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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 73
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
 

Μέρος A΄ Ι 

 

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος A΄) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΗΜΕΡ. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

73/ΣΥΓ/2.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της συγκεντρωτικής κατάστασης για την 

απορρόφηση του Προϋπολογισμού 2016 ανά κεφάλαιο/ άρθρο, που 

αφορά την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 30

η
 

Νοεμβρίου 2016. Παράλληλα, η Σύγκλητος έλαβε γνώση και των 

συγκριτικών στοιχείων της απορρόφησης του Προϋπολογισμού για 

το 2015 αναφορικά με την πιο πάνω περίοδο. Επιπρόσθετα, η 

Σύγκλητος έτυχε ενημέρωσης για την κατάσταση εσόδων για την 

περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 30

η
 Νοεμβρίου 2016 

καθώς και για την Κατάσταση Προσωπικού για το έτος 2016.  

  

73/ΣΥΓ/2.2 Ο Πρύτανης ενημέρωσε ότι η ΥΑΔ σε συνεργασία με την 

Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης έχουν πραγματοποιήσει εργαστήρια 

για τη διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων και τη νομότυπη 

τήρηση πρακτικών. Τα εργαστήρια προσφέρθηκαν τόσο για το  

διοικητικό προσωπικό, όσο και για τους Προέδρους των Τμημάτων 

και τους Κοσμήτορες των Σχολών. Η ανταπόκριση από το 

διοικητικό  προσωπικό ήταν ικανοποιητική, όχι όμως από το 

ακαδημαϊκό προσωπικό. Ο Πρύτανης τόνισε ότι είναι σημαντικό 

όπως όλα τα μέλη της Συγκλήτου και των Συγκλητικών Επιτροπών 

να παρακολουθήσουν το εν λόγω εργαστήρι το οποίο θα 

προσφερθεί ξανά στις αρχές του επόμενου εξαμήνου.  

 

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (24 υπέρ, 1 αποχή) όπως: 

(i) τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συγκλήτου να είναι 

συνοπτικά,  

(ii) να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα ως προς την 

υποβολή των θεμάτων και των παραρτημάτων, και  

(iii) εάν κάποιο μέλος της Συγκλήτου επιθυμεί να 

καταγραφεί η άποψη του να την αποστέλλει με 

ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία της Συγκλήτου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης 

 

 

 

Μέλη 

Συγκλήτου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

 

 

 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ/2.3 Ο Πρύτανης ενημέρωσε τη Σύγκλητο για ακόμα μία μεγάλη 

επιτυχία και αναγνώριση του ΤΠΚ, το οποίο κατατάσσεται στην 

πολύ τιμητική 52
η
 θέση στη λίστα διεθνούς κύρους κατάταξης, 

Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 

2017.  Η συμπερίληψη του Πανεπιστημίου στη λίστα με τα 

κορυφαία Πανεπιστήμια που βρίσκονται στις χώρες με αναδυόμενες 

οικονομίες, αναμφισβήτητα αποτελεί σημαντικό επίτευγμα που 

επιβεβαιώνει την αριστεία και την αφοσίωση του Ιδρύματος στην 

ποιότητα σε διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και την ανοδική πορεία 

του.  Αποτελεί μια επιπρόσθετη επιβράβευση για τη σημαντική 

προσπάθεια των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας για συνεχή 

βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της 

έρευνας προς όφελος της Πολιτείας, της Επιστήμης και της 

Κοινωνίας.  
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73/ΣΥΓ/2.4 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση επιστολής του Πρύτανη, ημερομηνίας 29 

Νοεμβρίου 2016, αναφορικά με τα αιτήματα για τις 

αποπαγοποιήσεις θέσεων για το 2016. 

  

73/ΣΥΓ/2.5.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη, ημερομηνίας 

01 Δεκεμβρίου 2016, με το οποίο ενημερώνει ότι το Πρυτανικό 

Συμβούλιο, κατά την 81η Συνεδρία του, αποφάσισε όπως, εισηγηθεί 

στη Σύγκλητο, το συνολικό ποσό αποζημίωσης για δικτύωση από 

οποιοδήποτε κονδύλι του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, είτε 

του Κρατικού Προϋπολογισμού είτε από Ίδια Έσοδα, να μην 

ξεπερνά το ποσό των €3.500 για κάθε δικαιούχο. 

