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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
ΜΕΡΟΣ Α 

 

Αρ. 
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

23/ΣΥΓ/3.2 Λαμβάνοντας υπόψη και την ομόφωνη θετική εισήγηση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα 
όπως εγκρίνει και προωθήσει στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου 
την εισήγηση της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 
για κατανομή 36 υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 
2013/2014, όπως αυτή παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει 
υποβληθεί. Πιο συγκεκριμένα, θα παραχωρηθεί πλήρης 
υποτροφία σε 32 άτομα και μερική υποτροφία (50%) σε 4 άτομα. 
 

Πρύτανης/ 
Β.Πρωτοπαπάς 

24η Συνεδρία 
Συμβουλίου 

23/ΣΥΓ/4.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η Υπηρεσία Σπουδών 
και Φοιτητικής Μέριμνας υποβάλει στο Τμήμα Νοσηλευτικής 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε σχέση με τα άτομα που δεν 
συμπλήρωσαν τις απαιτήσεις του Προγράμματος Εξομοίωσης 
ώστε να διαφανεί πόσοι από αυτούς ενδιαφέρονται να 
παρακαθίσουν σε επιπλέον εξετάσεις σε μαθήματα που απέτυχαν, 
για να αποκτήσουν το Πτυχίο Νοσηλευτικής. Η ολοκληρωμένη 
εισήγηση του Τμήματος, στην οποία πρέπει να δίνονται 
απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα που έθεσε η Σύγκλητος, να 
υποβληθεί στην επόμενη συνεδρία της Συγκλήτου. 
      

Ε. 
Παπαθανάσογλου 
/Β.Πρωτοπαπάς 

24η Συνεδρία 
Συγκλήτου 

23/ΣΥΓ/5.4.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει και προωθήσει 
στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου την εισήγηση της Επιτροπής 
Φοιτητών Εστιών, όπως αυτή παρουσιάζεται στο παράρτημα που 
έχει υποβληθεί, για παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε 97 
φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει 19 μόρια και άνω και δεν 
υπάρχει η δυνατότητα διαμονής τους στις φοιτητικές εστίες κατά 
το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 
 

Πρύτανης/ 
Κ.Κώστα/ 

Β.Πρωτοπαπάς 

24η Συνεδρία 
Συμβουλίου 

23/ΣΥΓ/5.5 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
αντικατάσταση της Επίκουρης Καθ. Ε. Αθηνή λόγω 
αφυπηρετήσεώς της, ως μέλους της  Πειθαρχικής Επιτροπής 
Φοιτητών, από την Επίκουρη Καθ. Χ. Νικολάου. 
 

Φ.Παναγίδης/Ε. 
Παπαθανάσογλου 
/Β.Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

23/ΣΥΓ/5.6 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
αντικατάσταση του Επίκουρου Καθ. Β. Ραφτόπουλου, ως μέλους 
της  Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών, από την Επίκουρη Καθ. 
Ε. Παπασταύρου.  
 

ΑΑΥ/ Ε. 
Παπαθανάσογλου 
/Β.Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

23/ΣΥΓ/5.8.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (15 υπέρ, 12 αποχές) 
όπως εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών 
Σπουδών για απόρριψη του αιτήματος της Φοιτητικής Ένωσης 
για καθιέρωση επαναληπτικής εξεταστικής.   

ΑΑΥ/ 
Β. Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 
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Η Σύγκλητος παρότρυνε τους εκπροσώπους των φοιτητών να 
υποβάλουν συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τις Σχολές και τα 
Τμήματα για να βοηθηθούν φοιτητές, των οποίων οι περιπτώσεις 
αξιολογούνται ως ιδιάζουσες. 
 

23/ΣΥΓ/5.8.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως τα σημεία που έχουν 
καταγραφεί από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών σε σχέση 
με το Διάγραμμα Μαθήματος και το Συντονισμό των Ενδιάμεσων 
Εξετάσεων, πρέπει να επισημανθούν στους Κοσμήτορες και 
στους Προέδρους των Τμημάτων ώστε να τηρούνται αυστηρά 
από εδώ και πέρα. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Προπτυχιακών 
Σπουδών να προτείνει συγκεκριμένη δομή για το Διάγραμμα 
Μαθήματος, έτσι ώστε να ικανοποιούνται τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 
σε σχέση με τον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης. 
 

ΑΑΥ/ 
Β. Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

23/ΣΥΓ/7 Σχετικά με την εισήγηση της ΥΣΠΤ για μείωση του ποσού που 
δίνεται στους φοιτητές για φωτοτυπίες/εκτυπώσεις,  η Σύγκλητος 
αποφάσισε ομόφωνα όπως  ο κ. Φ. Φιλίππου, λαμβάνοντας 
υπόψη και τη συζήτηση που διεξήχθη, επανεξετάσει το θέμα και 
υποβάλει ολοκληρωμένη εισήγηση στην επόμενη Συνεδρία της 
Συγκλήτου. 
 

Φ.Φιλίππου 24η Συνεδρία 
Συγκλήτου 

23/ΣΥΓ/8 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση 
της μεικτής ad hod επιτροπής που συστάθηκε από κοινού από τις 
Επιτροπές Έρευνας και Οικονομικών και Προσωπικού της 
Συγκλήτου και αφορά στην πολιτική για τη διαχειριστική χρέωση 
των ερευνητικών προγραμμάτων και όπως την προωθήσει στο 
Συμβούλιο για τη δική του έγκριση.  
 
