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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 150 

12 Μαΐου 2001 

Η Σύγκλητος:  

1 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 170ης, 171ης και 172ης συνεδριών του Πρυτανικού 

Συμβουλίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 24 Μαρτίου 2021, 31 Μαρτίου 2021 

και 14 Απριλίου 2021 αντίστοιχα. 

2 Έλαβε γνώση σημειώματος της Υπηρεσίας Οικονομικών με το οποίο ενημερώνει ότι η 

απορρόφηση του προϋπολογισμού 2021 μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 ανέρχεται στο 

23%. 

3 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 5ης συνεδρίας Επιτροπής Ισότητας η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2021. 

4 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 44ης συνεδρίας Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας η 

οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2021. 

5 Μελετώντας την εισήγηση που υποβλήθηκε, αποφάσισε: 

(α)  κατά πλειοψηφία (1 εναντίον) όπως εγκρίνει η Απονομή Βραβείων Αριστείας να 

γίνεται με στάθμιση στη βάση αλγόριθμου. 

(β)  κατά πλειοψηφία (14 υπέρ και 12 εναντίον) ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής 

Εσωτερικής Ποιότητας για τον αλγόριθμο Απονομής Βραβείων Αριστείας ο οποίος να 

υιοθετηθεί από το Πανεπιστήμιο με σκοπό τον υπολογισμό της σειράς κατάταξης των 

αποφοίτων μεταξύ των Σχολών, με τρόπο που να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 

δυσκολίας της κάθε Σχολής, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που υποβλήθηκε. 

Η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί τον ΑΑΥ να ελέγξει την πιθανότητα άμεσης εφαρμογής του 

αλγόριθμου. 
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6 Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας για έγκριση των 

εσωτερικών κανόνων διδακτορικού προγράμματος του Τμήματος ΕΣΔΙ, όπως 

παρουσιάζονται στο παράρτημα που υποβλήθηκε. 

7 Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας για έγκριση 

προαπαιτούμενων μαθημάτων του προγράμματος Λογοθεραπείας όπως 

παρουσιάζονται στο παράρτημα που υποβλήθηκε. 

8 Αφού μελέτησε την πρόταση που υποβλήθηκε για θεσμοθέτηση βραβείου εξαίρετης 

πανεπιστημιακής διδασκαλίας στο ΤΕΠΑΚ, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (2 εναντίον) 

να εγκρίνει την πολιτική, με τη συμπερίληψη απόφοιτων, φοιτητών και μελών ΕΕΠ 

στην ομάδα που θα υποβάλλει την πρόταση. 

9 Έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΑΥ αναφορικά με εισήγηση της Επιτροπής 

Εσωτερικής Ποιότητας όσον αφορά τις εκθέσεις εξωτερικών επιτροπών αξιολόγησης 

για το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης και των προγραμμάτων σπουδών του καθώς 

επίσης και των κύριων εισηγήσεων και σημείων / περιοχών που χρήζουν βελτίωση. 

10 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 87ης και 88ης συνεδριών Επιτροπής Έρευνας και 

Καινοτομίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 11 Μαρτίου 2021 και 29 Μαρτίου 

2021 αντίστοιχα. 

11 Ενέκρινε την πολιτική που αφορά Εσωτερικά Μικρά Ατομικά Ερευνητικά 

Προγράμματα “Pump Priming” όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα που υποβλήθηκε 

12 Ενέκρινε την πολιτική για χειρισμό των Ερευνητικών Προγραμμάτων που απαιτούν  

συγχρηματοδότηση η οποία δεν επιτρέπεται από τον Χρηματοδότη να καλυφθεί σε 

είδος (in kind contribution) όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα που υποβλήθηκε. 

13 Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας αναφορικά με την 

κάλυψη κόστους για την αγορά της ηλεκτρονικής υπογραφής στο ΤΕΠΑΚ για το 

Ακαδημαϊκό Προσωπικό, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα που υποβλήθηκε. 



150η Συνεδρία Συγκλήτου Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
12 Μαΐου 2021 
ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

 
 

14 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 12ης συνεδρίας Επιτροπής Σπουδών, Βιβλιοθήκης και 

Φοιτητικής Ζωής η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2021. 

