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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 84η ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΤΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α’) Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

 
 
ΜΕΡΟΣ Α’ (χωρίς την παρουσία Φοιτητών) 
 
Όλα τα Μέλη του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, κλήθηκαν έγκαιρα και νομότυπα όπως παραστούν 
στην 84η Συνεδρία του Συμβουλίου (ΜΕΡΟΣ Α’) την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019. 
 

Α/Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενέργεια Ημερομηνία 
Εκτέλεσης 

1. Εγκρίσεις    

1.1 

Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης [Παρ.1.1]: 
Εγκρίθηκε η Ημερήσια Διάταξη ως το αντίστοιχο Παράρτημα 1.1. μετά από την προσθήκη 
στα Διάφορα των πιο κάτω θεμάτων: 
7.1: Joint degree CUT - Hangzhou University of Electronic Science and Technology – 
Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ [Παρ. 7.1] 
7.2: Διάλυση νεοφυούς Εταιρείας IDifier - C/O Μιχάλη Σιριβιανό – Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ [Παρ. 
7.2] 
7.3: Κονδύλι για Ασφάλιση Εξοπλισμού εκτός Κτηριακών Εγκαταστάσεων ΤΕΠΑΚ –
Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ [Παρ. 7.3] 
7.4: Κατανομή Νέων Θέσεων ΔΕΠ και ΕΕΠ – Προϋπολογισμός 2019 [Παρ. 7.4] 

 
 

 

1.2 Έγκριση Πρακτικών 83ης Τακτικής Συνεδρίας - Μέρος Α’ ημερομηνίας 6.9.2019 
[Παρ.1.2]: 
Εγκρίθηκαν άνευ σχολίων τα Πρακτικά της 83ης Τακτικής Συνεδρίας του Συμβουλίου της 
Σχολής ΜΤΕ Μέρος Α’, ημερομηνίας 6.9.2019, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 1.2. 

Υπογραφή 
από Κοσμήτο-
ρα και κοινο-
ποίηση στην 
Σύγκλητο προς 
ενημέρωση 
της ολομέ-
λειας. 

Άμεσα 

    

2. Ενημέρωση   

2.1 

Κοινοποίηση στην Σύγκλητο των εγκεκριμένων πρακτικών της 82ης Συνεδρίας του 
Συμβουλίου της Σχολής ΜΕΡΟΣ Α’, η οποία έλαβε χώρα την 3η Ιουλίου 2019 [Παρ. 
2.1]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για την κοινοποίηση στην Σύγκλητο των εγκεκριμένων πρα-
κτικών της 82ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΜΕΡΟΣ Α’, η οποία έλαβε χώρα 
στις 3 Ιουλίου 2019, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.1, προς ενημέρωση της ολομέλειας. 

  

2.2 

Πρακτικά Συνεδριάσεων των Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής: 
Πρακτικά 92ης Συνεδρίας Συμβουλίου Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ - 13.5.2019 (Απουσία 
Φοιτητών) [Παρ. 2.2.1.1] 
Πρακτικά 93ης Συνεδρίας Συμβουλίου Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ - 28.5.2019 (Απουσία 
Φοιτητών) [Παρ. 2.2.1.2] 
Πρακτικά 94ης Συνεδρίας Συμβουλίου Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ - 11.6.2019 (Απουσία 
Φοιτητών) [Παρ. 2.2.1.3] 
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Πρακτικά 57ης Συνεδρίας Συμβουλίου Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ - 18.4.2019 (Απουσία Φοι-
τητών) [Παρ. 2.2.2.1] 
Πρακτικά 58ης Έκτακτης Συνεδρίας Συμβουλίου Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ - 5.6.2019 (Α-
πουσία Φοιτητών) [Παρ. 2.2.2.2] 
Τα Μέλη του Συμβουλίου έλαβαν γνώση των Πρακτικών των ως άνω Συνεδριάσεων των 
Συμβουλίων των οικείων Τμημάτων της Σχολής ΜΗΜΕΜΥ και ΠΟΜΗΓΕ, ως τα αντίστοιχα 
Παραρτήματα 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.2.1 και 2.2.2.2. 

2.3 

Κοινοποίηση Σημειώματος στην Σύγκλητο με θέμα: Έκθεση Εξεταστικής Επιτροπής 
για απονομή Διδακτορικού Τίτλου στον υποψήφιο Διδάκτορα Δημήτρη Φωτίου – 
Τμήμα ΜΗΜΕΜΥ [Παρ. 2.3]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση Σημειώματος στην Σύγκλητο για το ως άνω 
θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.3. 

  

2.4 

Κοινοποίηση Σημειώματος στον Πρύτανη με θέμα: Πειθαρχικοί Κανονισμοί Μελών 
ΔΕΠ - Κανονισμοί ΕΠΕ - ΤΕΠΑΚ [Παρ. 2.4]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση Σημειώματος στον Πρύτανη για το ως άνω 
θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.4. 

  

2.5 

Κοινοποίηση Σημειώματος στο Πρυτανικό Συμβούλιο με θέμα: Έγκριση Αιτήματος 
του Μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή για Απασχόληση Ερευνητικών 
Συνεργατών στο Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ στο Πρόγραμμα Navigator / 
EXCELLENCE/0918/0052 [Παρ. 2.5] 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση Σημειώματος στο Πρυτανικό Συμβούλιο για 
το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.5. 

  

2.6 

Κοινοποίηση Σημειώματος στο Πρυτανικό Συμβούλιο με θέμα: Έγκριση Αιτημάτων 
του Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή για νέα Εργοδότηση και Τροποποίηση Ανα-
νέωσης Απασχόλησης του Ερευνητικού Συνεργάτη Δρ. Κυριάκου Θεμιστοκλέους – 
Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ [Παρ. 2.6]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση Σημειώματος στο Πρυτανικό Συμβούλιο για 
το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.6. 

