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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 80η ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΤΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α’) Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ THN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3η MAIOY 2019 

 
 
ΜΕΡΟΣ Α’ (χωρίς την παρουσία Φοιτητών) 
 
Όλα τα Μέλη του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, κλήθηκαν έγκαιρα και νομότυπα όπως παραστούν 
στην 80η Συνεδρία του Συμβουλίου (ΜΕΡΟΣ Α’) την Παρασκευή 3η Μαΐου 2019. 
 

Α/Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενέργεια Ημερομηνία 
Εκτέλεσης 

1. Εγκρίσεις    

1.1 

Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης [Παρ.1.1]: 
Εγκρίθηκε η Ημερήσια Διάταξη ως το αντίστοιχο Παράρτημα 1.1. μετά από την προσθήκη 
των εξής θεμάτων: 
4.1: Πίστωση του Μαθήματος ΠΟΜ 452 
7.1: Ενημέρωση Μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για Εκδηλώσεις 
7.2: Διαδικασίες καθορισμού σύστασης Μελών Ειδικών Επιτροπών και εξαιρέσεων 

  

1.2 Έγκριση Πρακτικών: 
Έγκριση Πρακτικών 79ης Τακτικής Συνεδρίας - Μέρος Α’ ημερομηνίας 29.3.2019 
[Παρ.1.2]: 
Εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της 79ης Τακτικής Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΜΤΕ 
Μέρος Α’, ημερομηνίας 29η Μαρτίου 2019, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 1.2. 

Υπογραφή 
από Κοσμήτο-
ρα και κοινο-
ποίηση στην 
Σύγκλητο προς 
ενημέρωση 
της ολομέ-
λειας. 

Καταληκτική 
ημερομηνία 8 
Μαΐου 2019. 

2. Ενημέρωση   

2.1 

Κοινοποίηση στην Σύγκλητο των εγκεκριμένων πρακτικών της 78ης Συνεδρίας του 
Συμβουλίου της Σχολής ΜΕΡΟΣ Α’, η οποία έλαβε χώρα την 1η Μαρτίου 2019 [Παρ. 
2.1]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για την κοινοποίηση στην Σύγκλητο των εγκεκριμένων πρα-
κτικών της 78ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΜΕΡΟΣ Α’, η οποία έλαβε χώρα 
την 1η Μαρτίου 2019, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.1, προς ενημέρωση της ολομέλειας. 

  

2.2 

Πρακτικά Συνεδριάσεων των Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής: 
Πρακτικά 90ης Συνεδρίας Συμβουλίου Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ - 19.3.2019 (Απουσία 
Φοιτητών) [Παρ. 2.2.1.1]: 
Πρακτικά 55ης Συνεδρίας Συμβουλίου Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ - 7.2.2019 (Απουσία Φοι-
τητών) [Παρ. 2.2.2.1]: 
Πρακτικά 56ης Έκτακτης Συνεδρίας Συμβουλίου Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ - 27.2.2019 (Α-
πουσία Φοιτητών) [Παρ. 2.2.2.2]: 
Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών των ως άνω Συνεδριάσεων του Συμβουλίου 
του οικείου Τμήματος της Σχολής ΜΗΜΕΜΥ, ως τα αντίστοιχα Παραρτήματα 2.2.1 και 
2.2.2. 

  

2.3 
Κοινοποίηση Σημειώματος στη Σύγκλητο με θέμα: Σύσταση Ειδικής Επιτροπής για 
θέση ΕΕΠ στο Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Τηλεπικοινωνίες και 
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Ψηφιακά Συστήματα» [Παρ. 2.3]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση Σημειώματος στη Σύγκλητο σχετικά με το 
ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.3. 

2.4 

Κοινοποίηση Σημειώματος στο Πρυτανικό Συμβούλιο με θέμα: Επικύρωση προέ-
γκρισης του Αιτήματος του Μέλους ΔΕΠ Μαρίνου Ιωαννίδη – Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ [Παρ. 
2.4]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση Σημειώματος στο Πρυτανικό Συμβούλιο 
σχετικά με το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.4. 

  

2.5 

Κοινοποίηση Σημειώματος στο Πρυτανικό Συμβούλιο με θέμα: Αίτημα του Επίκου-
ρου Καθηγητή Μιχάλη Σιριβιανού για Απασχόληση του Αντώνη Παπασάββα στη 
θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη, (Ειδικός Επιστήμονας – Ερευνητής Γ’) στο Πρό-
γραμμα «safe Internet culture, empowering creative, Innovative and critical citizens 
in the digital society» - Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ [Παρ. 2.5]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση Σημειώματος στο Πρυτανικό Συμβούλιο 
σχετικά με το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.5. 