 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα στην 

Επιτροπή Έρευνας για μελέτη και λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΑΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ/2.6 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση του πίνακα μεταφορών που ενέκρινε η 

Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού.   

  

73/ΣΥΓ/2.7 Η Σύγκλητος ενέκρινε το αίτημα παραίτησης του Κοσμήτορα της 

Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, με ισχύ από 29 

Νοεμβρίου 2016, λόγω έναρξης της σαββατικής του άδειας.  

Πρύτανης Άμεσα 

 

73/ΣΥΓ/3.1.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το τελικό κείμενο 

του οδηγού για Διδακτορικούς Φοιτητές, βάσει του παραρτήματος 

που κατατέθηκε από την Επιτροπή Προπτυχιακών και 

Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

ΑΑΥ/ 

ΥΣΦΜ 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ/3.1.2 Η Σύγκλητος ενέκρινε ομόφωνα την προσφορά ενός μεταπτυχιακού 

προγράμματος με την ονομασία «Γεωπονική Βιοτεχνολογία» με 

τρεις κατευθύνσεις: Βιοτεχνολογία Φυτών, Βιοτεχνολογία Ζώων 

και Βιοτεχνολογία Τροφίμων, στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, 

Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, βάσει του παραρτήματος 

που κατατέθηκε από την Επιτροπή Προπτυχιακών και 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

ΑΑΥ/ 

ΥΣΦΜ/ 

Θ. Ζαχαριάδης/ 

Α. Κατσιώτης 

 

 

Άμεσα 

 

 

 

 

 

73/ΣΥΓ/3.3 Α) Η Σύγκλητος ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό της Επίκουρης 

Καθηγήτριας Αγγελικής Γαζή ως εκπρόσωπο της Σχολής 

Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης στην Επιτροπή Πειθαρχικού 

Ελέγχου Φοιτητών, σε αντικατάσταση του Καθηγητή Γιάννη 

Γιατράκου.   

 

Β) Η Σύγκλητος ενέκρινε ομόφωνα τον ορισμό του Καθηγητή 

Παναγιώτη Ζαφείρη ως Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής.  

Πρύτανης/ 

Γ. Γιατράκος/ 

Π. Ζαφείρης 

 

 

 

Πρύτανης  

Άμεσα 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ/3.4 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως στις συνεδρίες της 

Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού κατά τη συζήτηση του 

Προϋπολογισμού που αφορά τα κονδύλια των φοιτητών, να 

καλείται ο Πρόεδρος της ΦΕΤΕΠΑΚ ο οποίος θα αποχωρεί από την 

Επιτροπή πριν από την λήψη σχετικής απόφασης. 

ΑΟιΠΑ Άμεσα 

73/ΣΥΓ/3.4.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΟιΠΑ, ημερομηνίας 

02 Δεκεμβρίου 2016, με το οποίο ενημερώνει ότι η Επιτροπή 

Οικονομικών και Προσωπικού κατά την 45
η
 Συνεδρία της 

αποφάσισε όπως εφαρμόζονται οι ίδιες Πολιτικές/ Διαδικασίες 

Ερευνητικής Δραστηριότητας για τα άρθρα 3/319 και 3/324, τόσο 

για τις δαπάνες από την Κρατική Χορηγία, όσο και από τα Ίδια 

Έσοδα και τυχόν εξαιρέσεις να παραπέμπονται για έγκριση στη 
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Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας.  

 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα στην 

Επιτροπή Έρευνας για περαιτέρω εξέταση και υποβολής εισήγησης 

για διαμόρφωση διευρυμένης πολιτικής χρήσης ιδίων εσόδων του 

Πανεπιστημίου προς τη Σύγκλητο. 

 

 

ΑΑΥ- 

Επιτροπή 

Έρευνας/ 

ΥΕΔΣ 

 

 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ/3.5.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη, ημερομηνίας 

02 Δεκεμβρίου 2016, με το οποίο ενημερώνει ότι η Συγκλητική 

Επιτροπή Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας κατά την 6
η
  

Συνεδρία της, ημερομηνίας 29/11/2016 αποφάσισε όπως προωθήσει 

στη Σύγκλητο για έγκριση την κοινή εισήγηση των τριών δημόσιων 

Πανεπιστημίων για ύπαρξη κοινού νομοθετικού πλαισίου που να 

επιτρέπει την αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση της 

παραγόμενης γνώσης μέσω διαφόρων μηχανισμών μεταφοράς 

τεχνογνωσίας, όπως επενδύσεις σε τεχνοβλαστούς, νεοφυείς 

επιχειρήσεις κ.α. 