  

2.7 

Κοινοποίηση Σημειώματος στο Πρυτανικό Συμβούλιο με θέμα: Έγκριση Αιτήματος 
του Μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή για Απασχόληση του Ερευνητι-
κού Συνεργάτη Κυριάκου Νεοκλέους στο Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ στο Πρόγραμμα 
EXCELSIOR-Phase2 (HORIZON 2020) [Παρ. 2.7]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση Σημειώματος στο Πρυτανικό Συμβούλιο για 
το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.7. 

  

2.8 

Κοινοποίηση Σημειώματος στο Πρυτανικό Συμβούλιο με θέμα: Έγκριση Αιτημάτων 
των Μελών ΔΕΠ στο Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ: α) Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή για Απα-
σχόληση Ερευνητικού Συνεργάτη στο Πρόγραμμα: ESA PECS - SWSOIP και β) Επί-
κουρου Καθηγητή Χριστόδουλου Δανέζη για απασχόληση Ερευνητικού Συνεργάτη 
στο Πρόγραμμα ΙΠΕ INFRASTRUCTURES/1216/0050  [Παρ. 2.8]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση Σημειώματος στο Πρυτανικό Συμβούλιο για 
το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.8. 

  

2.9 

Κοινοποίηση Σημειώματος στο Πρυτανικό Συμβούλιο με θέμα: Έγκριση Αιτήματος 
του Μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή για Απασχόληση των Ερευνητι-
κών Συνεργατών στο Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ στο Πρόγραμμα EXCELSIOR-Phase2 
(HORIZON 2020) [Παρ. 2.9]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση Σημειώματος στο Πρυτανικό Συμβούλιο για 
το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.9. 
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2.10 

Κοινοποίηση ηλεκτρονικού μηνύματος στους Προέδρους των οικείων Τμημάτων 
της Σχολής με θέμα: Annual Academic Staff Portfolio και β) Επιχορήγηση φοιτητών 
που κάνουν πρακτική άσκηση [Παρ. 2.10]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση ηλεκτρονικού μηνύματος στους Προέδρους 
των οικείων Τμημάτων της Σχολής με θέμα: α) Annual Academic Staff Portfolio και β) Επι-
χορήγηση φοιτητών που κάνουν πρακτική άσκηση, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.10. 
Αναφορικά με το ως άνω θέμα α) Annual Academic Staff Portfolio, το Μέλος του Συμβουλί-
ου Δρ. Παναγιώτης Κεϊβανίδης επεσήμανε ότι, επικοινώνησε με το προσωπικό της Βιβλιο-
θήκης του ΤΕΠΑΚ για διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης της βάσης δεδομένων Publons 
για την αυτόματη καταγραφή των δραστηριοτήτων των Μελών ΔΕΠ στο Ιδρυματικό Κατα-
θετήριο ΚΤΙΣΙΣ.  Ωστόσο η απάντηση που έλαβε ήταν ότι η καταγραφή αυτών των δεδομέ-
νων δεν μπορεί να γίνεται αυτόματα, αλλά η εισαγωγή τους θα πρέπει να γίνεται από τα 
Μέλη ΔΕΠ. 
Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος και απεφασίσθη όπως 
κοινοποιηθεί εισήγηση στον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης, με στόχο την διευκόλυνση α) των 
Μελών ΔΕΠ καθώς και β) της διεκπεραίωσης της όλης διαδικασίας, ως ακολούθως: όπως 
ακριβώς το Ιδρυματικό Καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ κάνει χρήση της βάσης δεδομένων ORCID 
(https://orcid.org/) για την αυτόματη καταγραφή της δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ στο 
πεδίο των δημοσιεύσεων (publication record), έτσι μπορεί να κάνει και χρήση της βάσης 
δεδομένων Publons (https://publons.com/about/home/) για την αυτόματη καταγραφή της 
δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ στο πεδίο των αξιολογήσεων (reviewing record)». 

  

2.11 

Ενημέρωση των Προέδρων των Τμημάτων ΗΜΗΠΛΗ και ΠΟΜΗΓΕ για το θέμα: Εθνι-
κή Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ) Τροόδους/Συνάντηση με 
Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και Καθηγητών από Ελληνικά Πανεπι-
στήμια [Παρ. 2.11]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση ηλεκτρονικού μηνύματος στους Προέδρους 
των οικείων Τμημάτων ΗΜΗΠΛΗ και ΠΟΜΗΓΕ για το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Πα-
ράρτημα 2.11, επισημαίνοντας ωστόσο ότι, μέχρι στιγμής δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον 
από Μέλη ΔΕΠ. 
Απεφασίσθη όπως κοινοποιηθεί εκ νέου η σχετική ενημέρωση για το ως άνω θέμα, συ-
μπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ. 

Ενημέρωση εκ 
νέου των 
Προέδρων των 
οικείων Τμη-
μάτων της 
Σχολής συ-
μπεριλαμβα-
νομένου και 
του ΜΗΜΕΜΥ. 

Άμεσα 

2.12 

Ενημέρωση των Μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού των οικείων Τμημάτων της 
Σχολής από Κοσμήτορα για τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης πανεπι-
στημίων Times Higher Education World University Rankings για το 2019-2020 [Παρ. 
2.12]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση ηλεκτρονικού μηνύματος στα Μέλη του Α-
καδημαϊκού Προσωπικού της Σχολής, για το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 
2.12. 

  

2.13 

Ενημέρωση των Μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού των οικείων Τμημάτων της 
Σχολής από Κοσμήτορα για ακόμη μία πρόσφατη διάκριση του Καθηγητή Σωτήρη 
Καλογήρου [Παρ. 2.13]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση ηλεκτρονικού μηνύματος στα Μέλη του Α-
καδημαϊκού Προσωπικού της Σχολής για το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 
2.13. 

