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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 71ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΜΑΪΟΥ 2017 

1. Συζήτηση - Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκτέλεσης 

2.1 Παρακολούθηση Υλοποίησης Προϋπολογισμού 2017 (Παράρτημα 2.1)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απόψεις που ανταλλάχθηκαν, 

καθώς και τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο σχετικό Παράρτημα 2.1., 

αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα των εσόδων του Πανεπιστημίου από 

Μεταπτυχιακά Δίδακτρα, παραπεμφθεί στην Επιτροπή Οικονομικών του 

Συμβουλίου για πιο λεπτομερή έλεγχο.  
 

 

Επιτροπή 

Οικονομικών / 

Ε. Παύλου 

 

 

 

Άμεσα  

2.2 Σημείωμα από Προϊστάμενο ΥΣΠΤ με θέμα «Μη απορρόφηση του άρθρου 4/412 

Αγορά Μηχανογραφικού, ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού» (Παράρτημα 2.2) 

  

 Απόφαση: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απόψεις που ανταλλάχθηκαν, 

καθώς και τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο σχετικό Παράρτημα 2.2., 

αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα της απορρόφησης των άρθρων 4/412 και 

3/332 παραπεμφθεί στην Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου για λεπτομερή 
έλεγχο.  

 

 

Επιτροπή 

Οικονομικών / 

Ε. Παύλου / 

ΥΣΠΤ 

 

Άμεσα  

2.3 Απόφαση 82ης Συνεδρίας Συγκλήτου αναφορικά με τον αριθμό προσφερόμενων 

θέσεων σε Νεοεισερχόμενους Φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 μέσω 

των Παγκύπριων Εξετάσεων 2017 για τα προγράμματα του Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου (Παράρτημα 2.3) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει προηγούμενη απόφαση 
του (69η Συνεδρία, 23/03/17) σε σχέση με τον αριθμό προσφερόμενων θέσεων σε 

Εισακτέους Προπτυχιακούς Φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 και 

όπως επικυρώσει την απόφαση της 82ης Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 

3/5/17 για το θέμα, σύμφωνα με το σχετικό παράρτημα που υποβλήθηκε.  

 

 

 

Πρύτανης / 
ΥΣΦΜ 

 

 

Άμεσα  

2.6 Υπότροφοι φοιτητές από Αφρική   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, σε συνέχεια απόφασης του κατά την 65η Συνεδρία του στις 
24/11/16 για την παραχώρηση υποτροφίας σε τρεις φοιτητές από την Ουγκάντα, 

αποφάσισε ομόφωνα όπως αυτοί φοιτήσουν στο Τμήμα Γεωπονικών 

Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. 

Η φοίτηση τους στο Τμήμα θα ξεκινήσει την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019, 

 

Πρύτανης / 
ΥΣΦΜ / 

Κέντρο 

Γλωσσών / 

ΓΕΒΕΤ 

 

Άμεσα 
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έπειτα από ταχύρρυθμη εκπαίδευση στα Ελληνικά από το Κέντρο Γλωσσών, 

διάρκειας ενός έτους. 

 

3.2.2 Απόφαση 220ης Συνεδρίας με θέμα «Όρια εκτιμώμενης αξίας Δημοσίων 

Συμβάσεων για προμήθειες/έργα/υπηρεσίες (Παράρτημα 3.2.2) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών 

για το θέμα των Ορίων εκτιμώμενης αξίας Δημοσίων Συμβάσεων για προμήθειες 

/ έργα / υπηρεσίες, αποφάσισε ομόφωνα όπως: 

 

1) Για προμήθειες/έργα/υπηρεσίες των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., 

δεν υπερβαίνει: 

α) τις €2.000 για προμήθειες και έργα και τις €5.000 για υπηρεσίες (αντί τις €2.000 

για προμήθειες/έργα/υπηρεσίες που ίσχυε μέχρι τώρα), η αναθέτουσα αρχή να 

δύναται να αναθέτει απευθείας τη σύμβαση χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) τις €15.000 για προμήθειες και έργα και τις €25.000 για υπηρεσίες (αντί τις 