  

2.6 

Εκλογή Καθηγητή Δρ. Σωτήρη Καλογήρου, ως Ιδρυτικό Μέλος της Κυπριακής Ακα-
δημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών [Παρ. 2.6]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για την εκλογή του Μέλους ΔΕΠ της Σχολής, Καθηγητή Σω-
τήρη Καλογήρου, ως Ιδρυτικό Μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων 
και Τεχνών.  Ο Κοσμήτορας ανέφερε επίσης ότι, η εκλογή αυτή έρχεται να προσθέσει μια 
ακόμη τιμητική διάκριση για το Μέλος ΔΕΠ της Σχολής Σ. Καλογήρου, το Τμήμα Μηχανο-
λόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνο-
λογίας, και το ΤΕΠΑΚ, και κάνει όλους κάτι παραπάνω από υπερήφανους. 
Εκ μέρους της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήρια στον 
Καθηγητή Σωτήρη Καλογήρου και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στον νέο αυτό επιπρόσθε-
το, και σημαντικότατο για τον τόπο, ακαδημαϊκό του ρόλο. 

  

2.7 

Ενημέρωση Προέδρων των οικείων Τμημάτων της Σχολής για Σύσκεψη με την ευ-
καιρία της επίσημης επίσκεψης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και 
Προέδρου της Ακαδημίας του Παρισιού κ. Gilles Pécout στην Κύπρο στις 15 Απρι-
λίου 2019 [Παρ. 2.7]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για το ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο κοινοποιήθηκε στους 
Προέδρους των οικείων Τμημάτων της Σχολής ημερομηνίας 2 Απριλίου 2019 ενόψει επι-
κείμενης σύσκεψης με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης του Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου της Σορβόννης και Προέδρου της Ακαδημίας του Παρισιού κ. Gilles Pécout στην Κύ-
προ στις 15 Απριλίου 2019, για τις δικές τους ενέργειες και για ενημέρωση του Πρύτανη 
για τυχόν συνεργασίες Μελών των οικείων Τμημάτων τους με Γαλλικά Πανεπιστήμια ό-
πως ζήτησε το ΥΠΠ. 

  

2.8 

Ενημέρωση Μελών ΔΕΠ της Σχολής για παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για 
το θέμα: Δημόσια Διαβούλευση - προσχέδιο νομοσχεδίου του τιτλοφορείται «Ο περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) νόμος του 2019» [Παρ. 2.8]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση εκ νέου στα Μέλη ΔΕΠ των οικείων Τμημά-
των της Σχολής την Ανακοίνωση από Υπηρεσία Ενέργειας για το ως άνω θέμα, με παρά-
ταση στην καταληκτική ημερομηνία μέχρι τις 5 Απριλίου 2019, για τυχόν εκδήλωση εν-
διαφέροντος εκ μέρους τους. 

  

2.9 

Ενημέρωση Μελών ΔΕΠ και Φοιτητών της Σχολής για το θέμα: Δωρεάν εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα βιώσιμης επιχειρηματικότητας από το Climate-KIC στην Κύπρο 
[Παρ. 2.9]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση σχετικού με το ως άνω θέμα ηλεκτρονικού 

  



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – Πρακτικά 80ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας 

 

 
80η 2019 Τακτική Συνεδρία Συμβουλίου ΣΜΗΤΕ Α’ ΜΕΡΟΣ 
3η Μαΐου 2019                                                                              ΦΚ/ΠΣ 3/8 
 

μηνύματος ημερομηνίας 9.4.2019 στα Μέλη ΔΕΠ της Σχολής σε περίπτωση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος εκ μέρους τους. 

    