 

Η εισήγηση αποτελείται από ένα πλαίσιο αρχών και προτεινόμενους 

περιορισμούς που θα διέπουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και 

μελέτη για τη συμμετοχή των Πανεπιστημίων σε μηχανισμούς 

μετατροπής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών επινοήσεων 

σε εμπορεύσιμα. Στο κείμενο περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις του 

Πανεπιστημίου, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές και έχουν 

ενσωματωθεί στο τελικό κείμενο.  Μέχρι τον Μάρτιο 2017 

αναμένεται η υποβολή της εισήγησης στη Βουλή για έγκριση.   

 

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την κοινή 

εισήγηση των τριών Δημόσιων Πανεπιστημίων για τη δημιουργία 

μηχανισμού μετατροπής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών 

επινοήσεων σε εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

 

 

 

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως υποβάλει θετική 

εισήγηση στο Συμβούλιο για επικύρωση της εν λόγω απόφασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης- 

Επιτροπή 

Καινοτομίας 

και Μεταφοράς 

Τεχνογνωσίας/ 

ΥΕΔΣ 

 

Πρύτανης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

 

 

 

 

 

 

Επόμενη 

Συνεδρία 

Συμβουλίου 

73/ΣΥΓ/3.6.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της εισήγησης της 

Επιτροπής Έρευνας αναφορικά με την ένταξη νέων επιλέξιμων 

δαπανών στην Πολιτική Ερευνητικής Δραστηριότητας (κονδύλι 

3/319), με ισχύ από το 2017, βάσει του παραρτήματος που 

κατατέθηκε, με τις εξής τροποποιήσεις: 

 

 Σημείο 1- να προστεθεί το  «βιβλίο/ επιστημονικό 

μονόγραμμα» 

 Σημείο 4- να προστεθεί η «Επιμόρφωση/ Επαγγελματική 

Ανάπτυξη» 

 

Επιπλέον, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την συμπερίληψη των 

πιο κάτω νέων επιλέξιμων δαπανών στην Πολιτική Ερευνητικής 

Δραστηριότητας (κονδύλι 3/319), με ισχύ από το 2017: 

 

 Συμμετοχή σε επιτροπές διεθνών οργανισμών 

 Παροχή χρηματικών κινήτρων για πειραματική έρευνα, και 

 Άλλα μικροέξοδα έρευνας 

ΑΑΥ/ 

ΥΕΔΣ 

Άμεσα 
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73/ΣΥΓ/3.6.2 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΑΥ, ημερομηνίας 01 

Δεκεμβρίου 2016, με το οποίο ενημερώνει ότι η Επιτροπή Έρευνας 

κατά την 39
η
 Συνεδρία της αποφάσισε όπως εισηγηθεί στη 

Σύγκλητο την πιο κάτω προσθήκη στη διαδικασία παροχής 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών: 

 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα 

«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες- Εισήγηση για Τροποποίηση της 

Διαδικασίας» στην Επιτροπή Έρευνας για περαιτέρω διευκρινίσεις 

και να επανέλθει σε επόμενη συνεδρία της Συγκλήτου. 

 

 

 

 

 

 

ΑΑΥ- 

Επιτροπή 

Έρευνας/ 

ΥΕΔΣ 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ/4.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ληφθεί η νομική 

γνωμάτευση της Εσωτερικής Νομικού Συμβούλου αναφορικά με το 

κατά πόσο το Πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 

υποχρεωτικό μάθημα προπτυχιακού επιπέδου μόνο στην Αγγλική 

γλώσσα. 

Πρύτανης/ 

Εσωτερική 

Νομικός 

Σύμβουλος 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ/4.3 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Κοσμήτορα της 

Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, ημερομηνίας 28 

Νοεμβρίου 2016, με το οποίο ενημερώνει για την απαντητική 

επιστολή που έστειλε το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών 

Διαδικτύου στον Πρύτανη και στα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής 

Ποιότητας αναφορικά με την εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος. 

