους 

του προγράμματος στην Αγγλική γλώσσα. Διευκρινίζεται 
ότι η προσφορά μέρους του προγράμματος στην Αγγλική 
γλώσσα, τουλάχιστο σε πρώτη φάση, διευκολύνεται από το 
γεγονός ότι τα πρώτα δύο χρόνια είναι κοινά με το 
υφιστάμενο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής 
Υλικών, το οποίο επιτρέπει την εισδοχή πτυχιούχων σε 
συναφείς κλάδους από το τρίτο έτος σπουδών με στόχο την 
απόκτηση δεύτερου Πτυχίου. Συνεπώς, τα δύο τελευταία 
έτη θα μπορούσαν σε πρώτη φάση να προσφέρονται 
παράλληλα, τόσο στα Ελληνικά, όσο και στα Αγγλικά. 

 
Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών θα εξετάσει το 
ακαδημαϊκό μέρος της πρότασης που υποβλήθηκε, πριν αυτή 
προωθηθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 
 
Επίσης, η Σύγκλητος εισηγείται ομόφωνα προς το Συμβούλιο τη 
μετεξέλιξη του πιο πάνω προγράμματος σε ξεχωριστό Τμήμα 
Ναυτικής Μηχανικής και Ναυπηγικής στη Σχολή Μηχανικής 
και Τεχνολογίας, στη βάση της πρότασης που ετοιμάστηκε. Η 
μετεξέλιξη να επαναβεβαιωθεί και να επιδιωχθεί αφού 
ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος προσφοράς του νέου 
προγράμματος. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΑΥ/Β. 
Πρωτοπαπάς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άμεσα 

30/ΣΥΓ/4.4.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προσφορά 
του προγράμματος MS in Environment and Public Health, από 
το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για Περιβαλλοντική και Δημόσια 
Υγεία, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014/15. 
 

ΑΑΥ/J. 
Evans/Β. 

Πρωτοπαπάς 
 

Άμεσα 

30/ΣΥΓ/4.5.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει κατ’ αρχήν 
τους προτεινόμενους Κανονισμούς για το Ερευνητικό 
Ινστιτούτο, και η Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών να 
εξετάσει τα πιο κάτω σημεία: 
 
1. Αντιμισθία μελών ΔΕΠ από κρατική χορηγία, όχι όμως 

μόνο για διδακτικούς σκοπούς. 
2. Σταθερότητα για τους ερευνητές. 
3. Ανέλιξη και κίνητρα των ερευνητών. 
4. Να διαγραφεί το άρθρο 9. 
5. Να διαγραφεί η λέξη «Βιομηχανική» από τη «Βιομηχανική 

Επιτροπή Καθοδήγησης».  
 

Πρύτανης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σε επόμενη 
συνεδρία της 
Συγκλήτου 

30/ΣΥΓ/5 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως τροποποιήσει την 
παράγραφο (δ) του Κανονισμού 7 των περί Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου (Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Γλωσσών) 
Κανονισμών ως εξής:  
 
Στο Κέντρο Γλωσσών δύνανται επίσης να τοποθετούνται μέλη 
ακαδημαϊκού προσωπικού (ενταγμένα) με σχετικές ειδικότητες 
σε γλωσσικό επίπεδο. 

Πρύτανης Συμβούλιο 
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30/ΣΥΓ/6.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η ΦΕΤΕΠΑΚ 
ετοιμάσει ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση ως προς 
τη λειτουργία καλοκαιρινού εξαμήνου και να την υποβάλει 
στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών προς εξέταση.   
 

ΦΕΤΕΠΑΚ Άμεσα 

30/ΣΥΓ/6.2 Η Πρύτανης κάλεσε τους φοιτητές να ετοιμάσουν αναλυτικό 
και τεκμηριωμένο σημείωμα με συγκεκριμένα προβλήματα που 
παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των εγγραφών και να το 
υποβάλουν στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών προς 
εξέταση.   
 

ΦΕΤΕΠΑΚ Άμεσα 

30/ΣΥΓ/8 Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (24 υπέρ, 2 αποχές) 
όπως εισηγηθεί προς το Συμβούλιο την έγκριση της πρότασης 
του CII για την επέκταση της συμφωνίας του ΤΕΠΑΚ με τη 
Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard, όπως 
αυτή παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί. 
 

Πρύτανης 
 
 

28η Συνεδρία 
Συμβουλίου 

30/ΣΥΓ/9.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση 
του κ. Μ.Ζέρβα για ανακήρυξη του κ. Φίλιππου Τσιμπόγλου ως 
επίτιμου μέλους της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ. 
 

Μ.Ζέρβας Άμεσα 

30/ΣΥΓ/9.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως προωθήσει, με θετική 
εισήγηση, προς το Συμβούλιο την πρόταση της Επίκουρης Καθ. 
Ε. Παπασταύρου για το διορισμό της κ. Μαρίας Κυριακίδου-
Ζένιου και του Δρ. Αργύρη Αργυρίου, ως εξωτερικών μελών 
στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας Η κ. 
Παπασταύρου πρέπει να υποβάλει άμεσα στο Γραφείο της 
Πρυτάνεως, σύντομα βιογραφικά σημειώματα ώστε να 
προωθηθούν στο Συμβούλιο.   
 