15 Ενέκρινε την εισήγηση για εισαγωγή του νέου μαθήματος «Διαχείριση Προσωπικών 

Χρηματοοικονομικών Πόρων» στη Σχολή ΔΙΟ όπως παρουσιάζεται στο σημείωμα που 

υποβλήθηκε. 

16 Ενέκρινε την εισήγηση της ΕΣΒΦΖ για τη διαδικασία ελέγχου ολοκλήρωσης 

απαιτήσεων από διδακτορικούς φοιτητές και προώθησής τους στη Σύγκλητο για 

απονομή διδακτορικού τίτλου, όπως παρουσιάζεται στο σημείωμα που υποβλήθηκε. 

17 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 84ης, 85ης και 86ης συνεδριών Επιτροπής Οικονομικών, 

Προσωπικού και Υποδομών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιανουαρίου 2021, 

16 Φεβρουαρίου 2021 και 23 Φεβρουαρίου 2021 αντίστοιχα. 

18 Η Σύγκλητος θεωρεί απαραίτητο όπως η συζήτηση του θέματος γίνει στην παρουσία 

του   ΑΟιΠΑ και, λόγω της απουσίας του, αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το 

θέμα «Συντονιστική Επιτροπή για κτηριακές εγκαταστάσεις Excelsior»  σε επόμενη 

συνεδρία της Συγκλήτου.   

19 Έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΟιΠΑ αναφορικά με την εισήγηση της ΕΟΠΥ σχετικά 

με επιστολή από τη SAP Cyprus Ltd για διενέργεια μελέτης για μεταφορά των 

υφιστάμενων SAP πληροφοριών συστημάτων στη νέα έκδοση του SAP σε cloud. Η 

Σύγκλητος θεωρεί ότι αντίστοιχη διαδικασία να ακολουθηθεί και σε άλλες παρόμοιες 

περιπτώσεις. 

20 Έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΟιΠΑ αναφορικά με την εισήγηση της ΕΟΠΥ για 

εξεύρεση χώρου για ικανοποίηση αναγκών του Τμήματος Καλών Τεχνών και η 

Σύγκλητος είναι θετική προς την εξεύρεση του χώρου.   

21 Η Σύγκλητος θεωρεί απαραίτητή την άποψη του ΑΟιΠΑ για το θέμα που υποβάλλεται 

και, λόγω της απουσίας του αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα «Χρήση 

Διαχειριστικής Χρέωσης για κάλυψη εξόδων στέγασης ερευνητικών δραστηριοτήτων» 

σε επόμενη συνεδρία της Συγκλήτου.   
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22 Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε στην 146η συνεδρία της αναφορικά με 

εισήγηση της Επιτροπής Ισότητας για συμπερίληψη γυναικείων ονομάτων σε Κτήρια 

του Πανεπιστημίου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της ΕΟΠΥ για 

υιοθέτηση πλαισίου Ονοματοθεσίας Κτηρίων και εξουσιοδοτεί τον ΑΟιΠΑ όπως 

προωθήσει την απόφαση στο Συμβούλιο για λήψη τελικής απόφασης.  

23 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 30ης συνεδρίας Επιτροπής Στρατηγικού 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2021. 

24 Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

για δημιουργία Τμήματος Δημόσιας Υγείας και ίδρυση Ερευνητικής Μονάδας με 

αντικείμενο τη Δημόσια Υγεία, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής. 

25 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 103ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΔΙΟ 

(Μέρος Α) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2021. 

26 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 30ης και 31ης συνεδριών του Συμβουλίου της Σχολής 

ΕΥ (Μέρος Α) οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου 2021 και 24 

Μαρτίου 2021 αντίστοιχα. 

27 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 67ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΓΕΔΙΠ 

(Μέρος Α) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2021. 

28 Ενέκρινε την εισήγηση για την οργάνωση και την πραγματοποίηση των τελετών 

αποφοίτησης όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που υποβλήθηκε.  

Η Σύγκλητος διευκρινίζει τα ακόλουθα:  

• Θα πρέπει να εξασφαλιστεί έγκριση από το Υπουργείο Υγείας και να ζητηθεί 

γραπτή έγκριση κατά πόσο μπορεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος safe pass.  