  

73/ΣΥΓ/4.4.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η Επιτροπή Προπτυχιακών 

και Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάσει περαιτέρω τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν τα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα και 

αναθεωρήσει τους υφιστάμενους Κανόνες για τα 

αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

ΑΑΥ- 

Επιτροπή 

Προπτυχιακών 

και 

Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ/4.4.2 Η Σύγκλητος κατά πλειοψηφία (15 υπέρ, 3 εναντίον και 6 αποχές) 

αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος του Αναπληρωτή Καθηγητή 

Ανδρέα Βαρνάβα για αξιοποίηση κονδυλίου από τα ίδια έσοδα του 

Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείου και Τουρισμού για σκοπούς 

έκδοσης βιβλίου και την προώθηση του στο Λογιστήριο για 

πληρωμή. 

Π. Θεοδοσίου/ 

ΥΟΙΚ 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ/4.4.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (13 υπέρ, 1 εναντίον και 

8 αποχές) την έγκριση του αιτήματος του Τμήματος Εμπορίου, 

Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας για συνδιοργάνωση με το 

αδελφό Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής του 

Πανεπιστήμιου Κύπρου του τέταρτου εαρινού συνεδρίου της 

διεθνούς επιστημονικής οργάνωσης Multinational Finance Society 

(MFS) στο χώρο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, τη 

χρήση του λογότυπου του Πανεπιστημίου και την παροχή των 

ανάλογων διευκολύνσεων προς στους διοργανωτές σχετικά με το 

συνέδριο νοουμένου ότι: 

 

(i) το Πανεπιστήμιο δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση,  

(ii) το Πανεπιστήμιο θα μπορεί να αποχωρήσει σε περίπτωση που 

υπάρχει οτιδήποτε μεμπτό με την διαδικασία διοργάνωσης, και  

(iii) ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας δεν θα 

χρησιμοποιήσει την πιο πάνω απόφαση στην νομική εξέταση των 

διαμαχών που εκκρεμούν στο Δικαστήριο.  

 

Π. Θεοδοσίου/ 

Ν. 

Λαμπερτίδης 

Άμεσα 
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73/ΣΥΓ/4.6.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την οικονομική 

υποστήριξη του Ιδρύματος Cyprus Contests for Young Scientists, με 

το ποσό των €250 από το κεντρικό κονδύλι 3/319 «Ερευνητικές και 

άλλες Δραστηριότητες» για τη διοργάνωση του ομώνυμου 

διαγωνισμού που υποστηρίζεται επιστημονικά από το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

Κ. 

Χρυσοστόμου/ 

Τ. Γεωργιάδης/ 

ΥΟΙΚ 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ/9 Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ο ΔΔΟ περιορίζεται στα 

δια Νόμου καθήκοντα και αρμοδιότητές του και να μην παρεμβαίνει 

σε αμιγώς ακαδημαϊκά θέματα κατά τη διάρκεια των συνεδριών της 

Συγκλήτου. 

 

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως ο Πρύτανης ζητήσει νομική 

γνωμάτευση κατά πόσο ο ΔΔΟ έχει δικαίωμα ψήφου στο 

Πρυτανικό Συμβούλιο. 

Πρύτανης/ 

ΔΔΟ 

 

 

 

Πρύτανης 

Άμεσα 

 

 

 

 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ/10 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα τη θεσμοθέτηση συνεργασίας με 

το Πανεπιστήμιο École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 

αρχικά στους ακόλουθους τρεις τομείς:  

1. Μοριακά Ηλεκτρονικά και Φωτονική  

2. Βιονανοτεχνολογία σε καινοτόμα υλικά, και  

3. Βιομετρική. 

Πρύτανης Άμεσα 

73/ΣΥΓ/11 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τις Συνεδρίες 

της για το έτος 2017 ως ακολούθως: 

 

Συνεδρία Ημερομηνία 

74
η
 18 Ιανουαρίου 2017 

75
η
 08 Φεβρουαρίου 2017 

76
η
 01 Μαρτίου 2017 

77
η
 05 Απριλίου 2017 

78
η
 03 Μαΐου 2017 

79
η
 07 Ιουνίου 2017 

80
η
 05 Ιουλίου 2017 

81
η
 13 Σεπτεμβρίου 2017 

82
η
 04 Οκτωβρίου 2017 

83
η
 01 Νοεμβρίου 2017 

84
η
  06 Δεκεμβρίου 2017 

 

Πρύτανης Άμεσα 
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 73
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
 

