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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 

 

 Θέματα - Αποφάσεις Ενέργειες Ημερομηνία 

2.4 Ad hoc Επιτροπή Προσέλκυσης Δωρεών   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως λόγω της παραίτησης του κ. Μ. 

Μιχαήλ, η σύνθεση της Ad hoc Επιτροπής Προσέλκυσης Δωρεών, 

Κληροδοτημάτων και Υποτροφιών, τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

Κρίστης Χρυσοστόμου, ΑΟιΠΑ, Συντονιστής 

Αυξέντης Ζεμενίδης, Προεδρεύων Επιτροπής Οικονομικών, Μέλος 

Σάββας Στούππας, Μέλος  

Κώστας Χόππα, ΔΔΟ, Μέλος 

 

 

ΑΟΙΠΑ / Α. 

Ζεμενίδης 

 

Άμεσα  

2.6 Επιστολή από Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με θέμα «Εφαρμογή 

Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία – Διαχείριση Θεμάτων 

Ασφάλειας και Υγείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου» (Παράρτημα 

2.6) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, κατόπιν μελέτης και συζήτησης επί της επιστολής του 

Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΑ), αποφάσισε ομόφωνα όπως: 

α) η υπό ετοιμασία έκθεση από την αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία (ΥΔΠ) επί 

των υποδείξεων/παρατηρήσεων που αναφέρονται στην επιστολή, 

υποβληθεί μαζί με την εν λόγω επιστολή (Παράρτημα 2.6) στην Επιτροπή 

Ασφάλειας και Υγείας του Συμβουλίου με στόχο την εκπόνηση 

συγκεκριμένου πλάνου δράσης προς υλοποίηση. 

β) ετοιμαστεί απαντητική επιστολή από το Γραφείο Προέδρου προς το ΤΕΑ 

αναφέροντας ότι το Πανεπιστήμιο έλαβε γνώση, θα προχωρήσει με τις 

ανάλογες ενέργειες και το ΤΕΑ θα ενημερωθεί εν ευθέτω χρόνω. 

  

 

ΥΔΠ / Χρ. 

Χωματάς / 

Πρόεδρος 

 

Άμεσα 

2.9 Προϋπολογισμός 2018 και Λειτουργία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις προφορικές επεξηγήσεις του ΔΔΟ, 

αποφάσισε ομόφωνα όπως με οδηγίες του ΔΔΟ προχωρούν οι πληρωμές 

με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, μέχρι την έγκριση του 

Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για το 2018 από τη Βουλή.   

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

 

ΔΔΟ / ΥΟΙΚ 

 

Άμεσα 
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3.1.2 Πιθανά προβλήματα και εισηγήσεις για τα ερευνητικά προγράμματα 

(Παράρτημα 3.1.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως τα σημειώματα της Επιτροπής 

Ελέγχου (Παραρτήματα 3.1.2 και 3.1.3) κατατεθούν στην Επιτροπή Έρευνας 

και στο πλαίσιο της Επιτροπής να καταθέσουν τις απόψεις τους οι ΑΑΥ και 

Προϊστάμενος ΥΕΔΣ. Στη συνέχεια, να κατατεθεί τελική εισήγηση στη 

Σύγκλητο και στο Συμβούλιο για έγκριση. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

 

ΑΑΥ/ ΥΕΔΣ 

 

 

Άμεσα 

4.2 Απόφαση/Εισήγηση 101ης Συνάντησης Διευθυντικής Ομάδας – Αγορά 

Συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στο GDPR – Αξιολόγηση 

(Assessment / Gap Analysis) (Παράρτημα 4.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:  

1. Eγκρίνει την κατακύρωση της προσφοράς για την αγορά 

Συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στο GDPR – Αξιολόγηση 

(Assessment / Gap Analysis), με κόστος που δεν θα ξεπεράσει τις 

€15,000. 

2. Εγκρίνει την αγορά υπηρεσιών για ένα χρόνο για τη θέση του Data 

Protection Officer (DPO). 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

 

ΥΑΔ / ΥΟΙΚ 

 

Άμεσα 

 

 

 

5.1 Πολιτική φιλοξενίας, Πολιτική αποζημίωσης φιλοξενουμένων Πανεπιστημίου 

και Πολιτική αποζημίωσης εξόδων αποστολής στο εξωτερικό και εκτός 

έδρας στο εσωτερικό (Παράρτημα 5.1) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 93ης 

Συνεδρίας της Συγκλήτου, ημερομηνίας 7/3/2018 για έγκριση των πιο κάτω 

πολιτικών:  

 Πολιτική φιλοξενίας  

 Πολιτική αποζημίωσης φιλοξενουμένων Πανεπιστημίου  

 Πολιτική αποζημίωσης εξόδων αποστολής στο εξωτερικό και εκτός 

έδρας στο εσωτερικό  

όπως αυτές κατατέθηκαν από τη Σύγκλητο στο Συμβούλιο (Παράρτημα 5.1).  

Περαιτέρω, το Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι πιο πάνω πολιτικές ισχύσουν 

από 22/03/18. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

 

Πρύτανης / 

ΥΟΙΚ 

 

Άμεσα  
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5.2 Διευκρίνιση Ακαδημαϊκής Βαθμίδας του Αντιπρύτανη του ΤΠΚ – 

Τροποποίηση του Άρθρου 16 του Νόμου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου (Παράρτημα 5.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το θέμα  «Διευκρίνιση Ακαδημαϊκής Βαθμίδας του Αντιπρύτανη του ΤΠΚ – 

Τροποποίηση του Άρθρου 16 του Νόμου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου», παραπέμπεται στην επόμενη (82η) Συνεδρία του Συμβουλίου. 

