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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 146 
3 Μαρτίου 2021 

Η Σύγκλητος:  

1 Ενέκρινε την εισήγηση για προσθήκη υποσημείωσης  στη σύνθεση Συγκλητικών 
Επιτροπών όπου να αναφέρει ότι σε περίπτωση που σε κάποια συνεδρία δεν είναι 
δυνατή η συμμετοχή του ΔΔΟ, ο ίδιος να ορίζει ως εκπρόσωπο του έναν/μια 
Προϊστάμενο/η Υπηρεσίας για να τον αντικαθιστά. 

2 Ενημερώθηκε ότι η απορρόφηση του προϋπολογισμού 2021 μέχρι τις 28 
Φεβρουαρίου 2021 ανέρχεται στο 11%. 

3 Ενημερώθηκε από τον Πρύτανη για επιστολή που λήφθηκε από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων με θέμα «Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων, 
σύμφωνα με τον περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον 
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο [Ν.21(Ι)/2013]», σύμφωνα με την 
οποία αναφέρεται η αποπαγοποίηση των θέσεων Μελών ΔΕΠ που προέκυψαν από 
κενωθείσες θέσεις καθώς και η αποπαγοποίηση όλων των θέσεων Μελών ΔΕΠ που 
έχουν δικαίωμα για ανέλιξη ή προαγωγή εντός του 2021.  Ως εκ τούτου, ο Πρύτανης 
ενημέρωσε ότι όλες οι θέσεις μελών ΔΕΠ προχωρούν εκτός αυτές του 2020 και 2021 
που δεν έχουν κατανεμηθεί στα τμήματα και δεν έχει ακόμη ζητηθεί αποπαγοποίηση.  
Ο Πρύτανης παρότρυνε τις Σχολές όπως σε επόμενη συνεδρία της Συγκλήτου 
υποβάλουν σχετικά αιτήματα. 

4 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 166ης και 167ης συνεδριών του Πρυτανικού 
Συμβουλίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν  στις 27 Ιανουαρίου 2021 και 10 
Φεβρουαρίου 2021 αντίστοιχα. 

5 Έλαβε γνώση απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου στην 167η συνεδρία του  για 
παραχώρηση εσωτερικών υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές με 
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για την περίοδο 2020/2021 όπως αυτά 
παρουσιάστηκαν στον πίνακα που υποβλήθηκε από την ΥΣΦΕ. 

6 Έλαβε γνώση σημειώματος της ΦΕΤΕΠΑΚ με το οποίο ενημερώνει για την 
αντικατάσταση των Γιάννη Γεωργίου και Κωνσταντίνου Πιττάκα από την Χριστίνα 



 

 

Παναγιώτου και του Ραφαήλ Ζένιου αντίστοιχα ως εκπροσώπων των φοιτητών στη 
Σύγκλητο. 

7 Έλαβε γνώση απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου  (168η συνεδρία)  αναφορικά με 
την οριστικοποίηση του τρόπου  λειτουργίας του Κέντρου Γλωσσών μετά την 
αφυπηρέτηση της Διευθύντριας και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: 

• Για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Γλωσσών,  η εκ περιτροπής περίοδος 
αναπλήρωσης θα έχει διάρκεια έξι μηνών  για να μην προκύπτει αλλαγή στο 
μέσο του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ως εκ τούτου η αντικατάσταση θα γίνεται 
κάθε 1η Ιουλίου και 1η Ιανουαρίου με εξαίρεση την πρώτη φορά που θα ισχύει 
από 1η Ιουνίου λόγω της αφυπηρέτησης της κ. Σ.Π. στις 31 Μαΐου 2021.  

• Ο διδακτικός φόρτος του ατόμου που θα εκτελεί χρέη Διευθύντριας να είναι 6 
ώρες/ βδομάδα για το εξάμηνο το οποίο εκτελείται η αναπλήρωση.  

