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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 84η ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΤΟΥ (ΜΕΡΟΣ B’) Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

 
 
ΜΕΡΟΣ B’ (στην παρουσία Φοιτητών) 
 
Όλα τα Μέλη του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, κλήθηκαν έγκαιρα και νομότυπα όπως παραστούν 
στην 84η Συνεδρία του Συμβουλίου (ΜΕΡΟΣ Β’) την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 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 την προσθήκη 
στα Διάφορα του θέματος:  
8.1: Αυτοδίκαιος Τερματισμός Φοίτησης [Χωρίς Παράρτημα] 

  

1.2 

Έγκριση Πρακτικών 83ης Τακτικής Συνεδρίας – Μέρος Β’ ημερομηνίας 6.9.2019 
[Παρ.1.2]: 
Εγκρίθηκαν άνευ σχολίων τα Πρακτικά της 83ης Τακτικής Συνεδρίας του Συμβουλίου 
της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας – Μέρος Β’, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2019, 
ως το αντίστοιχο Παράρτημα 1.2. 

Υπογραφή από 
Κοσμήτορα και 
κοινοποίηση στην 
Σύγκλητο προς 
ενημέρωση της 
ολομέλειας. 

Καταληκτική 
ημερομηνία 4 
Σεπτεμβρίου 
2019. 

    

2. Ενημέρωση   

2.1 

Κοινοποίηση στην Σύγκλητο των εγκεκριμένων πρακτικών της 82ης Συνεδρίας 
του Συμβουλίου της Σχολής ΜΕΡΟΣ B’, η οποία έλαβε χώρα την 3η Ιουλίου 2019 
[Παρ. 2.1]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση στην Σύγκλητο των εγκεκριμένων πρα-
κτικών της 82ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΜΕΡΟΣ Β’, ημερομηνίας 3 Ιου-
λίου 2019, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.1, προς ενημέρωση της ολομέλειας. 

  

2.2 

Πρακτικά Συνεδριάσεων των Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής: 
Πρακτικά 92ης Συνεδρίας Συμβουλίου Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ – 13.5.2019 (Παρουσία 
Φοιτητών) [Παρ. 2.2.1.1] 
Πρακτικά 93ης Συνεδρίας Συμβουλίου Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ – 28.5.2019 (Παρουσία 
Φοιτητών) [Παρ. 2.2.1.2] 
Πρακτικά 94ης Συνεδρίας Συμβουλίου Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ – 11.6.2019 (Παρουσία 
Φοιτητών) [Παρ. 2.2.1.3] 
Πρακτικά Ειδικής Συνεδρίας για εκλογή 2 ενταγμένων μελών ΔΕΠ στο Συμβού-
λιο του Τμήματος MHMEMY – 4.7.2019 ) [Παρ. 2.2.1.4] 
Πρακτικά 57ης Συνεδρίας Συμβουλίου Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ – 18.4.2019 (Παρουσία 
Φοιτητών) [Παρ. 2.2.2.1]: 
Τα Μέλη του Συμβουλίου έλαβαν γνώση των Πρακτικών των ως άνω Συνεδριάσεων 
των Συμβουλίων των οικείων Τμημάτων ΜΗΜΕΜΥ και ΠΟΜΗΓΕ, ως τα αντίστοιχα 
Παραρτήματα 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4 και 2.2.21. 
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3. Απορρέοντα   

    

4. Εκλογικές Διαδικασίες   

    

5. Προϋπολογισμός   

5.1 Κοινοποίηση Σημειώματος στον ΑΟιΠΑ για το θέμα: Μεταφορά από Άρθρα Ιδί-
ων Εσόδων της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας [Παρ. 5.1]: 
Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε για το Σημείωμα το οποίο κοινοποιήθηκε στον Αντιπρύτα-
νη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2019, 
ως το αντίστοιχο Παράρτημα 5.1, ενόψει της Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής 
Οικονομικών και Προσωπικού η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2019, 
για μεταφορές διαθέσιμων ποσών από Άρθρα Ιδίων Εσόδων της Σχολής Μηχανικής 
και Τεχνολογίας ως ακολούθως:  

α)  Μεταφορά στο Άρθρο 345: Πολιτιστικές και Άλλες Εκδηλώσεις: 
Ευρώ 300 από το Άρθρο 312: Συνέδρια και Σεμινάρια εντός Κύπρου 