Μέρος A΄ ΙΙ 

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος A΄ ΙΙ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΗΜΕΡ. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

73/ΣΥΓ/8 Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ανέφερε ότι 

παρατηρείται καθυστέρηση στη λήψη και στην κοινοποίηση των 

αποφάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου, καθυστέρηση η οποία 

προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στην ομαλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία των Σχολών και των Τμημάτων. Επεσήμανε ότι 

υποβάλλονται στο Πρυτανικό Συμβούλιο σημαντικά θέματα των 

Σχολών και των Τμημάτων και η καθυστέρηση στην κοινοποίηση των 

αποφάσεων προκαλεί καθυστέρηση στην ενημέρωση των Σχολών και 

των Τμημάτων στα θέματα που τους αφορούν. Ως εκ τούτου, εισηγείται 

όπως σε περιπτώσεις που δεν εξετάζονται όλα τα θέματα που 

υποβάλλονται στο Πρυτανικό Συμβούλιο, να ενημερώνονται σχετικά οι 

Σχολές και τα Τμήματα. 

 

Ο Πρύτανης ανέφερε ότι η Σύγκλητος εκχώρησε αρμοδιότητες στο 

Πρυτανικό Συμβούλιο και ως εκ τούτου παρατηρείται αύξηση των 

θεμάτων που υποβάλλονται σε αυτό. Επιπρόσθετα ανέφερε ότι 

πρόσφατα έχει διοριστεί επιπλέον άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για 

την κοινοποίηση των αποφάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου.  

  

73/ΣΥΓ/9 Σε συνέχεια της συζήτησης του θέματος και της λήψης σχετικής 

απόφασης κατά τη διάρκεια της 73
ης

 Συνεδρίας, Μέρος Α΄, ημερομηνίας 

7/12/2016, ο Πρύτανης ανέφερε ότι σύμφωνα με γνωμάτευση από 

Εξωτερικό Νομικό Σύμβουλο του Πανεπιστημίου, η οποία έχει σταλεί 

στα μέλη της Συγκλήτου, ο ΔΔΟ έχει δικαίωμα ψήφου στο Πρυτανικό 

Συμβούλιο. 

 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καλέσει τον ΔΔΟ να παραμένει 

στα όρια των αρμοδιοτήτων του, χωρίς να παρεμβαίνει με τοποθετήσεις 

σε αμιγώς ακαδημαϊκά θέματα και οι τοποθετήσεις του στη Σύγκλητο να 

διέπονται από εποικοδομητικό πνεύμα στις συζητήσεις που διεξάγονται 

στη Σύγκλητο.  

 

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης/ 

ΔΔΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 73
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
 

Μέρος Β΄ ΙΙ 

 

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος B΄) 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΗΜΕΡ. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

73/ΣΥΓ

/2.1 

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την απόφαση 

της 64ης Συνεδρίας της, ημερομηνίας 14/6/2016, σύμφωνα με την οποία 

ενέκρινε τη Σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ, 

στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό 

αντικείμενο «Δημοσιογραφία και Μέσα Επικοινωνίας», στο Τμήμα 

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. 

 

Β) Η Σύγκλητος επιβεβαιώνει ομόφωνα ότι η μόνη ισχύουσα απόφαση 

είναι αυτή της 67ης Συνεδρίας σύμφωνα με την οποία ενέκρινε την 

προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Δημοσιογραφία 

και Μέσα Επικοινωνίας» (“Journalism and Media”), στη βαθμίδα 

Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας 

και τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την εν λόγω θέση. 

 

Γ) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως, σε συνεργασία με την 

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, ετοιμαστεί σχετικός πίνακας με όλα 

τα στάδια που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διαδικασία πλήρωσης 

θέσεων μελών ΔΕΠ και να κατατεθεί σε επόμενη Συνεδρία της 

Συγκλήτου. 

Γ. Γιατράκος/ 

ΥΑΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης/  

ΥΑΔ 

 

Άμεσα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε επόμενη 

Συνεδρία 

 

 

73/ΣΥΓ

/2.2 

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την απόφαση 

της 64ης Συνεδρίας της, ημερομηνίας 14/6/2016, σύμφωνα με την οποία 

ενέκρινε τη Σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ, 

στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επικοινωνία» (Political 

Communication), στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο 

Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας. 