 

 

Ε. Τοουλή 

 

Άμεσα  

5.3 Εισήγηση για Κατανομή και Δικαιούχους της Ερευνητικής Δραστηριότητας 

του 2018- Από 58η Συνεδρία της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας 

(Παράρτημα 5.3) 

  

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα  «Εισήγηση για Κατανομή 

και Δικαιούχους της Ερευνητικής Δραστηριότητας του 2018- Από 58η  

Συνεδρία της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας», παραπεμφθεί στην 

Επιτροπή Οικονομικών για απόφαση, στη βάση των εκτελεστικών της 

αρμοδιοτήτων. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

 

Επιτροπή 

Οικ. 

Συμβουλίου 

 

 

Άμεσα 

5.4 Αριθμός προσφερόμενων θέσεων σε νεοεισερχόμενους φοιτητές για το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2018 για τα 

προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Παράρτημα 5.4) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 93ης 

Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 7/3/18 για:  

 κατανομή συνολικά 514 προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους 

προπτυχιακούς φοιτητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-19, όπως αυτές παρουσιάζονται κατά 

Τμήμα/Πτυχίο στο σχετικό παράρτημα (5.4) που υποβλήθηκε 

 υποβολή από τα Συμβούλια των Τμημάτων προς τη Σύγκλητο, των 

αριθμών των εισακτέων φοιτητών τους, μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε 

έτους. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

 

 

Πρύτανης 

 

 

Άμεσα  

8.1 Στέγαση υπότροφων φοιτητών από Ουγκάντα (Παράρτημα 8.1)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της ΥΣΦΜ, καθώς και τη 

μεγάλη οικονομική στήριξη που η Μητρόπολη Λεμεσού προσφέρει στους 

 

ΥΣΦΜ / 

ΥΟΙΚ 

 

Άμεσα 
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φοιτητές του Πανεπιστημίου (σίτιση, υποτροφίες, κ.ά.), αποφάσισε ομόφωνα 

όπως: 

 στην προηγούμενη (65/ΣΥΜ/2.6) απόφαση του Συμβουλίου για το 

θέμα, ανακληθεί το σημείο που αφορά στη στέγαση των υπότροφων 

φοιτητών από την Ουγκάντα  

 το κόστος διαμονής των εν λόγω φοιτητών καλυφθεί από το 

Πανεπιστήμιο. 

 

 

 

 

 

8.2 Μεταπτυχιακά δίδακτρα (Παράρτημα 8.2)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της ΥΣΦΜ, αποφάσισε 

ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον Πρύτανη να ζητήσει από το Υπουργικό 

Συμβούλιο τα πιο κάτω, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19: 

• Τα μεταπτυχιακά δίδακτρα για φοιτητές από κράτη εκτός της ΕΕ, να μην 

διαφοροποιούνται από τα μεταπτυχιακά δίδακτρα για πολίτες κρατών της 

ΕΕ  

• Εναρμόνιση μεταπτυχιακών διδάκτρων σε όλα τα υφιστάμενα 

προγράμματα.  Σημειώνεται ότι το πιο πάνω δεν είναι δεσμευτικό για 

μελλοντικά μεταπτυχιακά προγράμματα που θα προκηρύξει το 

Πανεπιστήμιο.  

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

 

Πρύτανης / 

ΥΣΦΜ  

 

Άμεσα 

9.1 Κλινική Αποκατάστασης: Χρεώσεις υπηρεσιών και είσπραξη εισφορών 

(Παράρτημα 9.1) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ζητηθεί νομική γνωμάτευση από 

εξωτερικό νομικό σύμβουλο ως προς: 

α) το θέμα της καταβολής του χρηματικού ποσού των €20,00 ως δωρεά από 

κάθε ασθενή της Κλινικής Αποκατάστασης, στον οποίο θα προσφέρονται οι 

υπηρεσίες αποκατάστασης στο πλαίσιο της κλινικής άσκησης των 

φοιτητών. 

β) το καθεστώς λειτουργίας και προσφοράς εξειδικευμένων υπηρεσιών από 

την Πανεπιστημιακή  Κλινική Αποκατάστασης. 

 

 

Πρύτανης / 

ΥΟΙΚ 

 

Άμεσα 

 

9.2 Δημιουργία Ad Hoc Επιτροπής για συνεργασία με το Τεχνολογικό Πάρκο του 

Σκόλκοβο 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ενημέρωση που έτυχε από τον κ. 

Νικόλα Ιορδάνους,  αποφάσισε ομόφωνα τη δημιουργία ad hoc ομάδας με 

στόχο την μελέτη για δημιουργία προτεινόμενης πρότασης προς την Ρωσική 

 

Πρύτανης /  

Ν. 

Ιορδάνους / 

ΔΔΟ 

 

Άμεσα 
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πλευρά σε σχέση με το Τεχνολογικό Πάρκο του Σκόλκοβο, αποτελούμενης 

από τους: 

Πρύτανη 

Νικόλα Ιορδάνους 

ΔΔΟ. 

 

 

 

 