3 Απορρέοντα   

3.1 Ορισμός Εκπροσώπων των οικείων Τμημάτων της Σχολής για περαιτέρω προώθη-
ση του θέματος: «Ολόχρονη Γνωριμία» με το Πανεπιστήμιο από μαθητές-
υποψήφιους φοιτητές / Συμβούλους, Καθηγητές [Παρ. 3.1]: 
Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε για το ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο κοινοποιήθηκε στους 
Προέδρους των οικείων Τμημάτων της Σχολής ημερομηνίας 2.4.2019 για να υποδείξουν 
ένα Μέλος ΔΕΠ από το οικείο Τμήμα, το οποίο σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τμή-
ματος και τον Κοσμήτορα της Σχολής και με την συνδρομή της ΥΣΦΜ να συντονίζουν τη 
διοργάνωση εκδήλωσης παρόμοια με την εκδήλωση «OPEN DAY» η οποία να αφορά 
αποκλειστικά τα οικεία Τμήματα της Σχολής. 
Το Τμήμα ΜΗΜΗΜΕ όρισε τον Αναπληρωτή Καθηγητή Τάσο Γεωργιάδη και για τα εργα-
στήρια του Τμήματος όρισε ως υπεύθυνους: α) για αποθήκες Συκοπετρίτη τον κ. Χάρη 
Χαριδήμου, β) για Στοά Λανίτη τον κ. Κωνσταντίνο Καπνίση και γ) για Κτήρια Δωροθέα 
και Διογένους τον κ. Λουκά Κουτσοκέρα. 
Το Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ όρισε τον Επίκουρο Καθηγητή Στυλιανό Γιατρό. 
Αναμένεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ να υποδείξει ένα Μέλος ΔΕΠ του 
οικείου Τμήματος. 
Ο Κοσμήτορας εισηγήθηκε όπως το θέμα τεθεί εκ νέου στην πρώτη Συνεδρίαση του Συμ-
βουλίου της Σχολής κατά τον μήνα Σεπτέμβρη του τρέχοντος έτους για να συμπίπτει με 
την έναρξη της νέας Ακαδημαϊκής Χρονιάς 2019 – 2020 και την επαναξιολόγηση των στό-
χων της Σχολής. 

Εκ νέου συζή-
τηση του 
θέματος στην 
1η Συνεδρία 
του Συμβουλί-
ου της Σχολής 
κατά τον μήνα 
Σεπτέμβριο. 

 

3.2 Ενημέρωση των Μελών ΔΕΠ της Σχολής για το θέμα: Ανάρτηση Φωτογραφιών Με-
λών ΔΕΠ της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας στην Ιστοσελίδα της οικείας Σχο-
λής [Παρ. 3.2] 
Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε ότι, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο για το 
CUTingedge κ. Δημήτριο Μπόγλου, αναφορικά με την Φωτογράφηση των Μελών ΔΕΠ της 
Σχολής στα γραφεία τους και όχι στον χώρο του CUTingedge, επεσήμανε ότι ενδεχομέ-
νως η ποιότητα των Φωτογραφιών που θα ληφθούν στο χώρο των Γραφείων των Μελών 
ΔΕΠ δεν θα είναι το ίδιο καλή όπως η ποιότητα των Φωτογραφιών οι οποίες θα ληφθούν 
στο χώρο του CUTingedge κυρίως για λόγους φωτισμού και όχι μόνο. 
Στις 3/4/2019 κοινοποιήθηκε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον Προϊστάμενο της ΥΣΠΤ για 
τις υποδείξεις/σχόλια της Υπηρεσίας της οποίας προΐσταται, αναφορικά με την Φωτογρά-
φηση των Μελών ΔΕΠ της Σχολής στα γραφεία τους και όχι στον χώρο του CUTingedge, 
επεξηγώντας ότι, ο κυριότερος λόγος που ώθησε το Συμβούλιο της Σχολής να λάβει την εν 
λόγω απόφαση, είναι διότι εάν ζητηθεί από τα Μέλη ΔΕΠ να μεταβούν στον χώρο του 
CUTingedge για φωτογράφιση κανένα ή ελάχιστα Μέλη ΔΕΠ θα ανταποκριθούν θετικά. 
Εις απάντηση ο Προϊστάμενος της ΥΣΠΤ ανέφερε ότι, το θέμα της φωτογράφησης δεν 
εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΥΣΠΤ και ο Υπεύθυνος για CUTingedge γνωρίζει πολύ 
καλύτερα ποια είναι η διαδικασία.  Επιπρόσθετα εισηγήθηκε ως εναλλακτική τοποθεσία 
για φωτογράφηση την βιβλιοθήκη ή αρμόδιο άτομο από CUTingedge να παραστεί στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Σχολής για φωτογράφηση. 
Κατόπιν ανταλλαγής απόψεως σε συνέχεια των ενεργειών που έχουν γίνει και λαμβάνο-
ντας υπόψη τις απόψεις του Υπεύθυνου για CUTingedge, ίσως η καλύτερη λύση είναι τα 
Μέλη ΔΕΠ να μεταβούν από μόνα τους είτε στην Βιβλιοθήκη είτε στο CUTingedge για 
φωτογράφιση. 

Τα Μέλη ΔΕΠ 
να μεταβούν 
από μόνα τους 
είτε στην 
Βιβλιοθήκη 
είτε στο 
CUTingedge 
για φωτογρά-
φιση. 