Πρύτανης/Ε. 
Παπασταύρου 

28η Συνεδρία 
Συμβουλίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Σύνοψη Αποφάσεων  
30η Συνεδρία της Συγκλήτου, 05/03/14     4/5 
  
 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 
ΜΕΡΟΣ Β 

 

Αρ. 
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

30/ΣΥΓ/2.5 Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εισήγηση του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, η 
Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει αίτημα του κ. Claus 
Rebholz, για να αναλάβει τα καθήκοντά του στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών 
από τον Ιανουάριο 2015, ή και νωρίτερα, αν η δικαστική υπόθεση 
που εκκρεμεί ανάμεσα στην κ. Θεώνη Γεωργίου εναντίον του 
ΤΕΠΑΚ και που τον αφορά, έχει λάβει τέλος 
 

Σ. Χούλης/ 
Κ.Χόππας 

Άμεσα 
 
 
 

30/ΣΥΓ/3.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την παραχώρηση 
Σαββατικής Άδειας στην Αναπλ. Καθ. Ελισάβετ Παπαθανάσογλου 
διάρκειας ενός Ακαδημαϊκού Εξαμήνου, με έναρξη το Σεπτέμβριο 
2014, για ολοκλήρωση ερευνητικών της έργων και επικέντρωση 
στην ανάλυση και δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς 
και μετάβασή της σε ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. 
 

Α. Μερκούρης/ 
Ε. 

Παπαθανάσογλου
/ 

Κ. Χόππας 

Άμεσα 

30/ΣΥΓ/3.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως για τις θέσεις ΔΕΠ οι 
οποίες βρίσκονται σε διαδικασία πλήρωσης, η Υπηρεσία 
Ανθρώπινου Δυναμικού αποστείλει επιστολή στα άτομα που έχουν 
κάνει αίτηση με την οποία να τους ρωτά κατά πόσο συνεχίζουν να 
ενδιαφέρονται για τη θέση ούτως ώστε να αποφασιστεί αν η 
διαδικασία ενδείκνυται να ολοκληρωθεί ή να ανακληθεί και να 
προκηρυχθεί εκ νέου η θέση, δίνοντας τους περιθώριο μίας 
εβδομάδας για να απαντήσουν.   
 

Κ.Χόππας Άμεσα 

30/ΣΥΓ/3.4 Η Σύγκλητος, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμάτευση της Εσωτερικής 
Νομικής Συμβούλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως το Τμήμα 
Νοσηλευτικής καταθέσει νέα πρόταση για συγκρότηση της Ειδικής 
Επιτροπής για την ανέλιξη της Αναπλ. Καθ. Ελισάβετ 
Παπαθανάσογλου. Στην νέα πρόταση δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται ο Prof. John Evans. 
 

Α.Μερκούρης/ 
Β. Ραφτόπουλος 

Άμεσα 

30/ΣΥΓ/3.5 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την παραχώρηση 
Σαββατικής Άδειας στην Επίκ. Καθ. Έλενα Κύζα, διάρκειας ενός 
έτους, με έναρξη το Σεπτέμβριο 2014, για συγγραφή επιστημονικών 
άρθρων, την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το νέο 
χρηματοδοτικό πλαίσιο Horizon2020 και διεξαγωγή επισκέψεων 
συνεργασίας και ενημέρωσης σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
 

Γ. Ζώτος/ 
Σ.Στυλιανού/ 
Κ. Χόππας 

Άμεσα 

30/ΣΥΓ/3.6 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:  
 
(α) Ανακαλέσει την απόφασή της για τη σύσταση της Ειδικής 

Π. Θεοδοσίου/ 
Μ.Καπαρδή/ 
Κ.Χόππας 

Άμεσα 
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Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα Παύλου Συμεού, στο Τμήμα 
Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, που ελήφθη κατά την 24η 
Συνεδρία της. 
 
(β) Καθορίσει εκ νέου τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την 
ανέλιξη του Λέκτορα Παύλου Συμεού, στο Τμήμα Διοίκησης 
Ξενοδοχείων και Τουρισμού. 
 

 

30/ΣΥΓ/3.7 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση του 
Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη της Λέκτορος Άντρης 
Ιωάννου, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. 
 

Α. Λανίτης/ 
Κ.Χόππας 

 
 

Άμεσα 

30/ΣΥΓ/3.8 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση του 
Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Λέκτορα Χαράλαμπου 
Πουλλή, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. 

Α. Λανίτης/ 
Κ.Χόππας 

 
 
 

Άμεσα 

30/ΣΥΓ/3.9 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την παραχώρηση 
Σαββατικής Άδειας στην Λέκτορα Άντρη Ιωάννου, για το Εαρινό 
Εξάμηνο 2015, με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας στο DEI Interactive 
Systems Research Group στο Computer Science Department του 
Universidad Carlos III στη Μαδρίτη, Ισπανία. 
 

Α. Λανίτης/ 
Κ.Χόππας 

Άμεσα 

30/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 
Ελλάδα Ευαγγέλου, του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών 
Τεχνών. 
 

Α. Λανίτης/ 
Β.Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

 