Επιπρόσθετα ο Πρύτανης ενημέρωσε ότι, έχει επικοινωνήσει με όλα τα μέλη ΕΕΠ που 
πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίστηκαν με απόφαση κατά την 168η συνεδρία 
του ΠΣ  και έχουν αποδεχθεί να αναλάβουν να αναπληρώσουν την διευθύντρια. Από 
1η Ιουνίου 2021, λαμβάνοντας υπόψη την αρχαιότητα του κάθε μέλους, η 
αναπλήρωση θα γίνει από την κ. Α.Α. 

8 Ενέκρινε τον Στρατηγικό Προγραμματισμό Ανάπτυξης του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου 2020-2024  τον υποβάλλει στο Συμβούλιο για λήψη τελικής 
απόφασης. 

9 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 83ης συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής 

Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 

Δεκεμβρίου 2020. 

10 Παρέπεμψε τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Οικονομικών, 
Προσωπικού και Υποδομών αναφορικά με τα αιτήματα που λαμβάνει για ενισχύσεις 
/ μεταφορές κονδυλίων στο Πρυτανικό Συμβούλιο για εξέταση του θέματος και λήψη 
απόφασης. 

11 Ενέκρινε τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Οικονομικών, 
Προσωπικού και Υποδομών αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης του 
Προϋπολογισμού 2022 και ΜΔΠ 2022-2024 όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα 
που υποβλήθηκε. 

12 Ενέκρινε τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Οικονομικών, 
Προσωπικού και Υποδομών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αναγκών 
μηχανογραφικού, ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού με λεκτική διόρθωση στο 



 

 

σημείο 3, όπου θα αναφέρεται ότι: «….. Η υποβολή των αναγκών από τους Προέδρους 
των Τμημάτων (με την έγκριση των Κοσμητόρων)…». 

13 Έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΟιΠΑ αναφορικά με ενέργειες της Συγκλητικής 
Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών για την κατανομή του άρθρου 
4/414 «Αγορά Εργαστηριακού Εξοπλισμού». 

Ο Πρύτανης θεωρεί ότι η αρχική κατανομή θα πρέπει να γίνει με οριζόντιο τρόπο, κατά 
ένα μέρος του συνολικού κονδυλίου, ούτως ώστε αρχικά να έχουν όλα τα Τμήματα 
ένα αρχικό ισάξιο ποσό. Από το υπόλοιπο ποσό , να γίνουν  ανάλογες κατανομές όπου 
υπάρχει ανάγκη. 

14 Ενέκρινε τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Οικονομικών, 
Προσωπικού και Υποδομών για έκτακτες ρυθμίσεις σε θέματα διαμονής φοιτητών 
ενοίκων στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο εξαιτίας της πανδημίας 
Covid-19 όπως αυτές παρουσιάζονται στο παράρτημα που υποβλήθηκε και 
προωθείται στο Συμβούλιο με θετική εισήγηση για λήψη τελικής απόφασης. 

15 Ενέκρινε τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Οικονομικών, 
Προσωπικού και Υποδομών για τις κατανομές Προϋπολογισμού 2021, όπως αυτές 
παρουσιάζονται στο παράρτημα που υποβλήθηκε. 

16 Έλαβε των πρακτικών της 2ης, 3ης και 4ης συνεδριών της Επιτροπής Ισότητας οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2020, 14 Ιανουαρίου 2021 και 22 Ιανουαρίου 
2021 αντίστοιχα. 

17 Παρέπεμψε το θέμα μετονομασίας και συμπερίληψης γυναικείων ονομάτων σε 
κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Ad Hoc Επιτροπή του 
Συμβουλίου για ονοματοθεσία κτιρίων Πανεπιστημίου για εξέταση. 

18 Ενέκρινε τον αναθεωρημένο Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την 
Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης και το προωθεί 
στο Συμβούλιο για ενημέρωση. 

19 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 84ης (ειδικής) και 85ης συνεδριών της Συγκλητικής 
Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 14 
Ιανουαρίου 2021 και 21 Ιανουαρίου 2021 αντίστοιχα. 