Άμεσα 

3.3 Ανακατανομή Γραφειακών Χώρων [Παρ. 3.3]: Μετάβαση 
Κοσμήτορα 

Άμεσα 
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Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε για το ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 9/4/2019 προς τους 
Προέδρους των οικείων Τμημάτων της Σχολής σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος προς 
Κοσμήτορες Σχολών, Προέδρους Τμημάτων από ΑΟιΠΑ και Πρόεδρο της Συγκλητικής 
Επιτροπής Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτιριακών Υποδομών (ΕΟΑΚΥ) ως το αντίστοιχο 
Παράρτημα 3.3. 
Στο μήνυμα διευκρινίζεται ότι, οι κατόψεις των Κτηρίων προτού κοινοποιηθούν στον ΑΟι-
ΠΑ, θα πρέπει να υπογραφούν από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος και από τον Κο-
σμήτορα της Σχολής, και αφού γίνουν τα πιο κάτω διαβήματα ως και η απόφαση του 
Συμβουλίου της Σχολής κατά την προηγούμενη Συνεδρία του: 
α) να ζητηθούν από ΥΔΠ οι κατόψεις όλων των Κτηρίων στα οποία στεγάζονται τα Μέλη 
ΔΕΠ των οικείων Τμημάτων της Σχολής: ΗΜΗΠΛΗ, ΜΗΜΕΜΥ και ΠΟΜΗΓΕ καθώς και οι  
Ερευνητές/Φοιτητές οι οποίοι εργοδοτούνται στα διάφορα Ερευνητικά τους Προγράμματα 
β) αφού εξασφαλιστούν οι κατόψεις να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση στην πα-
ρουσία των Μελών ΔΕΠ τα οποία εργοδοτούν Ερευνητικούς Συνεργάτες/Φοιτητές, των  
Προέδρων των οικείων Τμημάτων της Σχολής και του Κοσμήτορα 
γ) να ζητηθεί από ΥΑΔ κατάλογος υφιστάμενου Ακαδημαϊκού Προσωπικού των οικείων 
Τμημάτων της Σχολής και από ΥΣΦΜ να ζητηθεί κατάλογος Διδακτορικών Φοιτητών των 
οικείων Τμημάτων της Σχολής 
δ) την ευθύνη για την κατανομή των χώρων να φέρει ο Κοσμήτορας και οι Προέδροι των 
οικείων Τμημάτων της Σχολής 
ε) να γίνει παρουσίαση της κατανομής των χώρων σε Συνεδρία του Συμβουλίου της Σχο-
λής ενώπιον των Προέδρων των οικείων Τμημάτων και του Κοσμήτορα 
ζ) χρονικό ορόσημο για υλοποίηση της απόφασης μετά τις εορτές του Πάσχα 
Ο Κοσμήτορας διευκρίνισε ότι προτού κοινοποιηθούν οι κατόψεις των Κτηρίων στον Α-
ΟιΠΑ, θα πρέπει να υπογραφούν από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος και από τον 
Κοσμήτορα της Σχολής και θα πρέπει απαραιτήτως να μεταβεί ο ίδιος μαζί με τον Εκπρό-
σωπο της Σχολής στην ΕΟΑΚΥ Επίκουρο Καθηγητή Σωτήρη Χατζή, και τον Πρόεδρο του 
αντίστοιχου Τμήματος, στους χώρους των οικείων Τμημάτων της Σχολής για να έχουν 
ιδίαν άποψη και να βεβαιωθούν για την ορθότητα των στοιχείων. 

μαζί με τον 
Εκπρόσωπο 
της Σχολής 
στην ΕΟΑΚΥ 
Επίκουρο 
Καθηγητή 
Σωτήρη Χατζή, 
και τον Πρόε-
δρο του αντί-
στοιχου Τμή-
ματος, στους 
χώρους των 
οικείων Τμη-
μάτων της 
Σχολής για να 
έχουν ιδίαν 
άποψη και να 
βεβαιωθούν 
για την ορθό-
τητα των 
στοιχείων. 

3.4 Διαγραφή ονομάτων Μελών ΔΕΠ από διάφορες ομαδοποιήσεις του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου π.χ. Dept EET [Παρ. 3.4]: 
Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε ότι, έχει κοινοποιηθεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον αρμό-
διο Λειτουργό της ΥΣΠΤ στις 3/4/2019, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 3.4 στο οποίο επι-
σημαίνεται ότι, ενδεχομένως το πρόβλημα να έγκειται στο γεγονός ότι μετά την επίλυση 
του προβλήματος το οποίο παρουσιάστηκε όταν δόθηκε το δικαίωμα επιλογής της υπη-
ρεσίας CLOUD, για τις ΒΓΛ Τμημάτων/Σχολών δεν επιλύθηκε και εξακολουθεί να υφίστα-
ται με αποτέλεσμα οι ΒΓΛ στα Τμήματα/Σχολή ΜΤΕ (ΗΜΗΠΛΗ, ΠΟΜΗΓΕ, ΜΗΜΕΜΥ και 
Κοσμητεία Σχολής) να μη διαβάζουν στο Address Book τα ονόματα Μελών ΔΕΠ τα οποία 
επέλεξαν την υπηρεσία CLOUD.  Ο Προϊστάμενος της ΥΣΠΤ έδωσε οδηγίες να δοθεί άμε-
ση προτεραιότητα για την επίλυση του εν λόγω προβλήματος. 

