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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 148 
7 Απριλίου 2001 

Η Σύγκλητος:  

1 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 168ης και 169ης συνεδριών του Πρυτανικού Συμβουλίου, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 24 Φεβρουαρίου 2021 και 10 Μαρτίου 2021 αντίστοιχα. 

3 Έλαβε γνώση σημειώματος της Υπηρεσίας Οικονομικών με το οποίο ενημερώνει ότι η 
απορρόφηση του προϋπολογισμού 2021 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 ανέρχεται στο 16%. 

4 Έλαβε γνώση για τον γενικό οδηγό βέλτιστης Πρακτικής και Δεοντολογίας για διεξαγωγή 
εμπειρικών μελετών όπως αυτός έτυχε επεξεργασίας από την Επιτροπή Ηθικής και 
Δεοντολογίας της Έρευνας. 

5 Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας για την Πολιτική 
Κοινοποίησης Διαδικτυακών Ερευνών στο Πανεπιστήμιο, όπως παρουσιάστηκε στο 
παράρτημα που υποβλήθηκε. 

6 Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας για την πολιτική 
Διαχείρισης Παραπόνων Έρευνας στο Πανεπιστήμιο, όπως παρουσιάστηκε στο παράρτημα 
που υποβλήθηκε. 

7 Έλαβε γνώση των πρακτικών 10ης και 11ης συνεδριών Συγκλητικής Επιτροπής Σπουδών, 
Βιβλιοθήκης και Φοιτητικής Ζωής οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2021 και 
12 Φεβρουαρίου 2021 αντίστοιχα.  

8 Ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Σπουδών, Βιβλιοθήκης και Φοιτητικής Ζωής 
αναφορικά με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2021-2022, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα 
που υποβλήθηκε.  

9 Έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΑΥ αναφορικά με τον αριθμό προσφερόμενων θέσεων σε 
νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021/2022. Το θέμα έχει 
προωθηθεί στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.    

10 Αποφάσισε τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 εξ’ 
αποστάσεως.  Εξαίρεση δύναται να δοθεί μόνο σε περιπτώσεις εργαστηριακών μαθημάτων 
που κατόπιν προηγούμενης άδειας από τον ΑΑΥ πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
τρέχοντος εξαμήνου με φυσική παρουσία και το οικείο Τμήμα κρίνει ότι η τελική εξέταση είναι 
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πρακτικά αδύνατο να γίνει διαδικτυακά, υπό την προϋπόθεση της πλήρους τήρησης όλων των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

11 Έλαβε γνώση των πρακτικών 43ης και 44ης συνεδριών Επιτροπής Νομοθετικών Θεμάτων οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιανουαρίου 2021 και 26 Φεβρουαρίου 2021 αντίστοιχα. 

12 Έλαβε γνώση των πρακτικών 26ης, 27ης, 28ης και 29ης συνεδριών Επιτροπής Στρατηγικού 
Προγραμματισμού οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 4 Μαΐου 2020, 22 Μαΐου 2020, 28 
Μαΐου 2020 και 16 Φεβρουαρίου 2021 αντίστοιχα. 

13 Ενέκρινε τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου ως ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Κυκλικής 
Οικονομίας της Κύπρου και το θέμα προωθείται με θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για λήψη 
τελικής απόφασης.   

14 Ενέκρινε τις κατανομές προϋπολογισμού για το έτος 2021 που αφορά το άρθρο 4/414 σχετικά 
με τον εργαστηριακών εξοπλισμό, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.  

15 Ενέκρινε την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών 
για το αίτημα του Κυπριακού Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού Δικτύου για εγκατάσταση 
εξοπλισμού του στο Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων του ΤΕΠΑΚ, όπως αυτά παρουσιάζονται 
στο σημείωμα που έχει υποβληθεί. 

Αποφάσισε όπως ετοιμαστεί Πολιτική, μέσω της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών, 
Προσωπικού και Υποδομών, όσον αφορά «Χρεώσεις φιλοξενίας εξοπλισμού Τρίτων 
Οργανισμών στο Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων του ΤΠΚ» και να υποβληθεί σε επόμενη 
συνεδρία της Συγκλήτου.  