  

2.14 

Ενημέρωση των Μελών των οικείων Τμημάτων της Σχολής ΗΜΗΠΛΗ και ΜΗΜΕΜΥ 
για το θέμα: Aerobotic - Drone Opportunities [Παρ. 2.14]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση ηλεκτρονικού μηνύματος στα οικεία Τμήμα-
τα της Σχολής ΗΜΗΠΛΗ και ΜΗΜΕΜΥ για το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 
2.14. 
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2.15 

Ενημέρωση Προέδρων από Προϊστάμενο ΥΣΦΜ για το θέμα: Μαθήματα με λιγότε-
ρους από 5 φοιτητές [Παρ. 2.15]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορά για το ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο κοινοποιήθηκε στους 
Προέδρους Τμημάτων και Κοσμήτορες με θέμα: Μαθήματα με λιγότερους από 5 φοιτητές 
ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.15.. 
Στο μήνυμα αναφέρεται ότι υπάρχει σαφής ρύθμιση στους Γενικούς Κανόνες Σπουδών 
και Φοίτησης, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από Σύγκλητο και Συμβούλιο.  Παρατίθεται πιο 
κάτω η ακριβής διατύπωση στο άρθρο 1.5.: 
«Το ελάχιστο μέγεθος ακροατηρίου για ένα μάθημα είναι οι πέντε φοιτητές.  Μαθήματα 
μπορούν να διεξάγονται και για λιγότερους φοιτητές, αλλά αυτά τα μαθήματα δεν θα προ-
σμετρούνται στο διδακτικό φόρτο του Τμήματος και του μέλους ΔΕΠ ή ΕΕΠ που το διδά-
σκει». 
Σύμφωνα με τους Κανόνες, δεν χρειάζεται απόφαση/έγκριση από οποιοδήποτε όργανο 
πλην του Τμήματος για το αν θα προσφερθεί ένα (οποιοδήποτε) μάθημα με λιγότερους 
από 5 φοιτητές.  Ούτε μπορεί κάποιο όργανο – διότι πρόκειται για Κανόνες - να δώσει 
«εξαίρεση» ώστε μάθημα με λιγότερους από 5 Φοιτητές να προσμετράται στο φόρτο.  
Ούτε υπάρχει οτιδήποτε (π.χ. το μάθημα είναι υποχρεωτικό κλπ.) που αιτιολογεί «εξαίρε-
ση». 
Η ΥΣΦΜ ζητά από τα Τμήματα να αποφασίσουν και να ενημερώσουν σχετικά την Υπη-
ρεσία (με τη λήξη των προσθαφαιρέσεων) αν θα προσφέρουν τελικά μάθημα/τα που έ-
χουν λιγότερους από 5 Φοιτητές.  Ακολούθως, θα ενημερώνει την Πρυτανεία και την ΥΑΔ 
για τα μαθήματα που τελικά προσφέρονται με λιγότερους από 5 φοιτητές (και τους διδά-
σκοντες τους).  Για τις όποιες «συνέπειες» (βλ. υπολογισμός φόρτου, έλλειμμα φόρτου, 
κλπ.) δεν είναι αρμόδια η ΥΣΦΜ. 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ έθεσε το πρόβλημα το οποίο ενδέχεται να προκληθεί 
σε περίπτωση εγγραφής σε ένα Πρόγραμμα Μάστερ πέραν των 5 Φοιτητών, προσφέρεται 
το πρόγραμμα και προσμετράται ο φόρτος στον διδάσκονται, σύμφωνα με τους υφιστά-
μενους κανόνες, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου, και μετά την ημερομηνία προσθα-
φαιρέσεων Μαθημάτων, για κάποιο λόγο οι Φοιτητές αποχωρούν από ένα Πρόγραμμα 
Μάστερ με αποτέλεσμα το αριθμός τους να είναι μικρότερος από 5.  Διερωτήθηκε εάν στις 
περιπτώσεις αυτές θα προσμετράται ό όχι ο διδακτικός φόρτος στον διδάσκοντα. 
Απεφασίσθη όπως κοινοποιηθεί σχετικό Σημείωμα στον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ για πε-
ραιτέρω διευκρινίσεις επί του θέματος. 

Κοινοποίηση 
Σημειώματος 
στον Προϊ-
στάμενο της 
ΥΣΦΜ για 
περαιτέρω 
διευκρινίσεις 

Άμεσα 

    

3 Απορρέοντα   

3.1 Κοινοποίηση ηλεκτρονικού μηνύματος στους Προέδρους των οικείων Τμημάτων 
της Σχολής με θέμα: Εκδήλωση Ημέρας Γνωριμίας (OPEN DAY) αποκλειστικά για 
την Σχολή [Παρ. 3.1]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για το ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο κοινοποιήθηκε στους 
Προέδρους των οικείων Τμημάτων της Σχολής, σε συνέχεια σχετικής με το ως άνω θέμα 
απόφασης του Συμβουλίου της Σχολής σε προηγούμενη Συνεδρία, με την παράκληση 
όπως ενημερώσουν/υπενθυμίσουν τα πιο κάτω αναφερόμενα Μέλη ΔΕΠ των οικείων 
Τμημάτων της Σχολής αναφορικά με την διοργάνωση Εκδήλωσης Γνωριμίας «OPEN 
DAY» (αρχές επόμενου έτους), η οποία να αφορά αποκλειστικά τα Τμήματα της Σχολής 
Μηχανικής και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με τους Προέδρους των οικείων Τμημάτων 
και τον Κοσμήτορα και με την συνδρομή της ΥΣΦΜ: 
 
Τμήμα ΜΗΜΕΜΥ: 
Τάσος Γεωργιάδης 
Χάρης Χαριδήμου,  
Κωνσταντίνος Καπνίσης 

Υπενθύμιση 
στον Πρόεδρο 
του Τμήματος 
ΗΜΗΠΛΗ για 
να δηλώσει το 
όνομα του 
εκπροσώπου 
του Τμήματος. 

Άμεσα 
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Λουκάς Κουτσοκέρας 
 
Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ: 
Στυλιανός Γιατρός  
 
Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ 
Αναμένεται το όνομα του εκπροσώπου του Τμήματος 
 
Απεφασίσθη όπως γίνει υπενθύμιση στον Πρόεδρο του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ για κοινο-
ποίηση του ονόματος του Μέλους ΔΕΠ το οποίο θα εκπροσωπεί το Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ. 