Επικοινωνία 
με ΥΣΠΤ για 
άμεση επίλυ-
ση του προ-
βλήματος. 

Άμεσα 

3.5 Ένταξη Μαθήματος Τοποθέτηση/Placement στο Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ [Παρ. 3.5]: 
Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε για την επιστολή την οποία απέστειλε το Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ 
προς ενημέρωση του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) ημερομηνίας 8.3.2019, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 3.5.  
Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ ανέφερε ότι κατόπιν ενημέρωσης του Συμβουλίου 
του οικείου Τμήματος από Λειτουργούς του Γραφείου Διασύνδεσης για το θέμα της τοπο-
θέτησης Φοιτητών σε επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης με την 
Αγορά Εργασίας», απεφασίσθει η ένταξη του μαθήματος «Τοποθέτηση/Placement» στο 
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, ως επιλεγόμενο κατά την θερινή περί-
οδο με ελάχιστη διάρκεια 4 βδομάδων, με 1 ECT και βαθμολογική κλίμακα «Επιτυχί-
α/Αποτυχία», για Φοιτητές που ευρίσκονται στο τρίτο έτος των σπουδών τους. 
Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων απεφασίσθη όπως ζητηθούν διευκρινίσεις ως εξής: α) 

Το Μέλος του 
Συμβουλίου 
Βασίλειος 
Μεσαρίτης να 
διερευνήσει το 
θέμα με ΑΝΑΔ 
και ενημερώ-
σει σχετικά το 
Συμβούλιο 
στην επόμενη 
Συνεδρία του. 

Άμεσα 
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κατά πόσο είναι υποχρεωτικό για ένα Τμήμα ή όχι να εντάξει το Μάθημα 
«Τοποθέτηση/Placement» στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και β) κατά πόσο το 
Μάθημα επιχορηγείται ή όχι από την ΑΝΑΔ.  Το Μέλος του Συμβουλίου Βασίλειος Μεσα-
ρίτης ανέλαβε να διερευνήσει το θέμα με ΑΝΑΔ και ενημερώσει σχετικά το Συμβούλιο 
στην επόμενη Συνεδρία του. 

3.6 Διευκρίνιση από Λογιστήριο για το ύψος της απώλειας των εσόδων σε περίπτωση 
παραχώρησης Υποτροφίας (από κεντρικό κονδύλι Άρθρο 322) σε Φοιτητές των οι-
κείων Τμημάτων της Σχολής [Παρ. 3.6]: 
Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε για τις διευκρινίσεις από Λογιστήριο για το ως άνω θέμα σύμ-
φωνα με το αντίστοιχο Παράρτημα 3.6.  
Ωστόσο η απάντηση του Λογιστηρίου ότι το Τμήμα θα απωλέσει μόνο το 24% από τα 
Έσοδά του δεν συνάδει με το λεκτικό της απόφασης της Συγκλήτου: «…Η κάθε υποτροφία 
αφορά πλήρη απαλλαγή από τα δίδακτρα και τα Τμήματα δεν είναι υποχρεωμένα να προ-
σφέρουν στο Πανεπιστήμιο/Σχολές το 30% των εν λόγω διδάκτρων…» 
Έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με την Λογίστρια Μαρία Τέκλου κατά την διάρκεια της Συ-
νεδρίας και απεφασίσθη όπως κοινοποιηθεί κοντά της εκ νέου η ως άνω απόφαση της 
Συγκλήτου για περαιτέρω μελέτη και διευκρινίσεις. 

Κοινοποίηση 
στην Λογί-
στρια Μαρία 
Τέκλου εκ νέου 
η απόφαση 
της Συγκλήτου 
για περαιτέρω 
μελέτη και 
διευκρινίσεις. 

Άμεσα. 

