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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  68ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 

 
 

Αρ.  
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
68/ΔΕ/2.1.1 Η ΔΕ έλαβε γνώση σημειώματος του Επίκουρου Καθ. Κ. Μακρή, 

του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας, σχετικά 
με πρόσκληση που έλαβε από το Υπουργείο Υγείας για να 
συμμετάσχει ως εμπειρογνώμονας σε ομάδα δράσης για 
αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη 
δημόσια υγεία από την έκρηξη που έγινε στο Μαρί. Ο κ. Μακρής 
ενημέρωσε, επίσης, ότι έλαβε μέρος σε συνεδρία των Επιτροπών 
Περιβάλλοντος και Υγείας της Βουλής  στις οποίες κατέθεσε 
γραπτές εισηγήσεις προτείνοντας μέτρα αντίδρασης και 
ανάκτησης  της ποιότητας ζωής. Ο Πρόεδρος συμπλήρωσε ότι στη 
συνεδρία των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Υγείας το 
Πανεπιστήμιο εκπροσωπήθηκε, επίσης, από τον  Καθ. Κ. 
Βαρώτση και τον Αναπλ. Καθ. Κ. Κώστα. 
 

Ενημέρωση  Άμεσα 

68/ΔΕ/2.1.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως, μέχρι τη συνεδρία του 
Οκτώβρη, η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 
υποβάλει σχετικές εισηγήσεις για: (ι) την ενοικίαση 
διαμερισμάτων από το Πανεπιστήμιο για κάλυψη των αναγκών 
στέγασης των φοιτητών για την ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013, 
και (ιι) την απόκτηση ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών που θα 
πρέπει να ικανοποιούν τις στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών, 
βάσει του Στρατηγικού Προγραμματισμού Ανάπτυξης 2010-2020. 
 

Β. 
Πρωτοπαπάς 

70η συνεδρία 
ΔΕ 

68/ΔΕ/2.2.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως συστήσει Επιτροπή Πειθαρχικού 
Ελέγχου αποτελούμενη από τους Καθ. Μ. Γιαννεσκή (Πρόεδρο), 
Δ. Τζιαλλή και Π. Σπυράκη, η οποία θα ερευνήσει καταγγελίες 
μέλους ΔΕΠ του Τμήματος ΔΞΤ και θα υποβάλει σχετική 
εισήγηση στη ΔΕ. 
 

Μ. 
Γιαννεσκής 

Άμεσα 

68/ΔΕ/3.1 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 85ης συνεδρίας του Άτυπου 
Πρυτανικού Συμβουλίου. 
 

  

68/ΔΕ/4.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις ακόλουθες 
τροποποιήσεις στα άρθρα 38 και 39 του Νόμου του 
Πανεπιστημίου: 
 
(α) Στο άρθρο 38 που αναφέρονται τα θέματα για τα οποία 
χρειάζεται η έκδοση Κανονισμών, θα πρέπει να προστεθεί η 
ακόλουθη παράγραφος: 
«(ιη)  Τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από το 
Πανεπιστήμιο και τους τίτλους σπουδών που απονέμονται». 
 
(β) Στο άρθρο 39 που αναφέρονται τα θέματα για τα οποία 
χρειάζεται η έκδοση Κανόνων, θα πρέπει να προστεθούν τα 
ακόλουθα: 
« (ια) Την στέγαση και ευημερία των φοιτητών 

Νομική 
Σύμβουλος 

Άμεσα 
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   (ιβ) Τη δημιουργία φοιτητικών ομίλων 
   (ιγ) Τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών 
   (ιδ) Την έκδοση προγράμματος διεξαγωγής μαθημάτων και 
εξετάσεων 
   (ιε) Τις υποχρεώσεις του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού 
(εκλελεγμένου και  ενταγμένου).» 
 
Η ΔΕ αποφάσισε, επίσης, όπως προχωρήσουν άμεσα οι πιο πάνω 
αναφερόμενες τροποποιήσεις, έτσι ώστε να προηγηθούν της 
υποβολής των Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών-
Κανονισμοί», οι οποίοι έχουν ήδη τύχει επεξεργασίας από την 
Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών και έχουν προωθηθεί στις 
Επιτροπές Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών για 
μελέτη και σχολιασμό. 
 