 

Β) Η Σύγκλητος επιβεβαιώνει ομόφωνα ότι η μόνη ισχύουσα απόφαση 

είναι αυτή της 67ης Συνεδρίας σύμφωνα με την οποία ενέκρινε την 

προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική 

Επικοινωνία» (Political Communication), στη βαθμίδα Λέκτορα ή 

Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας και τη 

σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την εν λόγω θέση. 

Γ. Γιατράκος/ 

ΥΑΔ 

 

 

 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ

/2.3 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (14 υπέρ, 4 αποχές) όπως 

ακολουθηθεί η διαδικασία που αναφέρεται στη γνωμάτευση της 

εσωτερικής Νομικού Συμβούλου, σύμφωνα με την οποία η ακυρωτική 

απόφαση, ημερομηνίας 29/6/2016, Ανδρέας Λαγού vs ΤΕΠΑΚ, αρ. 

υπόθεσης 6/12 θα εξεταστεί βάσει του άρθρου 25 της Νομοθεσίας και ο 

Πρύτανης να ενημερώσει σχετικά τη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών και το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.  

Πρύτανης/  

Π. Ζαφείρης/  

Ε. Ζαντίδης/ 

ΥΑΔ 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ

/3.1 

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την απόφαση 

της 70
ης

 Συνεδρίας, ημερομηνίας 2/11/2016, σύμφωνα με την οποία 

ενέκρινε τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας 

θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο 

γνωστικό αντικείμενο «Αυτόματος Έλεγχος/ Δυναμική/ Ταλαντώσεις/ 

Κ. 

Χρυσοστόμου/ 

Τ. Γεωργιάδης/ 

ΥΑΔ 

 

Άμεσα 



 

73η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β΄, 13 Δεκεμβρίου 2016 Σελ. 8 

Μηχανολογικός Σχεδιασμός», στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 

και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. 

 

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προκήρυξη 

μιας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο 

γνωστικό αντικείμενο «Αυτόματος Έλεγχος/ Δυναμική/ Ταλαντώσεις/ 

Μηχανολογικός Σχεδιασμός», («Automatic Control/ Dynamics/ 

Vibrations/ Engineering Design)» στο Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών και τη σύσταση της 

Ειδικής Επιτροπής για την εν λόγω θέση. 

 

 

 

73/ΣΥΓ

/3.2 

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Συντονιστή του Τμήματος 

Δημόσιας Επικοινωνίας, ημερομηνίας 8/11/2016, σύμφωνα με το οποίο 

η σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, 

στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Επικοινωνία με έμφαση στο 

Μάρκετινγκ και τη Διαφήμιση» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή ή καθηγητή, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών 

Διαδικτύου, έχει οριστικοποιηθεί.  

Γ. Γιατράκος/ 

Ν. 

Τσαπατσούλης/ 

ΥΑΔ 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ

/3.3 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη συμπλήρωση της 

σύστασης της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο 

γνωστικό αντικείμενο «Αντιμετώπιση Ασθενειών των Φυτών» (Plant 

Disease Management) και τη διαμόρφωση της Ειδικής Επιτροπής για 

την εν λόγω θέση. 

Θ. Ζαχαριάδης/ 

Α. Κατσιώτης/ 

ΥΑΔ 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ

/3.4 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της απόφασης του 

Εκλεκτορικού Σώματος για τη μη ανέλιξη του Δρ. Δημήτρη Κουρσάρου 

στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και τη συνέχιση της 

απασχόλησης του στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο Τμήμα Εμπορίου, 

Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. 

Π. Θεοδοσίου/ 

Ν. 

Λαμπερτίδης/ 

ΥΑΔ 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ

/3.5 

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Κοσμήτορα της Σχολής 

Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, ημερομηνίας 21/10/2016, σύμφωνα 

με το οποίο η σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την εκλογή δύο νέων 

μελών ΔΕΠ, στα γνωστικά αντικείμενα:  

 

1. «Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία στη Δισδιάστατη 

Δημιουργία (Σχέδιο, Ζωγραφική, Χαρακτική κλπ) [Studio 

Practice and Theory in Two-Dimensional Creation (Drawing, 

Painting, Printmaking etc.)], στη βαθμίδα Αναπληρωτή 

Καθηγητή ή Καθηγητή 

2. «Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία στην Τρισδιάστατη 

Δημιουργία (Γλυπτική, Κατασκευές, Εγκαταστάσεις κλπ.)» 