20 Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας για μεταφορά του 
έργου YADES στην Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Πληροφορικής. 



 

 

21 Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας όσον αφορά τη 
μεταφορά Ερευνητικών Προγραμμάτων σε Ερευνητική Μονάδα όπως αυτή 
παρουσιάζεται στο παράρτημα που υποβλήθηκε.  

Όσον αφορά τη διαδικασία ένταξης προγραμμάτων των Ερευνητικών Μονάδων 
αποφασίστηκε ότι θα συζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο αφού εκπονηθεί πλαίσιο 
από τον ΑΑΥ. 

22 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 42ης συνεδρίας της Επιτροπής 
Εσωτερικής Ποιότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2021.  

Ο Καθηγητής Νικόλας Τσαπατσούλης αναφέρθηκε στην απόφαση 3.1 σελ. 10 των 

πρακτικών που αφορούν το θέμα των Κανονισμών Φορέα ΔΙΠΑΕ.  

Ο ΑΑΥ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο διευκρινήσεων που ζητά ο 
Φορέας  ΔΙΠΑΕ.  

Ο Πρύτανης αναφέρθηκε γενικά στη λειτουργία του Φορέα ΔΙΠΑΕ και ενημέρωσε τα 
μέλη της Συγκλήτου ότι υπήρξε διαβούλευση μεταξύ των Πρυτάνεων των δημόσιων 
Πανεπιστημίων και του ΥΠΠΑΝ όσον αφορά την ιδρυματική αξιολόγηση. Ξεκαθάρισε 
ότι η Σύγκλητος είναι υπεύθυνη να αποφασίζει για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου.  

23 Ενέκρινε το Πλαίσιο για τη Λειτουργία και Προσφορά Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
Επιπέδου Μάστερ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου υπό την προϋπόθεση ότι θα 
υπάρχει ελάχιστος αριθμός οκτώ εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε πρόγραμμα  και 
προωθείται στο Συμβούλιο για ενημέρωση. 

24 Ενέκρινε την εισήγηση Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας όσον αφορά τη διαδικασία 
και τους κανόνες εκπόνησης πτυχιακής διατριβής του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ όπως αυτή 
παρουσιάζεται στο σημείωμα που υποβλήθηκε.   

25 Ενέκρινε την εισήγηση Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας όσον αφορά τους 
Εσωτερικούς Κανόνες Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ όπως αυτές 
παρουσιάζονται στο σημείωμα που υποβλήθηκε.   

26 Ενέκρινε την εισήγηση Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας όσον αφορά τους 
Εσωτερικούς Κανόνες Διδακτορικών Σπουδών του προγράμματος για την 
Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης όπως αυτές 
παρουσιάζονται στο σημείωμα που υποβλήθηκε.   

27 Έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΑΥ αναφορικά με εισήγηση της Επιτροπής 
Εσωτερικής Ποιότητας αναφορικά με τις εκθέσεις των Εξωτερικών Επιτροπών 



 

 

Αξιολόγησης και παρουσίαση των κυρίων συμπερασμάτων/εισηγήσεών τους ενώπιον 
της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας. 

Διευκρινίστηκε ότι ισχύει η προηγούμενη απόφαση της Συγκλήτου όσον αφορά τη 
διαδικασία που ακολουθείται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης. 

H Ad Hoc Επιτροπή έχει ρόλο να κοιτάζει τα σχόλια στην παρουσία του Προέδρου του 
Τμήματος και να υποβάλλονται στην Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας η οποία σε 
συνάρτηση και με άλλα Τμήματα θα λαμβάνει τελικές εισηγήσεις οι οποίες θα 
υποβάλλονται στην Σύγκλητο 

28 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 14ης συνεδρίας της Επιτροπής Ηθικής και 
Δεοντολογίας της Έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2020. 

29 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 28ης και 29ης συνεδριών του Συμβουλίου της Σχολής 
Επιστημών Υγείας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ιανουαρίου 2021 και 4 
Φεβρουαρίου 2021 αντίστοιχα. 

