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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  35ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 
ΜΕΡΟΣ Α 

 

Αρ. 
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

35/ΣΥΓ/2.3 Σε σχέση με τα τροποποιητικά νομοσχέδια για τις γλώσσες 
διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ, η 
Σύγκλητος συμφωνεί με την απόφαση του Συμβουλίου για 
αποδοχή των προτάσεων του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού, και επισημαίνει επίσης ότι είναι σημαντικό να τεθούν 
σαφή χρονοδιαγράμματα αναφορικά με τις προβλεπόμενες 
αποφάσεις, τόσο από μέρους του Υπουργικού Συμβουλίου, όσο και 
από μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ως εκ τούτου, 
αποφάσισε όπως προταθεί η προσθήκη στο τέλος του 
τροποποιημένου άρθρου 5, η παράγραφος (13) ως εξής: 
 
 

(13) (α) Απόφαση από μέρους του Υπουργικού 
Συμβουλίου που προνοείται στις πιο πάνω 
παραγράφους του άρθρου (5) λαμβάνεται 
εντός τριών μηνών από την κατάθεση του 
αιτήματος του Πανεπιστημίου στον 
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, 
διαφορετικά το αίτημα θεωρείται ως 
εγκεκριμένο.  

 
          (β) Απόφαση από μέρους του Υπουργικού 

Συμβουλίου αναφορικά με Κανονισμούς 
που προνοούνται στις πιο πάνω 
παραγράφους του άρθρου (5) λαμβάνεται 
εντός τριών μηνών από την κατάθεση του 
αιτήματος του Πανεπιστημίου στον 
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, 
διαφορετικά οι Κανονισμοί θεωρούνται ως 
εγκεκριμένοι από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και κατατίθενται απευθείας 
από το Πανεπιστήμιο στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. Αν, μετά πάροδο εξήντα 
ημερών από την κατάθεσή τους, η Βουλή 
των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν 
τροποποιήσει ή ακυρώσει τους 
Κανονισμούς στο σύνολό τους ή μερικώς, 
τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της 
πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και 
τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. 

 
Στην απαντητική επιστολή να τονισθεί ότι επιθυμία του 
Πανεπιστημίου είναι όπως το τροποποιημένο νομοσχέδιο 
προωθηθεί για τα περαιτέρω ως θέμα άμεσης προτεραιότητας. 
 

Πρύτανης Άμεσα 
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35/ΣΥΓ/2.6 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την Πολιτική 
Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής με τις τροποποιήσεις που 
υποβλήθηκαν, και η Επιτροπή Συστημάτων Πληροφορικής και 
Τεχνολογίας έχει την ευθύνη να ενσωματώσει στο κείμενο τις εν 
λόγω τροποποιήσεις. 
 

Α. Ανδρέου/ 
Φ.Φιλίππου 

Άμεσα/ 
Σε επόμενη 
Συνεδρία του 
Συμβουλίου 

35/ΣΥΓ/4.1.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προσφορά 
μεταπτυχιακού προγράμματος με θέμα «Ιστορία και Θεωρία της 
Τέχνης», από το Τμήμα Καλών Τεχνών, της Σχολής Καλών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα που 
έχει υποβληθεί, με την επισήμανση ότι η κατανομή μιας 
επιπρόσθετης θέσης μέλους ΔΕΠ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την 
έναρξη της λειτουργίας του προγράμματος, και το προωθεί στην 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη δική της επεξεργασία σε 
σχέση με το περιεχόμενο του προγράμματος. 
 

ΑΑΥ/ 
Β.Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

35/ΣΥΓ/4.1.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως υποβάλει θετική εισήγηση 
προς το Συμβούλιο για έγκριση της πρότασης του Καθ. Δ. 
Χατζημιτσή για την ίδρυση Ερευνητικής Μονάδας Διαστημικών 
Εφαρμογών, Τηλεπισκόπησης, Γεωπληροφορικής, 
Γεωπεριβάλλοντος και Αειφορίας με την ονομασία 
«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ», όπως αυτή παρουσιάζεται στο παράρτημα 
που έχει υποβληθεί.  
 

Πρύτανης 33η Συνεδρία 
Συμβουλίου 

35/ΣΥΓ/4.1.3 Η Σύγκλητος ενέκρινε ομόφωνα την προσφορά νέας κατεύθυνσης 
στην «Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία» στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα «Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας», του 
Τμήματος Νοσηλευτικής, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα που 
έχει υποβληθεί, με τις εξής επισημάνσεις: 
 
 Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων φοιτητών να είναι 60 

για τις τέσσερις κατευθύνσεις του μεταπτυχιακού 
προγράμματος. 