β)  Μεταφορά στο Άρθρο 322: Υποτροφίες και Βραβεία: 
i)  Ευρώ 700 από το Άρθρο 312: Συνέδρια και Σεμινάρια ε-
ντός Κύπρου 
ii)  Ευρώ 2000 από το Άρθρο 218: Εκδόσεις 
iii)  Ευρώ 400 από το Άρθρο 124: Έξοδα Φιλοξενίας από Ίδια 
Έσοδα 

Ο Κοσμήτορας διευκρίνισε ότι, στόχος του ως άνω αιτήματος για μεταφορές είναι α) η 
κάλυψη ειλημμένων υποχρεώσεων στο Άρθρο 345: Πολιτιστικές και Άλλες Εκδηλώ-
σεις καθώς και β) η ενίσχυση του Άρθρου 322: Υποτροφίες και Βραβεία για να κατα-
στεί δυνατή η απονομή των χρηματικών Βραβείων, αναδρομικά, στους Πρωτεύσαντες 
Φοιτητές/Φοιτήτριες των οικείων Τμημάτων της Σχολής 1ου, 2ου και 3ου σε συνέχεια 
ειλημμένης απόφασης του Συμβουλίου κατά την 81η Συνεδρία του ημερομηνίας 7 Ιου-
νίου 2019.  Σημείωσε επίσης ότι η απονομή των χρηματικών βραβείων στους Πρω-
τεύσαντες Φοιτητές/Φοιτήτριες των οικείων Τμημάτων της Σχολής 1ου, 2ου και 3ου θα 
έπρεπε να είχε γίνει κατά την Τελετή Βράβευσης της Σχολής η οποία πραγματοποιή-
θηκε στις 14 Ιουνίου 2019, ωστόσο ένεκα έλλειψης Ιδίων Εσόδων δεν έγινε εν αναμο-
νή περαιτέρω εισπράξεων από Ίδια Έσοδα. 
Το Συμβούλιο απεφάσισε όπως εγκρίνει τις μεταφορές σύμφωνα με τα ως άνω. 

  

5.2 Απονομή χρηματικού βραβείου στους πρωτεύσαντες 1ου, 2ου και 3ου Έτους Φοι-
τητές/Φοιτήτριες της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας κατά το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2018-2019 [Παρ. 5.2]: 
Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εισπράξεις από Ίδια 
Έσοδα και σε συνέχεια ειλημμένης απόφασης του Συμβουλίου κατά την 81η Συνεδρία 
του ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2019 το ύψος του Χρηματικού βραβείου το οποίο θα πα-
ραχωρηθεί στους πρωτεύσαντες 1ου, 2ου και 3ου Έτους Φοιτητές/Φοιτήτριες της Σχολής 
Μηχανικής και Τεχνολογίας κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019, θα ανέρχεται στα 
Ευρώ 350 έκαστος, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 5.2.  Συνολικά θα διατεθεί το ποσό 
Ευρώ 6.300. 
Το Συμβούλιο ενέκρινε το ύψους του χρηματικού βραβείου στους πρωτεύσαντες 1ου, 
2ου και 3ου Έτους Φοιτητές/Φοιτήτριες της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας κατά το 
Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019, σύμφωνα με τα ως άνω. 
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6. Θέματα Φοιτητών   

    

7. Ασφάλεια και Υγεία   

    

8. Διάφορα:   

8.1 Αυτοδίκαιος Τερματισμός Φοίτησης [Χωρίς Παράρτημα]: 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ και εισηγητής του θέματος έκανε αναφορά στους 
Νέους Κανόνες Προπτυχιακής Φοίτησης οι οποίοι εγκρίθηκαν κατά την 96η Συνεδρία 
της Συγκλήτου στις 6 Ιουνίου 2018 και κατά την 84η Συνεδρία του Συμβουλίου στις 28 
Ιουνίου 2018. 
Οι Κανόνες Φοίτησης πριν από τον Ιούνιο του 2018 προνοούσαν μεταξύ άλλων 
τα εξής: 
«Κάθε εξάμηνο ο Φοιτητής εγγράφεται σε μαθήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του 
προγράμματος σπουδών του.  Φοιτητής θεωρείται ότι είναι πλήρους φοίτησης σε δε-
δομένο εξάμηνο, εάν ο συνολικός φόρτος εργασίας του, το συγκεκριμένο εξάμηνο, 
είναι 27 - 30 ECTS.  Σε προπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί και δευτερεύον 
πρόγραμμα σπουδών, μπορεί να επιτραπεί να έχει συνολικό φόρτο εργασίας, σε δε-
δομένο εξάμηνο, μέχρι και 40 ECTS.  Σε άλλους φοιτητές μπορεί να επιτραπεί αυξη-
μένος φόρτος (μέχρι 42 ECTS σε δεδομένο εξάμηνο) υπό την προϋπόθεση ότι συ-
ντρέχουν ειδικοί λόγοι.  Αυξημένος φόρτος μέχρι και 36 ECTS εγκρίνεται από τον 
Ακαδημαϊκό Σύμβουλο του Φοιτητή.  Για μεγαλύτερο φόρτο (από 37 έως 42 ECTS) 
απαιτείται η έγκριση του Προέδρου του Τμήματος.  Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπε-
ται διδακτικός φόρτος πάνω από 42 ECTS σε ένα εξάμηνο». 
 