3.2 Απάντηση από Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ για το θέμα: Επιχορήγηση φοιτητών που κάνουν 
πρακτική άσκηση [Παρ. 3.2]: 
Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε για την ανταπόκριση του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ επί του ως άνω 
θέματος, σε συνέχεια απόφασης κατά την 83η Συνεδρία του Συμβουλίου της Σχολής όπως 
προβούν στις δέουσες ενέργειες για υλοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου του Πα-
νεπιστημίου για το θέμα: Επιχορήγηση φοιτητών που κάνουν πρακτική άσκηση.  Θα 
πρέπει να γίνει καταγραφή του αριθμού των Φοιτητών οι οποίοι απασχολούνται μέσω 
πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή και, σε συνεννόηση με την ΥΣΦΜ και την Επιτροπή 
Διασύνδεσης με την Κοινωνία και τη Βιομηχανία, να καταγραφεί και να κατατεθεί στην 
Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου εισήγηση για εξεύρεση τρόπου επιχορήγησης 
αυτών των φοιτητών.  
Απεφασίσθη όπως κοινοποιηθεί ηλεκτρονικό μήνυμα για υπενθύμιση των Προέδρων των 
Τμημάτων ΠΟΜΗΓΕ και ΜΗΜΕΜΥ. 

Κοινοποίηση 
ηλεκτρονικού 
μηνύματος για 
υπενθύμιση 
των Προέδρων 
ΜΗΜΕΜΥ και 
ΠΟΜΗΓΕ. 

‘Αμεσα 

3.3 Συνάντηση των Μελών ΔΕΠ της Σχολής Σωτήριο Χατζή, Ευστάθιο Καλυβιώτη και 
Λύσανδρο Παντελίδη με την Διευθύντρια και τους Διδάσκοντες του Κέντρου Γλωσ-
σών για συζήτηση των θεμάτων: α) περιεχόμενο της ύλης του Μαθήματος των Αγ-
γλικών το οποίο διδάσκεται στα οικεία Τμήματα της Σχολής και β) τον αριθμό των 
ECTS ο οποίος αντιστοιχεί στο Μάθημα των Αγγλικών σε κάθε Τμήμα [Παρ. 3.3]: 
Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε για το ηλεκτρονικό μήνυμα από την Διευθύντρια του Κέντρου 
Γλωσσών για το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 3.3. 
Στο μήνυμα αναφέρεται ότι σε συνέχεια απόφασης η οποία λήφθηκε κατά την 78η Συνε-
δρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, πραγματοποιήθηκε συνά-
ντηση μεταξύ των διδασκόντων του Κέντρου Γλωσσών με τους εκπροσώπους του εκάστο-
τε Τμήματος της Σχολής για συζήτηση των θεμάτων που είχαν τεθεί (συνάφεια, αριθμός 
ECTS). 
Τα μέλη του Κέντρου Γλωσσών μελέτησαν την Πολιτική Απαλλαγών και έχουν ενσωμα-
τώσει σε αυτήν τις περιπτώσεις αιτήσεων μετεγγραφών μεταξύ τμημάτων εντός της ίδιας 
Σχολής.  Στην αναθεωρημένη και ολοκληρωμένη πολιτική απαλλαγών του Κέντρου Γλωσ-
σών έχει προστεθεί στο κείμενο της πολιτικής το παρακάτω απόσπασμα: 
«Σε περιπτώσεις αιτήσεων μετεγγραφών μεταξύ τμημάτων εντός της ίδιας σχολής του 
ΤΕΠΑΚ, η διαδικασία παραμένει η ίδια (συμπλήρωση Google form και τεκμηρίωση).  Με-
τά από αξιολόγηση του αιτήματος από την αρμόδια επιτροπή του ΚΓ, και νοουμένου ότι 
όλα τα κριτήρια πληρούνται, το Κέντρο Γλωσσών θα επιτρέπει/ παραχωρεί την απαλλα-
γή». 
Κατόπιν ενημέρωσης που έγινε από το Μέλος του Συμβουλίου Λύσανδρο Παντελίδη, ο 
οποίος συμμετείχε σε συνάντηση με εκπροσώπους του Κέντρου Γλωσσών ακολούθησε 
διεξοδική συζήτηση και ευρεία ανταλλαγή απόψεων και απεφασίσθη όπως ζητηθεί από 
το Κέντρο Γλωσσών η αύξηση του ποσοστού της συνάφειας της ύλης στο Μάθημα της 
Αγγλικής Γλώσσας, στα οικεία Τμήματα της Σχολής ΜΤΕ (ΗΜΗΠΛΗ, ΜΗΜΕΜΥ και ΠΟ-
ΜΗΓΕ), με στόχο α) να διευρυνθεί η δυνατότητα και β) να διευκολυνθεί η διαδικασία με-
τεγγραφής ενός Φοιτητή μεταξύ των οικείων Τμημάτων της Σχολής. 
Απεφασίσθη επίσης όπως διευκρινιστεί με την ΥΣΦΜ ο αριθμός των ECTS για το Μάθη-

  



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – Πρακτικά 84ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας 

 

 
84η 2019 Τακτική Συνεδρία Συμβουλίου ΣΜΗΤΕ Α’ ΜΕΡΟΣ 
8 Οκτωβρίου 2019                                                                             ΦΚ/ΠΣ 6/10 
 

μα της Αγγλικής Γλώσσας Ι και ΙΙ, στα οικεία Τμήματα της Σχολής. 

