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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 

ΜΕΡΟΣ Α 

 

Αρ. 

Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

13/ΣΥΓ/2.5 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση της 
Λέκτορος Δήμητρας Μηλιώνη από την Επίκουρη Καθ. Κορίνα 
Πατέλη ως μέλους της Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής 
και Τεχνολογίας, λόγω απουσίας της κατά το Εαρινό Εξάμηνο 
2012/13 με Σαββατική Άδεια. 
 

Α. Ανδρέου/ 
Φ. Φιλίππου/ 
Σ.Στυλιανού 

Άμεσα 

13/ΣΥΓ/3.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (20 υπέρ, 1 εναντίον, 
4 αποχές) όπως εγκρίνει καταρχήν την πρόταση του Αναπλ. ΔΔΟ 
και του Διευθυντή Βιβλιοθήκης για τη λειτουργία του φοιτητικού 
βιβλιοπωλείου.  
 
Αποφάσισε, επίσης, όπως στην επόμενη συνεδρία της η Επιτροπή 
Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με τον Αναπλ. ΔΔΟ, καταθέσουν το 
κείμενο προκήρυξης της προσφοράς ώστε να δοθεί η τελική 
έγκριση. 
 

Β.Πρωτοπαπάς/ 
Α.Κατσιώτης/ 
Μ.Ζέρβας 

Άμεσα 

13/ΣΥΓ/5.1.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (19 υπέρ, 5 εναντίον, 
1 αποχή) όπως εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών για την τροποποίηση του Κανόνα έτσι 
ώστε οι Διατριβές επιπέδου Μάστερ να βαθμολογούνται, όπως 
και τα μαθήματα, με το ισχύον ποσοτικό (αριθμητικό) σύστημα.  
 
Επίσης, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα, ότι: (i) η ποσοτική 
βαθμολόγηση των Διατριβών επιπέδου Μάστερ θα ισχύσει από 
το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος εισδοχής (2013/14), για όλα τα 
προγράμματα σπουδών, και ως εκ τούτου για τους υφιστάμενους 
φοιτητές εξακολουθεί να ισχύει η ποιοτική βαθμολόγηση, και (ii) 
ο τελικός σταθμικός μέσος όρος που θα προκύπτει από τις 
βαθμολογίες των μαθημάτων και τυχόν Διατριβής, δεν θα 
ερμηνεύεται ποιοτικά όπως γίνεται με τους τελικούς σταθμικούς 
μέσους όρους των Πτυχίων, και ως εκ τούτου δεν θα γίνει 
οποιαδήποτε τροποποίηση ως προς την επίσημη διατύπωση των 
τίτλων σπουδών επιπέδου Μάστερ του Πανεπιστημίου. 
 

ΑΑΥ/ 
Β.Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

13/ΣΥΓ/5.1.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για προσφορά κοινού 
διδακτορικού προγράμματος μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του 
University of Paris 8 Vincennes/Saint-Denis, που αφορά στη 
διδακτορική φοιτήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών 

ΑΑΥ/Β. 
Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 
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Διαδικτύου Βενετία Παπά. Η Επιτροπή εισηγείται, επίσης, ότι: (i) 
η φοιτήτρια θα συνεχίσει να καταβάλλει κανονικά τα δίδακτρα 
της στο ΤΕΠΑΚ, και (ii) ο διδακτορικός τίτλος σπουδών που θα 
εκδοθεί να είναι κοινός και να φέρει τα λογότυπα και των δύο 
Πανεπιστημίων. 
 

13/ΣΥΓ/5.2.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το 
προτεινόμενο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 
Φαρμακευτικής, όπως αυτό παρουσιάζεται στο παράρτημα που 
έχει υποβληθεί, με την εισήγηση να γίνει προσπάθεια ώστε στο 
πρόγραμμα σπουδών να περιληφθούν και μαθήματα επιλογής 
αφού δε φαίνεται να υπάρχουν. 
 
