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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 82ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

 

 Θέματα - Αποφάσεις Ενέργειες Ημερομηνία 

2.5 Αντικατάσταση ΔΔΟ και Προϊσταμένων Διοικητικών Υπηρεσιών (Παράρτημα 

2.5) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί στην Επιτροπή 

Κανόνων και Κανονισμών, να εξετάσει τις δύο γνωματεύσεις που έχουν 

εξασφαλιστεί για το θέμα « Αντικατάσταση ΔΔΟ και Προϊσταμένων 

Διοικητικών Υπηρεσιών», για την ετοιμασία σχετικού Κανόνα.  

 

 

Επιτροπή 

Κανόνων 

και 

Κανονισμών  

 

 

Άμεσα  

5.4 Σύστημα Χρηματοδότησης Δημοσίων Πανεπιστημίων της Κύπρου στη Βάση 

Δεικτών Απόδοσης (Παράρτημα 5.4) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 94ης 

Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 30/03/2018, αναφορικά με το κείμενο που 

αφορά στο Σύστημα Χρηματοδότησης Δημόσιων Πανεπιστημίων στη βάση 

Δεικτών Απόδοσης, όπως αυτό παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που 

έχει υποβληθεί. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

Πρύτανης Άμεσα  

5.5 Προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης των περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου (φοιτητικά θέματα και θέματα σπουδών) Κανονισμών του 2015 – 

Κ.Δ.Π. 52/2015 (Θέμα από 20η Συνεδρία Συγκλητικής Επιτροπής Κανόνων 

και Κανονισμών, ημερομηνίας 13/3/2018) (Παράρτημα 5.5) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως: 

Α) επικυρώσει την απόφαση της 94ης Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 

19/4/2018, αναφορικά με τροποποίηση των περί Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) 

Κανονισμών του 2015 - Κ.Δ.Π. 52/2015 που αφορά στην προσφορά 

προγραμμάτων σπουδών σε ξένες γλώσσες, όπως αυτή παρουσιάζεται στο 

σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί με την εξής τροποποίηση στους Περί 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 2003 έως 2016: 

 

Σημείο 10Α (4), σελ. 6 

(4) Κάθε φοιτητής που γίνεται αποδεκτός σε προπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών που προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της 

Πρύτανης Άμεσα  
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Δημοκρατίας καταβάλλει δίδακτρα, είτε είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή 

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, όπως καθορίζονται από 

το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μετά από εισήγηση της Συγκλήτου ως εξής: 

(α) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, 

Σχολή Επιστημών Υγείας και Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος δίδακτρα ύψους μέχρι €12.000 κάθε έτος 

(β) Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και Σχολή Δημόσιας 

Επικοινωνίας δίδακτρα ύψους μέχρι €6.834 κάθε έτος 

 

Να αντικατασταθεί με το εξής: 

4) Κάθε φοιτητής που γίνεται αποδεκτός σε προπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών που προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της 

Δημοκρατίας καταβάλλει δίδακτρα, είτε είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή 

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, όπως καθορίζονται από 

το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μετά από εισήγηση της Συγκλήτου μέχρι 

€12.000 κάθε έτος. 

 

Β) εξουσιοδοτήσει τον Πρύτανη για όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς 

υλοποίηση της τροποποίησης. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

5.6 Νέες Επιλέξιμες Δαπάνες 3/319 και 3/324 – Πολιτική 3/324 Μοριοδότηση 

(Παράρτημα 5.6) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

94ης Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 30/3/2018, ως ακολούθως: 

 

«Η Σύγκλητος κατά την 94η Συνεδρία της ημερομηνίας 30/3/2018, αποφάσισε 

ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της 59ης Συνεδρίας της Συγκλητικής 

Επιτροπής Έρευνας σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η ίδια Πολιτική 3/319 

του 2017, με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται στην Πολιτική 

του 2017, για το 2018. Κατά τη διαμόρφωση της Πολιτικής Ερευνητικής 

Δραστηριότητας για το 2019, η Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας θα μελετήσει 

τις οποιεσδήποτε εισηγήσεις έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή για νέες 

επιλέξιμες δαπάνες. 