3.7 Διευκρινίσεις για απόφαση Συγκλήτου σχετικά με Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς 
Φοιτητές σε περίπτωση α) μη παραχώρησης υποτροφίας στον δικαιούχο Φοιτητή 
και β) καθορισμός κριτηρίων για τον επόμενο δικαιούχο Φοιτητή [Χωρίς Παράρτη-
μα]: 
Το Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά το περιεχόμενο της ως άνω απόφασης της Συγκλήτου 
(παρατίθεται πιο κάτω) και απεφάσισε όπως ζητηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις από το 
Πρυτανικό Συμβούλιο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο/η πρωτεύσας απόφοιτος/η δεν 
αξιοποιούν την υποτροφία:  
«ΑΠΟΦΑΣΗ: Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως υποβάλει θετική εισήγηση προς το 
Συμβούλιο για τη θεσμοθέτηση της προσφοράς υποτροφίας για σπουδές επιπέδου Μά-
στερ εντός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (σε πρόγραμμα της επιλογής τους) 
στους πρωτεύσαντες αποφοίτους του κάθε προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του 
Πανεπιστημίου, με το δικαίωμα να την αξιοποιήσουν εντός δύο ετών.  Η κάθε υποτροφία 
αφορά πλήρη απαλλαγή από τα δίδακτρα και τα Τμήματα δεν είναι υποχρεωμένα να προ-
σφέρουν στο Πανεπιστήμιο/Σχολές το 30% των εν λόγω διδάκτρων.  Οι προσφερόμενες 
θέσεις υποτροφίας είναι υπεράριθμες και η προσφορά τους είναι επιπρόσθετη του υφι-
στάμενου χρηματικού βραβείου που απονέμεται στους πρωτεύσαντες απόφοιτους.» 

Κοινοποίηση 
Σημειώματος 
στο Πρυτανικό 
Συμβούλιο για 
περαιτέρω 
διευκρινίσεις. 

Άμεσα 

3.8 Διοργάνωση Εκδήλωσης για το Μέλος ΔΕΠ της Σχολής Καθηγητή Σωτήρη Καλογή-
ρου [Παρ. 3.8]: 
Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε για την πρόσκληση την οποία απέστειλε στον Καθηγητή Brian 
Norton, Principal - Technological University Dublin για να είναι ο κύριος ομιλητής στην 
εκδήλωση η οποία θα διοργανωθεί προς τιμήν του Καθηγητή Σωτήρη Καλογήρου του 
οικείου Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ, με αφορμή τις πρόσφατες διακρίσεις του: 
α) εκλογή του ως Ιδρυτικό Μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων 

και Τεχνών. 
β) εκλογή του ως Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (Fellow of the 

European Academy of Sciences) στον Τομέα της Μηχανικής.  Η Ακαδημία περι-
λαμβάνει όλους τους τομείς της επιστήμης, έχει σήμερα 630 μέλη από 47 χώρες 
και περιλαμβάνει 65 κατόχους του Βραβείου Nobel. Ο Τομέας της Μηχανικής 
(Engineering) έχει μόνο 57 μέλη. 

Για τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης θα κοινοποιηθεί σχετική ενημέρωση εν ευθέτω χρόνο 
σε όλα τα Μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας.
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4. Ακαδημαϊκά Θέματα   

4.1 Πίστωση του Μαθήματος ΠΟΜ 452- Αριθμητικές Μέθοδοι - Ανάλυση Κατασκευών: 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ ενημέρωσε ότι για το τρέχον Εαρινό Εξάμηνο 2018 - 
2019 το Μάθημα ΠΟΜ 452 Αριθμητικές Μέθοδοι - Ανάλυση Κατασκευών με Διδάσκοντα 
το Μέλος ΔΕΠ Χρύση Παπαλεοντίου έχει διδαχθεί κανονικά και θα πρέπει να πιστωθεί 
στους Φοιτητές. 
Το Συμβούλιο απεφάσισε όπως το Μάθημα ΠΟΜ 452 - Αριθμητικές Μέθοδοι - Ανάλυση 
Κατασκευών πιστωθεί στους Φοιτητές με την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν στην αντί-
στοιχη εξέταση. 

  

    

5. Θέματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού   

5.1 Επικύρωση Προέγκρισης των αιτημάτων για Εργοδοτήσεις του Καθηγητή Διόφα-
ντου Χατζημιτσή στο Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ: (Γεωργία Κούτα, Θωμαΐδα Πολυδώρου) [Παρ. 
5.1]: 
Το Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για την έγκριση των Αιτημάτων του Μέλους ΔΕΠ Διό-
φαντου Χατζημιτσή για εργοδότηση Ερευνητικών Συνεργατών από το Συμβούλιο του Τμή-
ματος ΠΟΜΗΓΕ, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 5.1, επικύρωσε την προέγκριση από το 
Συμβούλιο της Σχολής των εν λόγω αιτημάτων. 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε τις δέουσες διευκρινίσεις σύμφωνα με τα ως άνω, απεφάσισε 
όπως με τη σύμφωνη γνώμη του, προωθήσει το θέμα στο Πρυτανικό Συμβούλιο για λήψη 
απόφασης. 