3.4 Εξ αποστάσεως φοίτηση στα μάστερ της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας - Εξε-
τάσεις σε Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών [Παρ. 3.4]: 
Σε συνέχεια σχετικής με το ως άνω θέμα απόφασης κατά την προηγούμενη Συνεδρία του 
Συμβουλίου της Σχολής, κλήθηκε και παρακάθησε στην παρούσα Συνεδρία κατά την 
διάρκεια της συζήτησης του ως άνω θέματος ο Λειτουργός της ΥΣΠΤ του ΤΕΠΑΚ Χρίστος 
Ροδοσθένους ο οποίος είναι αποσπασμένος στο ΤΕΠΑΚ (για 3 Χρόνια) από το ΑΠΚΥ 
(Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και είναι άριστος γνώστης του θέματος με ευρεία γνώση 
και εμπειρία καθ’ ότι στο ΑΠΚΥ όλα τα Προγράμματα Σπουδών προσφέρονται εξ απο-
στάσεως. 
Ενημέρωσε εκτενώς για θέματα που αφορούν στην δυνατότητα προσφοράς Προγραμμά-
των εξ αποφάσεως, στη βιωσιμότητα καθώς και ζητήματα κλειδιά για την επιτυχία ενός 
τέτοιου εγχειρήματος.  Ενημέρωσε επίσης για την νέα ανακοίνωση και κατευθυντήριες 
γραμμές που έστειλε ο Φορέας για την προσφορά εξ αποστάσεως Προγραμμάτων Σπου-
δών [http://www.dipae.ac.cy/index.php/el/nea-ekdiloseis/anakoinoseis-el/472-08-10-2019-
upgrade-distance-learning-programmes] ως παρατίθεται πιο κάτω, καθώς και για την υ-
ποχρέωση ύπαρξης τελικής εξέτασης στα εξ αποστάσεως μαθήματα με φυσική παρουσία 
του φοιτητή. 
«Αναβάθμιση των Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Σπουδών: 
Κατά την 46η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, το Συμ-
βούλιο του Φορέα αποφάσισε να καλέσει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης που λει-
τουργούν εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, να προβούν στις δέουσες ενέργειες για 
την αναβάθμισή τους, στη βάση των ευρημάτων των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγη-
σης, όπως αυτά έχουν δημοσιευθεί στη θεματική ανάλυση με τίτλο «Αξιολόγηση των Εξ-
Αποστάσεως Προγραμμάτων: Τάσεις και Χαρακτηριστικά». 
Επιπρόσθετα, κατά τη διαδικασία αναβάθμισης των εξ αποστάσεως προγραμμάτων, τα 
ιδρύματα δύνανται να ανατρέξουν στο περιεχόμενο της «Ημερίδας για την Ποιότητα των 
Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Σπουδών» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμ-
βρίου 2019.   
Στη βάση των πιο πάνω, στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών πρέπει: 
 Να ακολουθείται η φιλοσοφία της εξ αποστάσεως ανώτερης εκπαίδευσης και οι 
αρχές που προκύπτουν από αυτή. 
 Στη βάση των αρχών αυτών να αναδιοργανωθούν οι δραστηριότητες και τα υλικά, 
ούτως ώστε με τις κατάλληλες προσομοιώσεις (simulations) και την αξιοποίηση του εικο-
νικού και οπτικο-ακουστικού περιβάλλοντος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να καλούνται να 
«ενεργούν» στο αντικείμενο μάθησης και όχι μόνο να βλέπουν ή να διαβάζουν.  Η ενερ-
γητική συμμετοχή των φοιτητών /φοιτητριών στη διαδικασία μάθησης είναι ουσιαστικό 
κριτήριο ποιότητας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες Γραμμές 
(ESG1.3), για όλα τα προσφερόμενα προγράμματα και πολύ περισσότερο για τα εξ απο-
στάσεως. 
 Να διασφαλίζεται η αλληλόδραση (φοιτητριών-φοιτητριών, φοιτητών/τριών-
διδασκόντων, φοιτητριών/τών-υλικού), η οποία πρέπει να είναι μέρος της συντρέχουσας 
αξιολόγησης και ανατροφοδότησης των φοιτητών/φοιτητριών από τον διδάσκο-
ντα/διδάσκουσα. 
 Με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και τις διαδικασίες της εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης να επιδιώκεται η καλλιέργεια ανώτερων γνωστικών και ερευνητικών 
δεξιοτήτων, καθώς και πρωτότυπη εξειδικευμένη γνώση κατά το EQF. 
Ως εκ τούτου, τα ιδρύματα που ενδιαφέρονται να υποβάλουν για αξιολόγηση εξ αποστά-
σεως προγράμματα σπουδών οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα πιο πάνω για τον κατάλ-
ληλο σχεδιασμό των προγραμμάτων. 
Τα ιδρύματα που έχουν ήδη υποβάλει προγράμματα σπουδών για επαναξιολόγηση και 
πρώτη αξιολόγηση δύνανται να προβούν σε επικαιροποίηση της αίτησής τους και επα-
ναϋποβολή της το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2020. 
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Τα ιδρύματα τα οποία λειτουργούν προγράμματα εξ αποστάσεως, των οποίων δεν έχει 
λήξει η περίοδος πιστοποίησης, ενδείκνυται να προβούν στις δέουσες ενέργειες για ανα-
βάθμιση της ποιότητας των εξ αποστάσεως προγραμμάτων τους και τη σταδιακή πλήρη 
συμμόρφωση με τα πιο πάνω δεδομένα.» 
Ο Λειτουργός της ΥΣΠΤ επεσήμανε ότι, αυτή τη στιγμή στο ΤΕΠΑΚ προσφέρονται δύο 
Προγράμματα Σπουδών (εν μέρει) εξ αποστάσεως, ένα στο Κέντρο Γλωσσών (MA 
Computer Assisted Language Learning – CALL) και ένα από τον Καθηγητή Π. Ζαφείρη σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τάλλιν στην Εσθονία (MSc Interaction Design). 
Επικρατέστερες μορφές για προσφορά Προγραμμάτων εξ αποστάσεων είναι α) η Σύγ-
χρονη παρακολούθηση δηλαδή ο Καθηγητής παραδίδει το μάθημα εξ αποστάσεως και 
είναι συνδεδεμένος ταυτόχρονα με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 
σε εικονικό δωμάτιο, β) με την φυσική παρουσία του Καθηγητή και φοιτητών και ταυτό-
χρονα την εξ αποστάσεως σύνδεση με άλλους φοιτητές που βρίσκονται εξ αποστάσεως γ) 
την βιντεογράφιση της διάλεξης και την ανάρτηση της στην πλατφόρμα παρέχοντας την 
δυνατότητα για την εκ των υστέρων παρακολούθηση από Φοιτητές και δ) την δυνατότητα 
πρόσβασης σε μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων για να παρακολουθήσουν ένα Πρόγραμ-
μα (Massive Open Online Courses). 
Στο ΤΕΠΑΚ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η υποδομή και ο εξοπλισμός για ποιοτική κατα-
γραφή μίας διάλεξης και την ανάρτησή της σε μία πλατφόρμα για την εκ των υστέρων 
παρακολούθησή της. 
Για την περαιτέρω προώθηση του θέματος θα πρέπει να διερευνηθούν από την ΥΣΠΤ: α) 
τι είδους προγράμματα επιθυμούν τα Τμήματα να δημιουργήσουν, β) με ποια μεθοδολο-
γία θα προσφέρονται τα προγράμματα αυτά.  Ο λειτουργός της ΥΣΠΤ ενημέρωσε ότι έχει 
ήδη ζητηθεί τεχνική μελέτη για την προσφορά εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών 
από το ΤΕΠΑΚ, η οποία θα περιλαμβάνει την ενημέρωση αυτή. 
Επί του παρόντος το ΤΕΠΑΚ έχει την πλατφόρμα για εξ αποστάσεως φοίτηση elearn-
ing.cut.ac.cy που στηρίζεται στο ΕΛ/ΛΑΚ moodle, η οποία στο παρόν στάδιο δεν περι-
λαμβάνει τη δυνατότητα καταγραφής μίας Διάλεξης και πρόσβασης των Φοιτητών εκ των 
υστέρων. 
Για το τεχνικό μέρος υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης.  Είτε σύγχρονη θα είναι η σύν-
δεση είτε ασύγχρονη τα τεχνικά προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν μπορούν να 
επιλυθούν σχετικά εύκολα, με κατάλληλη εκπαίδευση. 
Το μέλος του Συμβουλίου Τ. Κασπαρής διερωτήθηκε κατά πόσο είναι εφικτό να τοποθε-
τηθεί άμεσα μία στοιχειώδης υποδομή για καταγραφή Lecture Videos και ο Λειτουργός 
της ΥΣΠΤ ανέλαβε να διερευνήσει το θέμα και να ενημερώσει σχετικά. 
Το Μέλος του Συμβουλίου Λ. Παντελίδης ανέφερε ότι επί του παρόντος θα πρέπει να τε-
θούν ευρύτεροι προβληματισμοί όπως α) θέματα απόστασης δηλαδή μπορούν τα προ-
γράμματα αυτά να προσφέρονται στην Ελλάδα μόνο ή και σε πιο απομακρυσμένες χώρες 
π.χ. στην Αγγλία, β) εάν υπάρχει δυνατότητα προσφοράς προγραμμάτων σε μεγάλη α-
πόσταση πως επιλύεται το πρόβλημα με την διαφορά της ώρας, γ) οι εξετάσεις θα γίνο-
νται επί τόπου και δ) ίσως είναι ευκολότερο για αρχή να προσφέρονται μόνο σε Ελλάδα 
και Κύπρο. 
Ο Κοσμήτορας επεσήμανε ότι α) θα πρέπει τα προγράμματα που θα προσφερθούν εξ 
αποστάσεις ένα είναι πολύ στοχευμένα/εξειδικευμένα για να πεισθεί ένας φοιτητής να 
εγγραφεί και β) θα πρέπει να προσφέρονται σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια. 
Ο Λειτουργός της ΥΣΠΤ Χρίστος Ροδοσθένους ανέλαβε να μελετήσει περαιτέρω τα θέμα-
τα που ετέθησαν και να επανέλθει με περισσότερη πληροφόρηση. 