 

Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι, όσον αφορά την αγορά μικροεξοπλισμού 

συνολικού ποσού ύψους €700,00, ο περιορισμός στο ποσό των €700,00 

αφορά στο σύνολο του κόστους αγοράς, ανεξαρτήτως πηγής ή κονδυλίου. 

 

Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 

εισήγηση της 59ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας, 

σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η Πολιτική Μοριοδότησης 3/324, όπως 

αυτή παρουσιάζεται στο Παράρτημα που έχει υποβληθεί. 

 

Πρύτανης / 

ΑΑΥ / ΥΟΙΚ 

/ ΥΕΔΣ 

 

Άμεσα  
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Η Σύγκλητος διευκρινίζει τα ακόλουθα: 

 

 Οι επιλέξιμες ημερομηνίες για τη διαδικασία Μοριοδότησης για το 

2018 θα είναι 01/04/2017 μέχρι 31/03/2018. 

 

 Εξουσιοδοτείται η ΥΕΔΣ, σε συνεργασία με την ΥΣΠΤ, πριν τις 

26/03/2018, να καθορίσουν τις προδιαγραφές που αφορούν στην 

ετοιμασία πλατφόρμας, για την υποβολή των αιτημάτων 

Μοριοδότησης. Οι προδιαγραφές θα είναι αντίστοιχες με αυτές του 

2017 με την προσθήκη ότι κατά την υποβολή του αιτήματος εκ 

μέρους του ακαδημαϊκού, θα ληφθεί πρόνοια για την αναγνώριση 

της υποβολής της αίτησης προς τον ακαδημαϊκό. Συγκεκριμένα, ο 

ακαδημαϊκός θα λαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης της υποβολής. Το 

μήνυμα θα κοινοποιείται αυτόματα και στην ΥΕΔΣ. 

 

 Η πρόσκληση προς τους ακαδημαϊκούς για υποβολή αιτημάτων θα 

σταλθεί στις 02/04/18. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από 

02/04/2018 μέχρι και 16/04/2018». 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

5.7 Δικλείδες ασφαλείας στις διαδικασίες ερευνητικών προγραμμάτων 

(Παράρτημα 5.7) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

94ης Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 30/3/2018, ως ακολούθως: 

1. «Αναθεώρηση και Εφαρμογή Εντύπου Ελέγχου Προκαταρκτικού 
Προϋπολογισμού με κάθε υποβολή νέας πρότασης - 
Αναθεωρημένο Έντυπο Ελέγχου Προκαταρκτικού 
Προϋπολογισμού (ΥΕΔΣ)- Παράρτημα 1. 

2. Αναθεώρηση και Εφαρμογή του Εντύπου Συγχρηματοδότησης και 

Απόσβεσης Εξοπλισμού στη βάση της πολιτικής 

συγχρηματοδότησης/ απόσβεσης- Αναθεωρημένο Έντυπο 

Συγχρηματοδότησης και Απόσβεσης Εξοπλισμού (ΥΕΔΣ)- 

Παράρτημα 2. 

3. (α) Υπογραφή Υπεύθυνης Δήλωσης, εκ μέρους του Επιστημονικού 

Υπευθύνου, για Αποφυγή Σύγκρουσης Συμφερόντων με τις 

εταιρείες που συμμετέχουν στο Δίκτυο Συνεργασίας. Αφορά τις 

περιπτώσεις που το ΤΕΠΑΚ είναι ο Ανάδοχος φορέας του Έργου - 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης μη Σύγκρουσης Συμφερόντων (ΥΕΔΣ) 

- Παράρτημα 3α, 

(β) Υποβολή Πιστοποιητικών από τις Κυπριακές Εταιρείες του 
Δικτύου Συνεργασίας των Ερευνητικών Προγραμμάτων. Αφορά τις 
περιπτώσεις που το ΤΕΠΑΚ είναι ο Ανάδοχος φορέας του Έργου- 
Έντυπο Υποβολή Πιστοποιητικών από τις Κυπριακές Εταιρείες του 
Δικτύου Συνεργασίας των Ερευνητικών Προγραμμάτων (ΥΕΔΣ) - 
Παράρτημα 3β. Βεβαίωση από το Λογιστή της Εταιρίας 
(Συνεργαζόμενος φορέας), με την οποία να πιστοποιείται ότι η εν 

 

Πρύτανης / 

ΥΕΔΣ / ΥΑΔ 

/ ΥΟΙΚ 

 

Άμεσα  
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λόγω εταιρία δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε οικονομικό πρόβλημα, 
κατά το στάδιο της υπογραφής του συμβολαίου. 