• Στην πομπή για κάθε τελετή θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 15 

ακαδημαϊκά μέλη των τμημάτων για τα οποία θα πραγματοποιείται η τελετή, 

συμπεριλαμβανομένων των Πρυτανικών Αρχών.  

Τα ονόματα των ακαδημαϊκών μελών που θα συμμετέχουν στην πομπή να δηλωθούν 

στην Μαριάννα Οράτη (ΥΕΠΔ) μέχρι την 1/6/2021. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος το 
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οποίο έχει δηλώσει συμμετοχή δε μπορεί να συμμετέχει θα  πρέπει να βρει 

αντικαταστάτη. 

29 Ενέκρινε την κατανομή σε υποψήφιο διδάκτορα στο πρόγραμμα «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ» ο 

οποίος εκ παραδρομής δε συμπεριλήφθηκε στους πρώτους δέκα επιτυχόντες της 

πρότασης του με ακρώνυμο «NonelNanoPlasmon». Η Σύγκλητος έλαβε γνώση ότι η 

Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου ενέκρινε ήδη την κάλυψη του συνολικού 

κόστους για χρηματοδότηση του εν λόγω προγράμματος, νοουμένου ότι θα είχε θετική 

εισήγηση η Σύγκλητος. 

30 Αφού μελέτησε την επιστολή για τα σχέδια ισότητας φύλου ως κριτήριο 

επιλεξιμότητας φορέων στο πρόγραμμα Horizon Europe, αποφάσισε ομόφωνα όπως 

παραπέμψει το θέμα στην Επιτροπή Ισότητας για εξέταση αφού εμπίπτει στους όρους 

εντολής της. 

31 Το θέμα «Διορισμός από τη Σύγκλητο μελών ΔΕΠ στο Συμβούλιο του Κέντρου 

Επιχειρησιακής Αριστείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου» θα επανέλθει 

στην επόμενη συνεδρία της Συγκλήτου για εξέταση και λήψη απόφασης.   

32 Αποφάσισε κατά πλειοψηφία (5 εναντίον) όπως εγκρίνει την προσφορά των 

μαθημάτων που παρουσιάζονται στον πίνακα που υποβλήθηκε για τη θερινή περίοδο, 

εκτός των μαθημάτων τα οποία έχουν πολλές αποτυχίες. 

33 Ενέκρινε την έκθεση πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας της Επίκουρης Καθηγήτριας 

Μ.Κ.  του Τμήματος ΝΟΣ, η οποία παραχωρήθηκε για την περίοδο από 1 Αυγούστου 

2020 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020. 

34 Ενέκρινε το αίτημα του Α.Κ.  για παράταση της ημερομηνίας ανάληψης καθηκόντων 

του ως Λέκτορας στο Τμήμα ΝΟΣ, με έναρξη τις 3 Ιανουαρίου 2022 αντί τον Σεπτέμβριο 

2021 και όσον αφορά την κάλυψη των μαθημάτων του να προσφερθούν από Ειδικό 

Επιστήμονα. 

35 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 103ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΔΙΟ 

(Μέρος Β) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2021. 
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36 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 30ης και 31ης συνεδριών του Συμβουλίου 

της Σχολής ΕΥ (Μέρος Β) οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου 2021 και 

24 Μαρτίου 2021 αντίστοιχα. 

37 Έλαβε γνώση των πρακτικών της 67ης συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΓΕΔΙΠ 

(Μέρος Β) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2021. 

38 Αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την απονομή 

διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού 

τίτλου στην κ. Α.Σ. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Η Σύγκλητος συγχαίρει την κ. 

Α.Σ., την Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό Επίκουρο Καθηγητή Ευάγγελο 

Δασκαλάκη, για την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών. 

39 Αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την απονομή 

διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού 

τίτλου στον κ. Χ.Κ. του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ. Η Σύγκλητος συγχαίρει τον κ. Χ.Κ., την 

Επιτροπή και τον Επιβλέπον Ακαδημαϊκό Επίκουρο Καθηγητή Σωτήριο Χατζή για την 

επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών του σπουδών. 

 