16 Αποφάσισε όπως αναθέσει σε όλες τις Διοικητικές Υπηρεσίες όπως εντός 3 εβδομάδων 

καταθέσουν στη Συγκλητική Επιτροπή Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών εκθέσεις 

ιεράρχησης κινδύνων για την κάθε Υπηρεσία. Η Συγκλητική Επιτροπή Οικονομικών, 

Προσωπικού και Υποδομών θα εξετάσει τις εκθέσεις και θα διαμορφώσει εισήγηση προς τη 

Σύγκλητο και το Συμβούλιο ως προ το κατά πόσον το Πανεπιστήμιο θα ζητήσει προσφορές για 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για το Πανεπιστήμιο συνολικά ή για κάθε Διοικητική Υπηρεσία 

ξεχωριστά. 

17 Ενέκρινε την πρόταση της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών 
για ετοιμασία προδιαγραφών για τη νέα σύμβαση φυσικής ασφάλειας του Πανεπιστημίου. 

18 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 86ης συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και 

Καινοτομίας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2021.  
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19 Ενέκρινε την εισήγηση της  Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας για την κατανομή 

του κονδυλίου ΕΔ 3/319 στους δικαιούχους για το 2021 σύμφωνα με τους πίνακες που 

κατατέθηκαν.  

Στην Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου θα υποβληθεί ένας ενιαίος πίνακας κατανομής ο 

οποίος θα περιλαμβάνει τη συνολική κατανομή ανά δικαιούχο αλλά αντί ονομάτων, θα 

αναγράφεται ο αριθμός υπαλλήλου και τα αρχικά του ονόματος κάθε δικαιούχου. 

Η Σύγκλητος διευκρινίζει τα εξής: 

1. Μέλη τα οποία ενίστανται με την κατανομή που τους αφορά δύνανται να υποβάλουν 
τεκμηριωμένο αίτημα για επαναϋπολογισμό της κατανομής τους στη Συγκλητική 
Επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας. 

2. Σύμφωνα και με σχετική απόφαση της κατά την 144η Συνεδρία (Θέμα 3.2.2), οι όποιες 
εισηγήσεις για βελτίωση αναφορικά με τα κριτήρια και την εφαρμογή της Πολιτικής 
ΕΔ 3/319 θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο κατά την αναθεώρηση της εν λόγω 
Πολιτικής για το έτος 2022.  

20 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 43ης συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και 
Καινοτομίας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2021.  

21 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 102ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΔΙΟ 
(Μέρος Α) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2021. 

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

Νοείται ότι τα μέλη που έχουν επιλεγεί και η έναρξη θητείας ισχύει ήδη δύναται  να 
αναλάβουν άμεσα τα καθήκοντα τους.  

23 Ενέκρινε το πλαίσιο Πολιτικής για αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα. 

24 Ενέκρινε το αίτημα του Επίκουρου Καθηγητή Π.Χ. του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ για παραχώρηση 

Σαββατικής Άδειας για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021. 

25 Ενέκρινε την παραίτηση του Κ.Τ. από τη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα 

ΕΣΔΙ και υποβάλλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για επικύρωση της απόφασης.   

26 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 100ης και 101ης συνεδριών του Συμβουλίου της Σχολής ΜΤΕ 

(Μέρος Α) οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 19 Φεβρουαρίου και 19 Φεβρουαρίου 2021 

αντίστοιχα. 
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27 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 102ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΔΙΟ (Μέρος Β) η 

οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2021. 

28 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 66ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΔΙΟ (Μέρος Β) η 

οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2021. 

29 Ενέκρινε τα αιτήματα για προσωρινή διακοπή φοίτησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2020/2021, 
σύμφωνα με παράρτημα που υποβλήθηκε.  

30 Ενέκρινε την απονομή τίτλου σπουδών επιπέδου μάστερ στην Π.Μ. του Κέντρου Γλωσσών, η 
οποία ολοκλήρωσε τις σπουδές της το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2019/2020 με ημερομηνία 
αποφοίτησης την 3η Φεβρουαρίου 2021.   

31 Ενέκρινε την απονομή διδακτορικού τίτλου στον Χ.Π. του Τμήματος ΕΣΔΙ. Η Σύγκλητος 
συγχαίρει τον Χ.Π., την Επιτροπή και την Επιβλέπουσα Ακαδημαϊκό Επίκουρη Καθηγήτρια  
Βασιλική Τρίγκα για την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών. 

 