4. Αναθεώρηση Εντύπου Δ (Αίτημα από Υπεύθυνου Έργου για 
Εργοδότηση Ερευνητικού Συνεργάτη), Εντύπου Θ (Αίτημα από 
Υπεύθυνο Έργου για Ανάθεση σε Προπτυχιακό φοιτητή) και 
Εντύπου Α (Αίτημα από Υπεύθυνο Έργου για Ανάθεση Εργασίας) - 
Αναθεωρημένα Έντυπα Α, Δ, Θ (ΥΑΔ, ΥΕΔΣ) - Παράρτημα 4. 

5. Με την αποδοχή θέσης/ ανάθεσης εργασίας από το επιλεγόμενο 
άτομο θα πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφο ταυτότητας/ 
διαβατηρίου, βιογραφικό σημείωμα καθώς και επικυρωμένα 
αντίγραφα τίτλων σπουδών- Έντυπο 7(a) Προσωπικά Στοιχεία για 
εργοδότηση και Ί (β) Προσωπικά Στοιχεία για ανάθεση εργασίας 
(ΥΑΔ) - Παράρτημα 5α και β. 

6. Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες του 
Περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
και για συναφή θέματα Νόμο του 2016, Ν.73(Ι)/2016- Αναθεωρημένο 
Έντυπο Αγοράς Προμήθειας Υλικών/ Υπηρεσιών προσφορών 
€5.000 - €25.000 (ΥΟικ) - Παράρτημα 6. 

7. Δήλωση Ευσυνείδητης και Αμερόληπτης Εκτέλεσης Καθηκόντων 
και Αποκάλυψης τυχόν συγγένειας θα πρέπει να υποβάλλεται και 
από το άτομο το οποίο προσφέρεται θέση ή αναλαμβάνει την 
ανάθεση εργασίας- Έντυπο Δήλωσης ευσυνείδητης και 
αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων και αποκάλυψης τυχών 
συγγένειας από Ερευνητικό Συνεργάτη/Εξωτερικό Συνεργάτη (ΥΑΔ) 
- Παράρτημα 7. 

8. Αναθεώρηση Εντύπων Οδηγιών Πληρωμής/ Αποζημίωσης Εξόδων 
Εξωτερικού, ώστε να δηλώνεται έλεγχος της επιλεξιμότητας 
δαπάνης σύμφωνα με το Συμβόλαιο του έργου- Αναθεωρημένα 
Έντυπα Οδηγιών Πληρωμής/ Αποζημίωσης Εξόδων Εξωτερικού 
(ΥΟικ/ΥΕΔΣ) - Παράρτημα 8». 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

5.8 Δίδακτρα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στην Ψυχιατρική 

Νοσηλευτική – Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (Παράρτημα 5.8) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 94ης 

Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 30/3/2018 αναφορικά με την έγκριση των 

διδάκτρων ύψους €3000, του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης 

στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική – Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας, του Τμήματος 

Νοσηλευτικής.  

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

Πρύτανης Άμεσα  

9. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου και της 

Επιστολής διαβεβαιώσεων για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Παράρτημα 9) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ:   
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Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 

1) την έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων του Πανεπιστημίου για 

το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013  

2) την έγκριση της Επιστολής διαβεβαιώσεων για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2013 και 

3) να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και τον Πρύτανη όπως υπογράψουν 

την επιστολή διαβεβαιώσεων για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και τις 

Οικονομικές καταστάσεις του Πανεπιστημίου για το έτος που έληξε 

στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

 

ΥΟΙΚ 

 

 

 

 

Πρόεδρος / 

Πρύτανης 

 

Άμεσα  

 

 

 

 

Άμεσα  

 

 