68/ΔΕ/5.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον κατάλογο 
διδασκόντων στο Ε’ Εξάμηνο του Προγράμματος Εξομοίωσης 
Πτυχίου Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας. 
 

Ε. Παπαθα-
νάσογλου 

Άμεσα 

68/ΔΕ/5.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα, όπως καθορίσει τη σύνθεση του 
Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών 
Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Βιοϊατρικά Συστήματα 
(Βιοϊατρική Απεικόνιση, Βιοϊατρική Αίσθηση, Επεξεργασία 
Σημάτων από Βιοϊατρικούς Αισθητήρες, Γενομική Επεξεργασία 
Σήματος)» («Biomedical Systems (Biomedical Imaging, 
Biomedical Sensing, Processing of Signals from Biomedical 
Sensors, Genomic Signal Processing)». 
 

Κ.Χόππας Άμεσα 

68/ΔΕ/5.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως, για το χειμερινό εξάμηνο 2011-
2012, εγκρίνει την εργοδότηση των: 
(α) Σταύρου Ζαρκάδα και Χριστίνας Καραολή για διδασκαλία δύο 
και μίας ωρών αντίστοιχα στο Πρόγραμμα Μαιευτικής. 
(β) Θεανώς Καλαβανά για διδασκαλία δύo ωρών στο πρόγραμμα 
Ψυχικής Υγείας. 
 

Κ.Χόππας Άμεσα 

68/ΔΕ/5.6 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ, στη 
βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής, στην ειδικότητα «Ψυχολογία της Υγείας» («Health 
Psychology»). Η εισήγηση του Τμήματος για τη σύσταση του 
Εκλεκτορικού Σώματος θα υποβληθεί σε επόμενη συνεδρία της 
ΔΕ. 
 

Κ.Χόππας Άμεσα 

68/ΔΕ/5.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως κάνει αποδεκτή την εισήγηση 
του Τμήματος Νοσηλευτικής και ορίσει ως υπεύθυνους για το 
Μεταβασικό Πρόγραμμα Ψυχικής Υγείας  τους Ενταγμένους 
Λέκτορες Μιχάλη Μουρούτη και Σωκράτη Σωκράτους. 
 

Α. 
Μερκούρης 

Άμεσα 

68/ΔΕ/5.8 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (ι) εγκρίνει την εισήγηση για 
έκτακτη ανάθεση  της διδασκαλίας του μαθήματος «Επικοινωνία 
στη Νοσηλευτική» στην Ειδική Επιστήμονα Θεανώ Καλαβανά, 
και (ιι) μη εγκρίνει την εισήγηση για μετατροπή της θέσης της κ. 
Καλαβανά σε Επισκέπτη Ακαδημαϊκό, αφού η κ. Καλαβανά έχει 
συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου ως 

Α. 
Μερκούρης 

Άμεσα 
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Ερευνητική Συνεργάτις. 
 

68/ΔΕ/5.9 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού 
Σώματος  για την πλήρωση  μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό 
αντικείμενο «Γραφικές Τέχνες», στο Τμήμα Πολυμέσων και 
Γραφικών Τεχνών και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον κ. 
Νίκο Σουλελέ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. 
 

Κ.Χόππας Άμεσα 

68/ΔΕ/5.10 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής 
για την πλήρωση μιας θέσης ΕΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο 
«Γραφιστική/Οπτική Επικοινωνία» στο Τμήμα Πολυμέσων και 
Γραφικών Τεχνών και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον κ. 
Άγγελο Παναγίδη.  
 

Κ.Χόππας Άμεσα 

68/ΔΕ/5.11 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής 
για την πλήρωση μιας θέσης ΕΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο 
«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Ιστότοπων» στο Τμήμα 
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και αποφάσισε να προσφέρει 
διορισμό στην κ. Αικατερίνη Μαυρή. 
 

Κ.Χόππας Άμεσα 

68/ΔΕ/5.12 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα, όπως παραπέμψει το αίτημα του 
Τμήματος Νοσηλευτικής για ανάθεση συμπληρωματικού 
εκπαιδευτικού έργου σε Ειδικούς Επιστήμονες στην Ad hoc 
Επιτροπή Αξιολόγησης των Διδακτικών Αναγκών για το χειμερινό 
εξάμηνο 2011-2012, για την υποβολή σχετικής εισήγησης. 
 