30 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 100ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2021. 

31 Ενέκρινε τις εισηγήσεις Σχολών για αντικατάσταση των εκπροσώπων τους των οποίων 
η θητεία ως μελών σε Συγκλητικές και Άλλες Επιτροπές λήγει, σύμφωνα με πίνακα που 
υποβλήθηκε. 

32 Ενέκρινε  την εισήγηση της ad hoc Επιτροπής για αναφορικά με την Πολιτική για τους 
17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως παρουσιάστηκε στο παράρτημα που 
υποβλήθηκε. 

33 Ενέκρινε το αίτημα της Καθηγήτριας Μ.Κ. του Τμήματος ΔΙΞΕΤ για μετακίνηση έναρξης 
Σαββατικής Άδειας από 1 Ιουλίου 2022 μέχρι 30 Ιουνίου 2023 αντί από 1 Ιουλίου 2021 
μέχρι 30 Ιουνίου 2022 η οποία είχε αρχικά εγκριθεί. 

34 Ενέκρινε την έκθεση πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας της Αναπληρώτριας 
Καθηγήτριας Ε.Π., του Τμήματος Νοσηλευτικής, η οποία παραχωρήθηκε για την 
περίοδο από 1 Ιουλίου 2020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020. 

35 Ενέκρινε το αίτημα του Αναπληρωτή Καθηγητή Γ.Κ. του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ για 
παραχώρηση Σαββατικής Άδειας για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 
2022. 



 

 

36 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 28ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΕΥ η 

οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2021. 

37 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 98ης και 99ης συνεδριών του Συμβουλίου της Σχολής 

ΜΤΕ οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 19 Νοεμβρίου 2020 και 7 Δεκεμβρίου 2020 

αντίστοιχα. 

38 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 100ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΔΙΟ η 

οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2021. 

39 Ενέκρινε την απονομή διδακτορικού τίτλου στον κ. Γ.Γ. του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ. Η 
Σύγκλητος συγχαίρει τον κ. Γ.Γ., την Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό Επίκουρο 
Καθηγητή Παύλο Χριστοδουλίδη για την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών του 
σπουδών. 

40 Ενέκρινε την απονομή διδακτορικού τίτλου στην κ. Ε.Κ. του Τμήματος Πολυμέσων και 
Γραφικών Τεχνών. Η Σύγκλητος συγχαίρει την κ. Ε.Κ., την Επιτροπή και την 
Επιβλέπουσα Διευθύντρια Κέντρου Γλωσσών Σαλώμη Παπαδήμα για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών. 

41 Ενέκρινε την απονομή διδακτορικού τίτλου στην κ. Α.Χ. του Τμήματος Νοσηλευτικής. 
Η Σύγκλητος συγχαίρει την κ. Α.Χ., την Επιτροπή και Επιβλέπον Ακαδημαϊκό 
Αναπληρωτή Καθηγητή Ανδρέα Χαραλάμπους για την επιτυχή ολοκλήρωση των 
διδακτορικών της σπουδών. 

42 Ενέκρινε την εισήγηση του Συμβουλίου της Σχολής Επιστημών Υγείας για προσφορά 
θέσης Συνεργάτριας Καθηγήτριας (Adjunct Professor) αμισθί στην Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια  Ε.Π.  στο Τμήμα Νοσηλευτικής μετά την αφυπηρέτησή της. 

43 Αποφάσισε όπως ο Πρύτανης επεξεργαστεί και υποβάλει στην επόμενη συνεδρία της 

Συγκλήτου πλαίσιο πολιτικής για την Αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα του 

Πανεπιστημίου.  

Αποφάσισε όπως το θέμα αναγόρευση του κ. Χ.Μ. σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας, επανέλθει σε επόμενη συνεδρία της Συγκλήτου και θα 
εξεταστεί στο πλαίσιο της πολιτικής που θα εγκριθεί και θα αφορά αναγόρευση σε 
Επίτιμο Διδάκτορα. 

 