Η Πρύτανης και η ΑΑΥ να επικοινωνήσουν άμεσα με την 
Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής για να ξεκαθαρίσουν το 
θέμα της διάρκειας των σπουδών και της πρακτικής άσκησης και 
αναλόγως των διευκρινήσεων που θα λάβουν το θέμα είτε θα 
επανέλθει στη Σύγκλητο είτε θα προωθηθεί στο Συμβούλιο για 
την τελική έγκριση. 
 

Πρύτανης/ΑΑΥ 14η Συνεδρία 
Συγκλήτου/11η 

Συνεδρία 
Συμβουλίου 

13/ΣΥΓ/5.2.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το 
προτεινόμενο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 
Χημικής Μηχανικής, όπως αυτό παρουσιάζεται στο παράρτημα 
που έχει υποβληθεί, με την εισήγηση όπως στο πρόγραμμα 
σπουδών περιληφθούν και δύο υποχρεωτικά μαθήματα 
Αγγλικών. 
 

Πρύτανης 11η Συνεδρία 
Συμβουλίου 

13/ΣΥΓ/5.2.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
τροποποίηση της πολιτικής αξιοποίησης εσόδων από την εισδοχή 
φοιτητών αντιστοιχίας, ώστε τα έσοδα να κατανέμονται, όπως και 
στα μεταπτυχιακά, κατά 70% στο Τμήμα, 6% στη Σχολή και 24% 
στο κεντρικό ταμείο του Πανεπιστημίου. 
 

ΑΑΥ/Β. 
Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

13/ΣΥΓ/5.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση 
της Επιτροπής Έρευνας για αναθεώρηση της διαδικασίας 
αξιολόγησης των τελικών εκθέσεων των προγραμμάτων 
Εσωτερικής Χρηματοδότησης, ως ακολούθως: 
 
Εξωτερικός αξιολογητής ορίζεται οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ ορίσει 
η Επιτροπή Έρευνας για τις περιπτώσεις τελικών εκθέσεων 
Εναρκτήριας Χρηματοδότησης.  Το ίδιο να ισχύει και για τις 
περιπτώσεις αξιολογητών των τελικών εκθέσεων προγραμμάτων 
Εσωτερικής Χρηματοδότησης. 
 

ΑΑΥ/Χ. 
Χρυσοστόμου 

 
Άμεσα 

13/ΣΥΓ/5.3.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει εισήγηση της 
Επιτροπής Έρευνας, ως ακολούθως: 
 
Όσα μέλη ΕΕΠ είναι ερευνητικά ενεργά να δικαιούνται 

ΑΑΥ/Χ. 
Χρυσοστόμου 

Άμεσα 
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συμμετοχή ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι σε ερευνητικά 
προγράμματα. Όσοι πετύχουν να πάρουν προγράμματα, να έχουν 
προτεραιότητα να διεκδικήσουν ερευνητική δραστηριότητα όπως 
και τα μέλη ΔΕΠ. 
 

13/ΣΥΓ/5.4.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
 
(α) Το Πανεπιστήμιο παραχωρεί ηλεκτρονικό υπολογιστή και 
χώρο εργασίας σε όλους τους ερευνητικούς συνεργάτες του 
Πανεπιστημίου, με δεδομένο ότι στο ερευνητικό πρόγραμμα που 
εργοδοτούνται δεν καλύπτεται η αγορά μηχανογραφικού 
εξοπλισμού. 
 
(β) Η εισήγηση της Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και 
Τεχνολογίας, όπως αυτή διατυπώνεται στο παράρτημα που έχει 
υποβληθεί, εξεταστεί από κοινού με την Επιτροπή Έρευνας, ώστε 
οι δύο Επιτροπές να υποβάλουν εισηγήσεις  για τη βελτίωση της 
υφιστάμενης διαδικασίας. 
 

ΑΑΥ/ 
Α.Ανδρέου/ 
Φ.Φιλίππου/ 

Χ. 
Χρυσοστόμου 

Άμεσα 

13/ΣΥΓ/5.5.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση 
της Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών για τη δημιουργία 
Ηλεκτρονικού Οδηγού Φοιτητικών Εκπτώσεων και Προνομίων, 
όπως αυτή παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί. 
 