 Στον πίνακα Εξόδων της κατεύθυνσης, να απαλειφθεί η 
επεξήγηση για το κόστος των τριών Ειδικών Επιστημόνων 
που απαιτούνται. Δηλ. να απαλειφθεί η εξής επεξήγηση: «Το 
κόστος που αναγράφεται στον πίνακα είναι το μέγιστο, 
εφόσον οι συνάδελφοι από τον τομέα της υγείας έχουν 
εκφράσει την επιθυμία τους να συνεισφέρουν στο 
πρόγραμμα αμισθί, μέσα από το εκτενές δίκτυο 
συνεργασιών που έχει αναπτύξει το Τμήμα». 

 Να αναλάβουν καθήκοντα τα δύο νέα μέλη ΔΕΠ που έχουν 
προσληφθεί και έχουν αποδεχθεί τη θέση, με έναρξη της 
απασχόλησής τους την 1η Σεπτεμβρίου 2014. 

 
Το θέμα να προωθηθεί στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
για τη δική της επεξεργασία σε σχέση με το περιεχόμενο του 
προγράμματος. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες ανησυχίες 
που εκφράστηκαν, η Σύγκλητος θεωρεί ότι η εύρυθμη λειτουργία 
του όλου μεταπτυχιακού προγράμματος καθώς και η ορθότερη 
αξιοποίηση των μαθησιακών πόρων του, πρέπει να τύχουν μελέτης 
από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, χωρίς όμως αυτό να 
αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της νέας κατεύθυνσης. 

ΑΑΥ/ 
Ε. 

Παπαθανάσογλου
/Β.Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 
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35/ΣΥΓ/5.1 Σχετικά με την εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού 
για μετακίνηση της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους, η Σύγκλητος 
αποφάσισε ομόφωνα όπως η Πρύτανης αποστείλει απαντητική 
επιστολή στον Υπουργό με τις εξής επισημάνσεις: 
 
1. Η εξεταστική περίοδος για το α’ (Φθινοπωρινό) Εξάμηνο είναι 

αναγκαίο να συνεχίσει να είναι πριν τις διακοπές των 
Χριστουγέννων. Βάσει αυτού του περιορισμού, κρίνεται ότι η 
έναρξη του α’ Εξαμήνου μπορεί να μετατεθεί στη 2η Δευτέρα 
του Σεπτεμβρίου, από την 1η που είναι τώρα, και οπωσδήποτε 
όχι μετά την 15η Σεπτεμβρίου. 
 

2. Η Σύγκλητος συμφωνεί απόλυτα ότι πέραν της πρώτης 
κατανομής θέσεων και οι υπόλοιπες κατανομές θέσεων πρέπει 
να είναι κοινές για τα εγχώρια ιδρύματα, πρωτίστως το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Οι όποιες διαφορές υπάρχουν τώρα μπορούν εύκολα 
να συζητηθούν και να ευθυγραμμιστούν. Για παράδειγμα, το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου επιτρέπει στους 
υποψήφιους των επόμενων κατανομών, με γνώμονα πλέον των 
βάσεων της πρώτης κατανομής, να αλλάξουν την αρχική σειρά 
των προτιμήσεων τους ή/και να προσθέσουν και άλλες 
επιτρεπτές προτιμήσεις. Επιπρόσθετα, επιτρέπει την 
αξιοποίηση βαθμών κατάταξης από τα προηγούμενα δύο έτη 
για όλους τους ενδιαφερόμενους και όχι μόνο για τους άρρενες 
που ολοκληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία. 

 

Πρύτανης Άμεσα 
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  35ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 
ΜΕΡΟΣ Β 

 

Αρ. 
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

35/ΣΥΓ/3.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση 
της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη της Λέκτορος Α. 
Παναγιώτου, στο CII. 
 

Α.Μερκούρης/ 
Κ.Χόππας 

 

Άμεσα 

35/ΣΥΓ/3.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση 
του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Επίκουρου 
Καθ. Θ. Ζαχαριάδη, στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος. 
 

Β.Γκέκας/ 
Κ.Χόππας 

Άμεσα 

35/ΣΥΓ/3.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση 
της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθ. Δ. 
Τσάλτα, στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας 
και Επιστήμης Τροφίμων. 

Β.Γκέκας/ 
Κ.Χόππας 

Άμεσα 

35/ΣΥΓ/3.5 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα του 
Επίκουρου Καθ. Ανδρέα Χαραλάμπους για Σαββατική Άδεια 
για το Εαρινό Εξάμηνο 2014/15, για εμπλουτισμό των γνώσεων 
του στον τομέα της Ογκολογίας, για ολοκλήρωση έρευνας του 
σε συνεργασία με το The Hong Kong Polytechnic University 
και ολοκλήρωση ερευνητικού έργου σε συνεργασία με το 
Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου.  
 

Α. Μερκούρης/ 
Κ.Χόππας 

Άμεσα 

 
 
 

 