Για τον Αυτοδίκαιο Τερματισμό Προπτυχιακής Φοίτησης πριν από τον Ιούνιο 
του 2018 οι Κανόνες προνοούσαν τα εξής: 
«Η Φοίτηση προπτυχιακού φοιτητή, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαι-
τήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί, τερματίζεται αυτοδικαί-
ως, χωρίς την απονομή Πτυχίου σε αυτόν, μόλις ο φοιτητής συμπληρώσει συνολικά 
δώδεκα εξάμηνα φοίτησης.  Νοείται ότι, στα δώδεκα εξάμηνα φοίτησης, δεν συνυπο-
λογίζονται εξάμηνα κατά τα οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτησή του φοιτητή. 
Η φοίτηση προπτυχιακού φοιτητή τερματίζεται αυτοδικαίως εάν ο φοιτητής δεν έχει 
παρουσιαστεί στο ΤΕΠΑΚ για ένα εξάμηνο και προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του 
από μέρους του ΤΕΠΑΚ δεν αποδίδουν. 
Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ενημερώνει γραπτώς τον φοιτητή για 
τη διαγραφή του.  Ο Φοιτητής δύναται να υποβάλει ένσταση με την οποία να δικαιολο-
γεί την απουσία του εντός 15 ημερών.  Στην αντίθετη περίπτωση διαγράφεται αυτοδι-
καίως». 
 
Οι Νέοι Κανόνες Φοίτησης που τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούνιο του 2018 προνοούν 
τα εξής: 
 
Φοίτηση: 
«3.1 Προπτυχιακός φοιτητής αναμένεται ότι θα συμπληρώσει τις σπουδές του σε 8 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.  Η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί το πολύ μέχρι 
12 ακαδημαϊκά εξάμηνα.  Η διάρκεια αναστολής ή διακοπής φοίτησης δεν συμπερι-
λαμβάνεται στο χρονικό διάστημα των 12 ακαδημαϊκών εξαμήνων.  
3.2 Για κάθε προπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από το Τμήμα Ακαδημαϊκός Σύμβουλος 

Κοινοποίη-
ση/Πρόσκληση 
στους Προέδρους 
των οικείων Τμημά-
των της Σχολής για 
να παραστούν στην 
81η Συνεδρία του 
Συμβουλίου του 
Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ 
στις 11.Οκτωβρίου 
2019. 

Άμεσα 
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από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, ο οποίος συμβουλεύει το 
φοιτητή για θέματα σπουδών.  Οι σχετικές υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Ακαδη-
μαϊκών Συμβούλων και των φοιτητών ρυθμίζονται με εγκύκλιο που εκδίδει η Σύγκλη-
τος. 
3.3 Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε μαθήματα ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του.  Φοιτητής θεωρείται ότι είναι πλήρους 
φοίτησης σε δεδομένο ακαδημαϊκό εξάμηνο, εάν ο συνολικός φόρτος εργασίας του, το 
συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο, είναι πάνω από 24 π.μ.  Ο φοιτητής, σε συνεννό-
ηση και με έγκριση του ακαδημαϊκού συμβούλου, μπορεί να εγγραφεί σε μέχρι δύο 
ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης σε μαθήματα μέχρι 38 π.μ. [Μεταβατική διάταξη: Για 
όσους είχαν εισαχθεί και φοιτούν στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών θα επιτρέ-
πεται αυξημένος φόρτος μέχρι 42 π.μ. με έγκριση του Προέδρου Τμήματος]  
3.4 Σε προπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί και δευτερεύον πρόγραμμα 
σπουδών, επιτρέπεται να έχει συνολικό φόρτο εργασίας, σε δεδομένο ακαδημαϊκό 
εξάμηνο, μέχρι και 42 π.μ.». 
 