Μ. Καπαρδή/ 
Β. Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

13/ΣΥΓ/5.5.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση 
της Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών σχετικά με τη δημιουργία 
πλαισίου πολιτικής για φοιτητικές εκπαιδευτικές εκδρομές στο 
εξωτερικό, όπως αυτή παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει 
υποβληθεί. 
 

Μ. Καπαρδή/ 
Β. Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

13/ΣΥΓ/5.5.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση 
της Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών για συνεργασία με 
πολιτιστικούς φορείς (ΡΙΑΛΤΟ, ΕΘΑΛ, Κινηματογράφος ΡΙΟ, 
κ.α.), όπως αυτή παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει 
υποβληθεί. 
 

Μ. Καπαρδή/ 
Β. Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

13/ΣΥΓ/5.6.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση 
του ΑΟιΠΑ σχετικά με τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου που να 
ρυθμίζει τα έσοδα από δωρεές από ιδιώτες, όπως αυτή 
παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί. 
 

Πρύτανης 
 
 
 

11η Συνεδρία 
Συμβουλίου 

13/ΣΥΓ/7.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως μετακινηθεί η μέρα των 
συνεδριάσεων της Συγκλήτου για τους μήνες Μάρτιο, Μάιο, και 
Δεκέμβριο του 2013 ως ακολούθως: 
 

Αρ. Συνεδρίας Ημερομηνία 
15η 13 Μαρτίου 2013 

Πρύτανης 
 
 
 
 
 

Άμεσα 
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23η 

15 Μαΐου 2013 
11 Δεκεμβρίου 2013  
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 

ΜΕΡΟΣ Β 

 

 

Αρ. 

Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

13/ΣΥΓ/4.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος για ανέλιξη της 
Λέκτορος Δήμητρας Μηλιώνη, του Τμήματος Επικοινωνίας 
και Σπουδών Διαδικτύου, στη βαθμίδα της Επίκουρης 
Καθηγήτριας. 
 

Συμβούλιο μέσω 
Επιτροπής 

Προσλήψεων και 
Προαγωγών/ 
Κ.Χόππας 

Άμεσα 

13/ΣΥΓ/4.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών, για λόγους μη δημοσίου 
συμφέροντος, στη Λέκτορα Στεφανία Παπαθεοδώρου του 
Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας, για 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2013. 
 

J. Evans/ 
Κ.Χόππας 

Άμεσα 

13/ΣΥΓ/4.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος για ανέλιξη του 
Λέκτορα Χρήστου Σάββα, του Τμήματος Εμπορίου, 
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή. 
 

Συμβούλιο μέσω 
Επιτροπής 

Προσλήψεων και 
Προαγωγών/ 
Κ.Χόππας 

Άμεσα 

13/ΣΥΓ/4.5 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας 
θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, στην ειδικότητα 
«Πολυμερή», και όπως προσφέρει διορισμό στον κ. 
Παναγιώτη Κεϊβανίδη, στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή.   
 

Συμβούλιο μέσω 
Επιτροπής 

Προσλήψεων και 
Προαγωγών/ 
Κ.Χόππας 

Άμεσα 

13/ΣΥΓ/4.6 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας 
θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, στην ειδικότητα 
«Βιοϊατρικές Διατάξεις/Εμβιομηχανική», και όπως προσφέρει 
διορισμό στον κ. Ευστάθιο Καλυβιώτη, στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή. 
 

Συμβούλιο μέσω 
Επιτροπή 

Προσλήψεων και 
Προαγωγών/ 
Κ.Χόππας 

Άμεσα 

13/ΣΥΓ/6.1.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την Πρύτανης 11η Συνεδρία 
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εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ίδρυση 
Τμήματος Φαρμακευτικής, όπως αυτή παρουσιάζεται στο 
παράρτημα που έχει υποβληθεί. 
 

Συμβουλίου 

13/ΣΥΓ/6.1.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ίδρυση 
Τμήματος Χημικής Μηχανικής, όπως αυτή παρουσιάζεται στο 
παράρτημα που έχει υποβληθεί. 

Πρύτανης 11η Συνεδρία 
Συμβουλίου 

 