3.5 Διερεύνηση από το Μέλος του Συμβουλίου Α. Ανδρέου για την διαδικασία η οποία 
ακολουθείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αναφορικά με την απονομή βραβείου στον 
Πρώτο όλων των Φοιτητών του Πανεπιστημίου [Χωρίς Παράρτημα]: 
Το θέμα 3.5 παραπέμπεται στην επόμενη Συνεδρία του Συμβουλίου της Σχολής, ένεκα 
αποχώρησης από την Συνεδρία του Εισηγητή του θέματος Α. Ανδρέου. 
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3.6 Εισήγηση του Μέλους του Συμβουλίου Α. Ανδρέου για την δημιουργία όπως πιλοτι-
κού συστήματος ηλεκτρονικού ημερολογίου (Calendar) ως Project για όπως Φοιτη-
τές του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ στο οποίο να καταχωρούνται όπως οι εκδηλώσεις του 
Πανεπιστημίου, ούτως ώστε να αποφεύγεται η διοργάνωση πέραν όπως όπως Εκ-
δήλωσης εντός όπως Σχολής ταυτόχρονα και να παρέχεται η ευχέρεια σε περισσό-
τερα Μέλη ΔΕΠ όπως Σχολής να παρευρίσκονται όπως Εκδηλώσεις [Χωρίς Παράρ-
τημα]: 
Το θέμα 3.6 παραπέμπεται στην επόμενη Συνεδρία του Συμβουλίου όπως Σχολής, ένεκα 
αποχώρησης από την Συνεδρία του Εισηγητή του θέματος Α. Ανδρέου. 

Υπενθύμιση 
των Μελών 
όπως Ειδικής 
Επιτροπής για 
την διοργά-
νωση εκδή-
λωσης «OPEN 
DAY» απο-
κλειστικά για 
την Σχολή 
ΜΤΕ. 