Κοινοποίηση 
Σημειώματος 
στο Πρυτανικό 
Συμβούλιο για 
λήψη απόφα-
σης. 

 

5.2 Επιπρόσθετη Παροχή 3-Φ διακόπτη στο Εργαστήριο Θερμοδυναμικής [Παρ. 5.2]: 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ 
για το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 5.2. 
Η επιπρόσθετη παροχή 3-Φ Διακόπτη στο Εργαστήριο Θερμοδυναμικής κρίνεται απαραί-
τητη, πρωτίστως για την λειτουργία εξαεριστήρα ούτως ώστε να καταστεί δυνατός ο πει-
ραματισμός με τη μηχανή εσωτερικής καύσης που διαθέτει το εργαστήριο.  Το εν λόγω 
πρόβλημα θα πρέπει να επιλυθεί πριν από τον Ιούνιο διότι α) δεν μπορεί να γίνει κανένα 
πείραμα εσωτερικής καύσης στους Φοιτητές της Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής και β) 
εκκρεμεί διπλωματική εργασία Φοιτητή ο οποίος δεν μπορεί να την ολοκληρώσει εάν δεν 
επιλυθεί το πρόβλημα. 
Απεφασίσθη όπως κοινοποιηθεί Σημείωμα στον Πρόεδρο της Συγκλητικής Επιτροπής 
Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών (ΕΟΑΚΥ) για συμπερίληψη του θέμα-
τος στην Η.Δ. της επόμενης Συνεδρίας της Επιτροπής και λήψη απόφασης για περαιτέρω 
ενέργειες. 

Κοινοποίηση 
Σημειώματος 
στον Πρόε-
δρος της 
ΕΟΑΚΥ για 
περαιτέρω 
ενέργειες. 

Άμεσα 

    

6. Στρατηγικός Προγραμματισμός και Ανάπτυξη   

6.1 Αιτητές Απόφοιτοι ΑΤΙ και ΤΕΙ για παρακολούθηση των μεταπτυχιακών προγραμ-
μάτων του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ [Παρ. 6.1]: 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ ενημέρωσε για την απόφαση του Συμβουλίου του 
οικείου Τμήματος κατά την 57η Συνεδρία του ημερομηνίας 18.4.2019, όπως παραπέμψει 
το ως άνω θέμα στο Συμβούλιο της Σχολής, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 6.1. 
Διευκρίνισε ότι, το θέμα που τίθεται είναι α) κατά πόσο οι απόφοιτοι από ΑΤΙ και ΤΕΙ έ-
χουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος ΠΟ-
ΜΗΓΕ και β) ποια θα πρέπει να είναι η πολιτική του Τμήματος επί του εν λόγω θέματος.  
Επεσήμανε δε ότι το 2014 έγινε αποδεκτή αίτηση απόφοιτου του ΑΤΙ στο Τμήμα ΜΗΜΕ-
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Λήξη του Α΄ ΜΕΡΟΥΣ της Συνεδρίας 
 