[Studio Practice and Theory in Three-Dimensional Creation 

(Sculpture, Constructions, Installations etc.)], στη βαθμίδα 

Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, έχει οριστικοποιηθεί. 

Π. Ζαφείρης/ Α. 

Δανός/ ΥΑΔ 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ

/3.6 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την επανασύσταση του 

Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή 

Αναστάσιου Ζωπιάτη, του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και 

Τουρισμού. 

Π. Θεοδοσίου/ 

ΥΑΔ 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ

/3.7 

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (14 υπέρ, 5 εναντίον, 1 

αποχή) όπως εγκρίνει την επέκταση της άδειας άνευ απολαβών (για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος) του Επίκουρου Καθηγητή Ιωάννη 

Λέστα μέχρι την 31
η
 Αυγούστου 2017. 

 

Κ. 

Χρυσοστόμου/ 

Κ. Καλλή/ ΥΑΔ 

 

 

Άμεσα 
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Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ο Επίκουρος Καθηγητής 

Ιωάννης Λέστας υποβάλει χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τη μεταφορά 

του προγράμματος ERC στο Πανεπιστήμιο σε επόμενη συνεδρία της 

Συγκλήτου. 

Πρύτανης Άμεσα 

73/ΣΥΓ

/3.8 

Η Σύγκλητος αποφάσισε (3 υπέρ, 18 εναντίον) όπως απορρίψει το 

αίτημα του Επίκουρου Καθηγητή Κωνσταντίνου Κοντογιώργη, του 

Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, για διδασκαλία των 

μαθημάτων του από Ειδικούς Επιστήμονες κατά τη διάρκεια του 

Εαρινού Εξαμήνου 2017. 

Π. Θεοδοσίου/ 

ΥΑΔ 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ

/3.9 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της απόφασης του 

Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα 

Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, στην ειδικότητα «Διανομές ή/και 

Ναυτιλιακά ή/και Οικονομικά Ενέργειας/ Ενεργειακών Πόρων ή/και 

Οικονομικά Μεταφορών ή/και Χρηματοοικονομικά», στο Τμήμα 

Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας και αποφάσισε να 

προσφέρει διορισμό στην Δρ. Έλενα Καλότυχου στη βαθμίδα της 

Επίκουρης Καθηγήτριας στην ειδικότητα «Χρηματοοικονομικά». 

Π. Θεοδοσίου/ 

Ν. 

Λαμπερτίδης/ 

ΥΑΔ 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ

/3.10 

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Προέδρου του Τμήματος 

Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων 

σύμφωνα με την τελική σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την 

πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και 

Μικροβιολογία για Τρόφιμα Ζωικής Προέλευσης» (Animal Origin Food 

Technology and Microbiology) έχει οριστικοποιηθεί. 

Θ. Ζαχαριάδης/ 

Α. Κατσιώτης/ 

ΥΑΔ 

 

 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ

/3.11 

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της απόφασης του 

Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη της Επίκουρης Καθηγήτριας 

Ελένης Κύζα στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, στο 

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. 

Ν. 

Τσαπατσούλης/ 

ΥΑΔ 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ

/3.12 

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (10 υπέρ, 2 εναντίον, 6 

αποχές) όπως εγκρίνει το αίτημα του Επίκουρου Καθηγητή 

Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων 

και Τουρισμού για χορήγηση Σαββατικής Άδειας για περίοδο τριών 

εξαμήνων, από την 1
η
 Ιουλίου 2018 μέχρι την 31

η
 Δεκεμβρίου 2019. 

Π. Θεοδοσίου/ 

ΥΑΔ 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ

/5.1 

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. Αντώνη 

Χρυσαργύρη, του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας 

και Επιστήμης Τροφίμων. 

Θ. Ζαχαριάδης/ 

Α. Κατσιώτης/ 

ΥΣΦΜ 

Άμεσα 

73/ΣΥΓ

/5.2 

Η Σύγκλητος αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν 

υποβληθεί για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα 

όπως εγκρίνει τη απονομή διδακτορικού τίτλου στον κ. Μάριο 

Γεωργίου, του Τμήματος Νοσηλευτικής.  

Ν. Μίτλεττον/ 

ΥΣΦΜ 

Άμεσα 

 

 

 