Άμεσα 

    

4.1 Ακαδημαϊκά Θέματα   

 Επικύρωση Προέγκρισης του Αιτήματος του Μέλους ΔΕΠ Επίκουρου Καθηγητή Μα-
ρίνου Ιωαννίδη Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ, για Απασχόληση του Ερευνητικού Συνεργάτη Κυ-
ριάκου Ευσταθίου [Παρ. 4.1]: 
Το Συμβούλιο επικύρωσε την προέγκριση του ως άνω Αιτήματος του Επίκουρου Καθηγη-
τή Μαρίνου Ιωαννίδη, σύμφωνα με το αντίστοιχο Παράρτημα 4.1. 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε τις δέουσες διευκρινίσεις, απεφάσισε όπως, με τη σύμφωνη 
γνώμη του, προωθήσει το θέμα στο Πρυτανικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης. 

Κοινοποίηση 
Σημειώματος 
στο Πρυτανικό 
Συμβούλιο για 
λήψη απόφα-
σης 

Άμεσα 

4.2 Αίτημα του Μέλους ΔΕΠ Επίκουρου Καθηγητή Μιχάλη Σιριβιανού Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ, 
για απασχόληση του Ερευνητικού Συνεργάτη Θεόδωρου Χριστοφίδη [Παρ. 4.2]: 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την έγκριση του ως άνω αιτήματος του Επίκουρου Καθη-
γητή Μιχάλη Σιριβιανού από το Συμβούλιο του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ, σύμφωνα με το αντί-
στοιχο Παράρτημα 4.2. 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε τις δέουσες διευκρινίσεις σύμφωνα με τα ως άνω, απεφάσισε 
όπως με τη σύμφωνη γνώμη του, προωθήσει το εν λόγω θέμα στο Πρυτανικό Συμβούλιο 
για λήψη απόφασης.  

Κοινοποίηση 
Σημειώματος 
στο Πρυτανικό 
Συμβούλιο για 
λήψη απόφα-
σης 

Άμεσα 

    

5. Θέματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού   

5.1 Αίτημα του Μέλους ΔΕΠ Επίκουρου Καθηγητή Σωτήρη Χατζή στο Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ, 
για έγκριση Σαββατικής Άδειας από: 1.7.2020 μέχρι 31.12.2020 και από 1.7.2021 μέ-
χρι 31.12.2021 [Παρ. 5.1]: 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ, 
όπως εγκρίνει το αίτημα του Μέλους ΔΕΠ του οικείου Τμήματος, Επίκουρου Καθηγητή 
Σωτήριου Χατζή, για παραχώρηση Σαββατικής Άδειας κατά την περίοδο: 1.7.2020 μέχρι 
31.12.2020 και 1.7.2021 μέχρι 31.12.2021, σύμφωνα με το αντίστοιχο Παράρτημα 5.1. 
Κατά την ίδια περίοδο 1.7.2020 μέχρι 31.12.2020 και 1.7.2021 μέχρι 31.12.2021, στο 
Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ δεν έχει παραχωρηθεί Σαββατική Άδεια σε άλλο Μέλος ΔΕΠ.  Αναφορι-
κά με τα διδακτικά καθήκοντα του αιτούντος, θα καλυφθούν από Ειδικούς Επιστήμονες. 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε τις δέουσες διευκρινίσεις σύμφωνα με τα ως άνω, απεφάσισε 
όπως προωθήσει το εν λόγω θέμα στη Σύγκλητο για λήψη απόφασης. 

Κοινοποίηση 
Σημειώματος 
στην Σύγκλητο 
για λήψη 
απόφασης. 

Άμεσα. 

    

6. Στρατηγικός Προγραμματισμός και Ανάπτυξη   

6.1 Επανασύσταση Ειδικής Επιτροπής για μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου 
Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωπληροφορική και Παρατήρηση 

Κοινοποίηση 
Σημειώματος 
στην Σύγκλητο 

Άμεσα 
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Γης» – Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ [Παρ. 6.1]: 
Το Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά το ως άνω αναφερόμενο θέμα, σε συνέχεια σχετικής 
απόφασης του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 6.1. 
Το Συμβούλιο απεφάσισε όπως διαβιβάσει εισήγηση στην Σύγκλητο για λήψη απόφασης, 
αναφορικά με την Επανασύσταση της Ειδικής Επιτροπής για Εκλογή Μέλους ΔΕΠ στη 
βαθμίδα Λέκτορα/Επίκουρου Καθηγητή, στο Γνωστικό Αντικείμενο «Γεωπληροφορική και 
Παρατήρηση Γης» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. 

για λήψη 
απόφασης. 

6.2 Αλλαγές στη σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης για μία (1) θέση ΕΕΠ στο γνω-
στικό αντικείμενο «Θετικές Επιστήμες (Φυσική, Μαθηματικά, Πληροφορική)» – Τμή-
μα ΠΟΜΗΓΕ  [Παρ. 6.2]: 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ για 
το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 6.2. 
Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης το Συμβούλιο απεφάσισε όπως διαβιβάσει εισήγηση στην 
Σύγκλητο για λήψη απόφασης, αναφορικά με τις αλλαγές στη Σύσταση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης για πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΕΠ, στο Γνωστικό Αντικείμενο «Θετικές Επι-
στήμες (Φυσική, Μαθηματικά, Πληροφορική)» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μη-
χανικών Γεωπληροφορικής. 

Κοινοποίηση 
Σημειώματος 
στην Σύγκλητο 
για λήψη 
απόφασης. 