ΜΥ για εγγραφή σε Πρόγραμμα Μάστερ.  Η απάντηση του προϊσταμένου της ΥΣΦΜ επί 
του θέματος είναι ότι: «ΑΤΙ και ΤΕΙ δεν είναι ίδιου επιπέδου Ιδρύματα.  Το θέμα δεν είναι 
αν θα γίνουν αποδεκτοί από το ΠΟΜΗΓΕ αλλά το ότι, αυτοί οι απόφοιτοι θεω-
ρούν/προσβλέπουν ότι με πτυχίο ΑΤΙ ή ΤΕΙ και Μάστερ από ΤΕΠΑΚ μπορεί να εξασφαλί-
σουν εγγραφή ως Μηχανικοί στο ΕΤΕΚ.  Αυτό δεν ισχύει, διότι το ΕΤΕΚ δεν τους εγγρά-
φει.  Οι ενδιαφερόμενοι Φοιτητές θα πρέπει να επιδιώξουν να αποκτήσουν βασικό πτυχίο 
ώστε να μπορούν να εγγραφούν στο ΕΤΕΚ και να εργαστούν ως Μηχανικοί.  Οι Κανόνες 
του ΤΕΠΑΚ επιτρέπουν την αποδοχή αποφοίτων από ΤΕΙ και ΑΤΙ για σπουδές Μάστερ 
ωστόσο μπορεί να απορριφθούν από το Τμήμα για ακαδημαϊκούς λόγους.  Το Πανεπι-
στήμιο δεν πρέπει να απορρίπτει τις αιτήσεις τους επειδή είναι απόφοιτοι από ΤΕΙ ή ΑΤΙ.  
Εάν είχαν πολύ καλές επιδόσεις στο πρώτο τους πτυχίο συν την επαγγελματική εμπειρία, 
μπορεί να γίνουν αποδεκτοί». 
Κατόπιν ευρείας ανταλλαγής απόψεων διαφάνηκε ότι το ερώτημα δεν θα πρέπει να είναι 
κατά πόσο γίνονται αποδεκτοί ως απόφοιτοι ΤΕΙ ή ΑΤΙ αλλά κατά πόσο η ύλη του Προ-
γράμματος Μάστερ στο οποίο επιθυμούν να εγγραφούν συνάδει με την ύλη την οποία 
κατέχουν.  Τυχόν απόρριψη δεν πρέπει να έγκειται στο γεγονός ότι είναι απόφοιτοι ΤΕΙ ή 
ΑΤΙ αλλά για Ακαδημαϊκούς λόγους σύμφωνα με τα ως άνω. 
Το Συμβούλιο απεφάσισε ότι, κατ’ αρχάς οι Απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΤΙ έχουν δικαίωμα να 
υποβάλουν αίτηση αλλά εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Τμήματος, στη βάση 
Ακαδημαϊκών κριτηρίων, να κρίνει α) εάν έχουν την δυνατότητα ή όχι να ενταχθούν στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και β) εάν δεν έχουν την δυνατότητα κατά πόσο είναι επαρκές 
να εγγραφούν σε προπτυχιακά μαθήματα για να θεραπεύσουν τις ελλείψεις τους και να 
είναι σε θέση να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Μάστερ. 

    

7 Διάφορα   

7.1 Ενημέρωση Μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για Εκδηλώσεις: 
Το Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά το θέμα της ενημέρωσης των Μελών της Ακαδημαϊκής 
Κοινότητας για της διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στα πλαίσια της 
προβολής του Πανεπιστημίου και ειδικότερα για επισκέψεις Αξιωματούχων της πολιτείας, 
Υπουργών κλπ. ή Πρυτάνεων άλλων Πανεπιστημίων, ή άλλων παρόμοιων Εκδηλώσεων 
και απεφάσισε, στα πλαίσια της προσπάθειας για αποτελεσματικότερη προβολή του ε-
ρευνητικού έργου της Σχολής και του Πανεπιστημίου γενικότερα, να διαβιβάσει εισήγηση 
στην αρμόδια ομάδα για θέματα προβολής, της οποίας προΐσταται ο Πρύτανης, όπως 
αποστέλλεται γνωστοποίηση/πρόσκληση για τις ως άνω δραστηριότητες σε όλα τα μέλη 
της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ή τουλάχιστον στα μέλη εκείνα των οποίων τα ερευνητικά 
και άλλα ενδιαφέροντα είναι συναφή με τη θεματολογία της εκάστοτε εκδήλωσης.

Κοινοποίηση 
Σημειώματος 
στον Πρύτανη. 

Άμεσα 

7.2 Διαδικασίες καθορισμού σύστασης Μελών Ειδικών Επιτροπών και εξαιρέσεις Με-
λών από Ειδικές Επιτροπές [Χωρίς Παράρτημα]: 
Κατόπιν σχετικής με το ως άνω θέμα ενημέρωσης από τον Πρόεδρο του Τμήματος ΠΟ-
ΜΗΓΕ, το Συμβούλιο ομόφωνα θεώρησε ότι, οι υφιστάμενες διαδικασίες και πρακτικές 
που ακολουθούνται από την ΥΑΔ και το γραφείο του Πρύτανη για τον καθορισμό της σύ-
στασης των Μελών των Ειδικών Επιτροπών καθώς και για τυχόν Εξαιρέσεις Μελών από 
Ειδικές Επιτροπές διασφαλίζουν την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και θα πρέπει 
να τηρούνται. 
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Μετά την λήξη της 80ης Συνεδρίας Α’ Μέρος, το Συμβούλιο προέβη στην ανάγνωση και επικύρωση των ως άνω αναφερόμε-
νων αποφάσεων για τα θέματα: 3.6, 3.7, 5.1, 5.2, 7.1. 
 
 
 
 
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
 
Τα πρακτικά του Α’ ΜΕΡΟΥΣ της 80ης Συνεδρίας, εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας 
κατά την 81η Τακτική Συνεδρία του ΜΕΡΟΣ Α’, η οποία πραγματοποιήθηκε την 7η Ιουνίου, 2019. 