ΑΑΥ Άμεσα 

68/ΔΕ/5.13 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση του 
Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Λέκτορα Λάμπρου 
Λαμπρινού, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. 
 

Γ.Ζώτος Άμεσα 

68/ΔΕ/5.14 Η ΔΕ αποφάσισε ότι επαφίεται στα Τμήματα να αποφασίζουν αν 
θα κάνουν αποδεκτά αιτήματα ξένων ακαδημαϊκών οι οποίοι 
ζητούν να επισκεφθούν το Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια της 
Σαββατικής τους Άδειας για σκοπούς ερευνητικής συνεργασίας, 
νοουμένου ότι τα Τμήματα μπορούν να παρέχουν όλη την 
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή που θα χρειαστεί. 
 

Συντονιστές 
Τμημάτων 

Άμεσα 

68/ΔΕ/6.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει τις εισηγήσεις των 
Επιτροπών Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών 
αναφορικά με τους Κανόνες για Θέματα Σπουδών και Φοίτησης 
στην Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών για αξιολόγηση και 
υποβολή σχετικής εισήγησης προς τη ΔΕ. 
 

ΑΑΥ Άμεσα 

68/ΔΕ/7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα παραβίασης 
του κτηρίου «New Extra» στην Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας, 
για υποβολή σχετικής εισήγησης που θα αφορά στην ασφάλεια 
και φύλαξη του κτηρίου. 
 

Ν.Ιωάννου Άμεσα 

68/ΔΕ/8 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση για 
επιλεξιμότητα της δαπάνης «Φόρος Αεροδρομίου» στα πλαίσιο 
Ερευνητικών Προγραμμάτων Εξωτερικής Χρηματοδότησης. 
 

Χ. 
Χρυσοστόμο

υ 

Άμεσα 

68/ΔΕ/10 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα, όπως εξουσιοδοτήσει το ΔΔΟ, σε 
συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, να 
μεριμνήσει για: (ι) την εγκατάσταση γεννητριών σε κτήρια που 

ΔΔΟ Άμεσα 
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κρίνεται αναγκαίο όπως ερευνητικά και διδακτικά εργαστήρια, 
εργαστήρια Η/Υ, αίθουσες διδασκαλίας κτλ, και (ιι) την 
εγκατάσταση UPS (Uninterruptable Power Supply) στα κτήρια 
όπου αυτό δικαιολογείται για την προστασία εξοπλισμού. 
 

68/ΔΕ/12.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση του κ. 
Πρωτοπαπά και προσφέρει δύο θέσεις, κατ’ εξαίρεση,  στα 
Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής και Νοσηλευτικής σε δύο άτομα που υπέβαλαν 
αίτηση για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο μέσω των Ειδικών 
Κατηγοριών αλλά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση. 
 
Η ΔΕ αποφάσισε, επίσης, όπως τροποποιηθεί η υφιστάμενη 
πολιτική έτσι ώστε υποψήφιοι που είναι ορφανοί και από τους δύο 
γονείς να δικαιούνται αυτοδίκαια θέση μέσω των Ειδικών 
Κατηγοριών, νοουμένου ότι παρακάθονται στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις τη χρονιά που υποβάλλουν αίτηση, εξετάζονται στα 
μαθήματα που απαιτεί το Τμήμα προτίμησής τους και 
εξασφαλίζουν τουλάχιστον τη βάση (10/20) στο «γενικό βαθμό 
κατάταξης». 
 

 
Β. 

Πρωτοπαπάς 
 
 
 
 

B. 
Πρωτοπαπάς 

 
 

Άμεσα 
 
 
 
 
 

Άμεσα 

68/ΔΕ/12.3 Ο ΔΔΟ ενημέρωσε τη ΔΕ για την έναρξη της πιλοτικής 
εφαρμογής στο Πανεπιστήμιο του Συστήματος Αυτοματοποίησης 
Γραφείου. 
 

  

68/ΔΕ/12.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως η Υπηρεσία Οικονομικών και 
Ανθρώπινου Δυναμικού καταβάλει άμεσα τις εκκρεμούσες 
αποζημιώσεις σε μέλη που συμμετείχαν σε Ειδικές Επιτροπές και 
Εκλεκτορικά Σώματα του Πανεπιστημίου. 
 

Κ.Χόππας Άμεσα 

 
 
 