Άμεσα 

    

7 Διάφορα   

7.1 Joint degree CUT - Hangzhou University of Electronic Science and Technology – 
Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ [Παρ. 7.1]: 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ και εισηγητής του θέματος ενημέρωσε για το ηλε-
κτρονικό μήνυμα το οποίο έλαβε από τον Πρύτανη ημερομηνίας 6.10.2019 για το ως άνω 
θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 7.1. 
Στο μήνυμα αναφέρεται ότι, η κινέζικη εταιρεία HYR, με την οποία το ΤΕΠΑΚ έχει πρωτό-
κολλο συνεργασίας, εισηγείται την δημιουργία προγράμματος MS Electronic and Com-
munication Engineering: Joint degree CUT - Hangzhou University of Electronic Science 
and Technology (www.ziici.org) 
Στο Joint degree CUT - Hangzhou University of Electronic Science and Technology ανα-
μένεται ότι θα εισέρχονται περίπου 30 - 80 μεταπτυχιακοί Κινέζοι φοιτητές ετησίως.  Θα 
είναι διετές πρόγραμμα.  Για το πρώτο έτος οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν μαθήματα 
στην Κίνα και το ΤΕΠΑΚ θα στείλει 1 Διδάσκοντα για ένα χρόνο για να διδάξει 5 - 7 Μα-
θήματα στην Κίνα. 
Για το δεύτερο έτος οι φοιτητές θα εγγραφούν σε όλα τα μαθήματα στο ΤΕΠΑΚ. 
Τα κριτήρια εισαγωγής για τους φοιτητές τα οποία απαιτεί το κινέζικο Πανεπιστήμιο είναι 
α) Chinese National Admission Exam for MS degree και  
β) IELTS 6.0 
Κατόπιν συζήτησης και ευρείας ανταλλαγής απόψεων επί του θέματος, το Συμβούλιο α-
πεφάσισε ότι αντιμετωπίζει θετικά το εν λόγω θέμα και προέτρεψε τον Πρόεδρο του Τμή-
ματος ΗΜΗΠΛΗ να το συζητήσει ενδελεχώς στο Συμβούλιο του οικείου Τμήματός του και 
να το επαναφέρει με εμπεριστατωμένο υπόμνημα στο Συμβούλιο της Σχολής για τα περαι-
τέρω. 

  

7.2 Διάλυση νεοφυούς Εταιρείας IDifier- C/O Μιχάλη Σιριβιανό – Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ [Παρ. 
7.2]: 
Ο Εισηγητής του θέματος και Πρόεδρος του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ ενημέρωσε το Συμβούλιο 
ότι το Μέλος ΔΕΠ του οικείου Τμήματος Μιχάλης Σιριβιανός έχει προχωρήσει στην διά-
λυση της νεοφυούς Εταιρείας IDifier για το λόγο ότι η εταιρεία είχε μόνο έξοδα σύμφωνα 
με τις οικονομικές καταστάσεις και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά που παρουσίασε στο 
Συμβούλιο του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ. 
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Λήξη του Α΄ ΜΕΡΟΥΣ της Συνεδρίας 
 
Μετά την λήξη της 84ης Συνεδρίας Α’ Μέρος, το Συμβούλιο προέβη στην ανάγνωση και επικύρωση των ως άνω αναφερόμε-
νων αποφάσεων για τα θέματα: 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 7.3 και 7.4. 
 
 
 
 
 
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
 
Τα πρακτικά του Α’ ΜΕΡΟΥΣ της 84ης Συνεδρίας, εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας 
κατά την 85η Τακτική Συνεδρία του ΜΕΡΟΣ Α’, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2019. 

Η εν λόγω Εταιρεία ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια και ενημερώθηκε σχετικά το Συμβού-
λιο του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ και το Συμβούλιο της Σχολής από το Μέλος ΔΕΠ Μ. Σιριβια-
νό. 

7.3 Κονδύλι για Ασφάλιση Εξοπλισμού εκτός Κτηριακών Εγκαταστάσεων ΤΕΠΑΚ [Παρ. 
7.3]: 
Το Συμβούλιο ενημερώθηκε από τον εισηγητή του θέματος και Πρόεδρο του Τμήματος 
ΠΟΜΗΓΕ για το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 7.3, και αφορά στην ασφάλι-
ση του πανεπιστημιακού εξοπλισμού ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε εξωτερικούς χώ-
ρους.  Επειδή ο εξοπλισμός αυτός αποτελεί κρατική περιουσία, θα ήταν καλό να υπάρχει 
η δυνατότητα (ίσως κάποιο εξειδικευμένο κονδύλι) για ασφαλιστική κάλυψη σε περιπτώ-
σεις κλοπής, φθοράς ή και καταστροφής.  Ειδικά στην περίπτωση εξοπλισμού υψηλού 
κόστους γίνεται αντιληπτό ότι, το κενό το οποίο ενδέχεται να προκύψει από κακόβουλες 
ενέργειες, μπορεί να είναι δυσαναπλήρωτο. 
Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων σύμφωνα με τα ως άνω, το Συμβούλιο απεφάσισε όπως 
προωθήσει το θέμα στον Πρόεδρο της Συγκλητικής Επιτροπής Οργάνωσης και Ανάπτυξης 
Κτηριακών Υποδομών (ΕΟΑΚΥ), για περαιτέρω ενέργειες οι οποίες ενδείκνυται να γίνουν. 

Κοινοποίηση 
Σημειώματος 
στον Πρόεδρο 
της ΕΟΑΚΥ 

Άμεσα 

7.4 Κατανομή Νέων Θέσεων ΔΕΠ/ΕΕΠ – Προϋπολογισμός 2019 [Παρ. 7.4]: 
Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε για την προκαταρκτική Κατανομή των Νέων Θέσεων ΔΕΠ/ΕΕΠ 
οι οποίες εγκρίθηκαν και συμπεριελήφθησαν στον Προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ για το 
έτος 2019 και θα απόπαγοποιηθούν το έτος 2020.   
Ενόψει απουσίας του Προέδρου του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ απεφασίσθη όπως πραγματο-
ποιηθεί συνάντηση του Κοσμήτορα με τους Προέδρους των οικείων Τμημάτων της Σχολής 
(ΗΜΗΠΛΗ, ΜΗΜΕΜΥ και ΠΟΜΗΓΕ) για περαιτέρω συζήτηση του θέματος. 

Συνάντηση 
των Προέδρων 
των οικείων 
Τμημάτων της 
Σχολής με τον 
Κοσμήτορα 

Άμεσα 

    