Η εισήγηση της Επιτροπής έχει ως εξής: 
 
1. Διαφοροποίηση της υφιστάμενης πολιτικής που αφορά στην 

κατανομή της υπερκεφαλικής χρέωσης στα Ευρωπαϊκά ή 
άλλα προγράμματα που ανέρχεται στο 60% του 
προϋπολογισμού του έργου. 

 
       Προτείνεται όπως η κατανομή των υπερκεφαλικών γίνεται 

ως  ακολούθως: 
 40% στα κεντρικά ταμεία (ταμείο έρευνας, ταμείο 

απόσβεσης εξοπλισμού)  
 10% στο Τμήμα 
 50% στο ταμείο ερευνητή του συντονιστή του 

προγράμματος (αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
συγχρηματοδότηση, ο ερευνητής θα μπορεί να 
χρησιμοποιεί τον χρόνο του ή άλλων ερευνητών για 
συγχρηματοδότηση αλλά δεν θα λαμβάνει 
συγχρηματοδότηση από το ταμείο απόσβεσης 
εξοπλισμού). 

 
2. Διαφοροποίηση της υφιστάμενης πολιτικής που αφορά στην 

κατανομή της υπερκεφαλικής χρέωσης στα Ευρωπαϊκά ή 
άλλα προγράμματα που ανέρχεται στο 20% ή λιγότερο του 
προϋπολογισμού του έργου. 

Πρύτανης/ 
ΑΟιΠΑ/ΑΑΥ/ 
Σ.Θεοδώρου/Χ. 
Χρυσοστόμου 

24η Συνεδρία 
Συμβουλίου 
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       Προτείνεται όπως η κατανομή του 20% γίνεται ως 
ακολούθως: 

 40% ταμείο έρευνας 
 20% ταμείο απόσβεσης εξοπλισμού  
 10% ταμείο τμήματος 
 30% ταμείο ερευνητή 

 

23/ΣΥΓ/9 Σχετικά με τους Αποσπασμένους Νοσηλευτές στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής, Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει 
την πιο κάτω εισήγηση της Πρυτάνεως: 
 

 Η Σύγκλητος να εισηγηθεί προς το Συμβούλιο, όπως 
εξετάσει κατά την επόμενη συνεδρία του, την ανανέωση 
της απασχόλησης των έντεκα Νοσηλευτικών Λειτουργών 
μέχρι τη λήξη της συμφωνίας με το Υπουργείο Υγείας, 
δηλ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014. Αυτό συνεπάγεται ότι θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί η σχετική πίστωση (250,000 
Ευρώ) στον Προϋπολογισμό του 2014. 

 
 Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών και η Επιτροπή 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη βάση ολοκληρωμένων 
στοιχείων που θα πρέπει να καταθέσει άμεσα το Τμήμα 
Νοσηλευτικής, να αξιολογήσουν την αξιοποίηση 
Νοσηλευτικών Λειτουργών πέραν της λήξης της 
συμφωνίας με το Υπουργείο Υγείας και να καταθέσουν 
σχετική πρόταση προς τη Σύγκλητο, το αργότερο μέχρι 
το τέλος Νοεμβρίου 2013, έτσι ώστε η Σύγκλητος να 
επιληφθεί του θέματος κατά τη συνεδρία του Δεκεμβρίου 
και να προωθήσει τυχόν εισήγηση προς το Συμβούλιο.  
Αυτονόητα, το οικονομικό κόστος της όποιας πρότασης 
της Συγκλήτου προς το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εκτιμηθεί και παράλληλα να διευκρινιστεί κατά πόσον το 
εν λόγω κόστος θα πρέπει να καλυφθεί από την κρατική 
χορηγία του Πανεπιστημίου ή από ίδια έσοδα του 
Τμήματος Νοσηλευτικής ή συνδυασμό των δύο.    

 

Πρύτανης/ΑΑΥ 
Α.Μερκούρης/ 

Ε. 
Παπαθανάσογλου 

Άμεσα/ 
24η Συνεδρία 
Συμβουλίου 
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
ΜΕΡΟΣ Β 

 

Αρ. 
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

23/ΣΥΓ/4.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (21 υπέρ, 1 αποχή 
του Επίκουρου Καθ. Α. Δανού) όπως καθορίσει τη σύνθεση της 
Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη της Λέκτορος Χρυσούλας 
Δρούζα, στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας 
και Επιστήμης Τροφίμων. 
 

Β.Γκέκας/ 
Χ. 

Παπαχριστοφόρου
/Κ.Χόππας 

Άμεσα 

23/ΣΥΓ/4.2 Η Σύγκλητος όρισε εσωτερικά αναπληρωματικά μέλη της 
Ειδικής Επιτροπής ανέλιξης του Αναπλ. Καθ. Σ. Χούλη, του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και 
Μηχανικής Υλικών 

ΑΟιΠΑ/Κ. 
Χρυσοστόμου 
Κ.Χόππας 

 

Άμεσα 

23/ΣΥΓ/4.4 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
παραχώρηση Σαββατικής Άδειας στην Αναπλ. Καθ. Μ. 
Καπαρδή, για το Εαρινό Εξάμηνο 2014/15 με σκοπό την 
επίσκεψή της σε πανεπιστήμια για ολοκλήρωση ερευνητικού 
έργου και συγγράμματος. 
 

Π.Θεοδοσίου/ 
Μ.Καπαρδή/Κ. 

Χόππας 

Άμεσα 

23/ΣΥΓ/4.6 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απόφαση 
του Εκλεκτορικού Σώματος για ανέλιξη της Λέκτορος Βάιας 
Δουδάκη, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου 
στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας. 
 

Συμβούλιο μέσω 
της Επιτροπής 

Προσλήψεων και 
Προαγωγών 

Άμεσα 

 