Αυτοδίκαιος τερματισμός Φοίτησης: 
«Η φοίτηση προπτυχιακού φοιτητή, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαι-
τήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί, τερματίζεται αυτοδίκαια 
και άμεσα, χωρίς την απονομή Πτυχίου σε αυτόν, μόλις ο φοιτητής συμπληρώσει 
συνολικά δώδεκα ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης.  
Νοείται ότι, στα δώδεκα ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα κατά τα οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του φοιτητή.  
H φοίτηση τερματίζεται και ο φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δεν 
δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του στα 12 ακα-
δημαϊκά εξάμηνα, χωρίς να χρειαστεί να υπερβεί τον κανονικό διδακτικό φόρτο ενός 
ακαδημαϊκού εξαμήνου που είναι 30 π.μ., για ένα ή και περισσότερα από τα εναπο-
μείναντα για αυτό εξάμηνα.  
Με έγκριση του Συμβουλίου του Τμήματος, επιτρέπεται σε φοιτητές να ολοκληρώσουν 
τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους κατά τη θερινή περίοδο που εμπί-
πτει στο 12ο ακαδημαϊκό εξάμηνο φοίτησης τους. 
Η φοίτηση προπτυχιακού φοιτητή τερματίζεται αυτοδικαίως όταν:  
(α) o φοιτητής δεν έχει κάνει εγγραφή σε μαθήματα (4η εβδομάδα των μαθημάτων) 
(β) εάν ο πρωτοετής φοιτητής πάρει βαθμολογία μηδέν (0) σε όλα του τα μαθήματα  
(γ) εάν ο φοιτητής (δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο και μετά) πάρει βαθμολογία μηδέν 
(0) σε όλα του τα μαθήματα σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα  
(δ) ο φοιτητής, μετά από αναστολή φοίτησης δεν κάνει εγγραφή σε μαθήματα  
(ε) ο φοιτητής έχει αποσύρει την εγγραφή του από όλα τα μαθήματα.  
Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ενημερώνει γραπτώς το φοιτητή για 
τη διαγραφή του.  Ο φοιτητής δύναται να υποβάλει ένσταση με την οποία να δικαιολο-
γεί την απουσία του εντός 15 ημερών.  Στην αντίθετη περίπτωση, διαγράφεται αυτοδι-
καίως». 
Με αφορμή συγκεκριμένο περιστατικό με Φοιτητή, ο Πρόεδρος του Τμήματος Η-
ΜΗΠΛΗ έθεσε το ερώτημα κατά πόσο εγείρεται ηθικό και νομικό ζήτημα και κατά πό-
σο θα πρέπει να εφαρμόζεται μεταβατική πρόνοια για την τροποποίηση του Κανόνα 
που ίσχυε πριν από τον Ιούνιο του 2018, περί Αυτοδίκαιου Τερματισμού Φοίτησης για 
οιονδήποτε Φοιτητή ο οποίος εισήχθη στο ΤΕΠΑΚ πριν από τον έγκριση των Νέων 
Κανόνων Σπουδών και Φοίτησης (Ιούνιο του 2018). 
Ενημέρωσε επίσης ότι, έχει κληθεί ο Προϊστάμενος της ΥΣΦΜ να παραστεί στην επι-
κείμενη 81η Συνεδρία του Συμβουλίου του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ η οποία θα πραγματο-
ποιηθεί την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, κατά την οποία θα ενημερώ-
σει/επεξηγήσει τους Κανόνες Προπτυχιακής Φοίτησης και θα δώσει απαντήσεις επί 
των ως άνω επισημάνσεων του Προέδρου του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ. 
Απεφασίσθη όπως κοινοποιηθεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στους Προέδρους των 
οικείων Τμημάτων της Σχολής για να παραστούν εάν το επιθυμούν, στην επικείμενη 
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81η Συνεδρία του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ, παρουσία του Προϊσταμένου της ΥΣΦΜ, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019. 

 
 
Λήξη του B΄ ΜΕΡΟΥΣ της Συνεδρίας 
 
Μετά την λήξη της 84ης Συνεδρίας Β’ Μέρος, το Συμβούλιο προέβη στην ανάγνωση και επικύρωση των ως άνω αναφερόμε-
νων αποφάσεων για τα θέματα: 5.1, 5.2 και 8.1. 
 
 
 
 
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Τα πρακτικά του Β’ ΜΕΡΟΥΣ της 84ης Συνεδρίας, επικυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας 
κατά την 85η Συνεδρία του ΜΕΡΟΣ Β’, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2019. 