€15.000 για προμήθειες/έργα/υπηρεσίες που ίσχυε μέχρι τώρα), η αναθέτουσα 

αρχή να δύναται να ζητά την υποβολή γραπτών προσφορών από τρεις (3) 

τουλάχιστον εταιρείες της δικής της επιλογής, 

γ) τις €50.000 για προμήθειες και έργα και τις €80.000 για υπηρεσίες (αντί τις 

€50.000 για προμήθειες/έργα/υπηρεσίες που ίσχυε μέχρι τώρα), η αναθέτουσα 

αρχή να δύναται να αποστείλει έγγραφα διαγωνισμού σε τουλάχιστον τέσσερις 

(4) οικονομικούς φορείς της αιτιολογημένης επιλογής της. 

 

2) Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα 

αιτήματα: 

(α) για προμήθειες και έργα: από €2.001 μέχρι €15.000, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ως ίσχυε μέχρι σήμερα και  
(β) για υπηρεσίες: από €5.001 μέχρι €25.000, μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

 

Η πιο πάνω απόφαση επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας. 

 

 

 

 

 

ΥΟΙΚ / Γρ. 

Προσφορών / 

ΔΔΟ 

 

 

 

 

Άμεσα 

4.3 Χρήση Ηλεκτρονικής Υπογραφής στο Πανεπιστήμιο (Παράρτημα 4.3)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, έπειτα από εκτενή συζήτηση επί του θέματος «Χρήση 
Ηλεκτρονικής Υπογραφής στο Πανεπιστήμιο» και της σχετικής απόφασης της 

Συγκλήτου, αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα παραπεμφθεί στη Σύγκλητο για 

πιο ενδελεχή μελέτη και σε συνεννόηση με την Εσωτερική Νομική Σύμβουλο 

Ζωή Παπαγρηγορίου και ακολούθως να επανέλθει με ξεκάθαρη εισήγηση στο 

Συμβούλιο σε σχέση με τις επί μέρους χρήσεις της ηλεκτρονικής υπογραφής. 

 

 

Πρύτανης / Ζ. 
Παπαγρηγορί

ου 

 

Άμεσα  
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4.4 Υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting) (Παράρτημα 4.4)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, έπειτα από συζήτηση του θέματος της «Υπηρεσίας φιλοξενίας 

ιστοσελίδων (web hosting)» και της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου, 

αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας 

φιλοξενίας ιστοσελίδων για περίοδο ενός έτους, σύμφωνα με το σχετικό 

παράρτημα που κατατέθηκε.  

 

ΥΣΠΤ 

 

Άμεσα 

4.5 Διεύρυνση λειτουργίας Training Center of I.T. Professionals (Παράρτημα 4.5)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, έπειτα από συζήτηση του θέματος «Διεύρυνση λειτουργίας 

Training Center of I.T. Professionals» και αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της 

Συγκλήτου, αποφάσισε ομόφωνα όπως: 

 εγκρίνει την παραπομπή του ακαδημαϊκού μέρους της εισήγησης στη 

Συγκλητική Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών για 

περαιτέρω εξέταση και 

 παραπέμψει το οικονομικό μέρος στην Επιτροπή Οικονομικών του 

Συμβουλίου για περαιτέρω εξέταση και τελική εισήγηση προς το 

Συμβούλιο. 

 

Πρύτανης / 

ΥΣΦΜ 

 

Ε. Παύλου 

 

Άμεσα  

 

 

Άμεσα  

9. Διάφορα   

9.1 Διορισμός Μέλος Συμβουλίου στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως διορίσει τον κ. Αυξέντη Ζεμενίδη στο 

ΔΣ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών, εις αντικατάσταση του κ. Σπύρου 

Σπύρου. 

 

 

Α. Ζεμενίδης 

 

Άμεσα  


