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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 79ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

 

 Θέματα - Αποφάσεις Ενέργειες Ημερομηνία 

2.3 Υλοποίηση Προϋπολογισμού 2017 (Παράρτημα 2.3)   

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως η υλοποίηση του 

Προϋπολογισμού για το 2017, παραπεμφθεί στη Συγκλητική Επιτροπή 

Οικονομικών και Προσωπικού και στην Επιτροπή Οικονομικών του 

Συμβουλίου για περαιτέρω αξιολόγηση και λεπτομερή ανάλυση.  

 

 

 

Αρμόδιες 

Επιτροπές   

 

 

Άμεσα  

 

2.4 Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού για το Ταμείο Προνοίας Ωρομίσθιου 

Προσωπικού (Παράρτημα 2.4) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το άνοιγμα Τραπεζικού 

Λογαριασμού στο όνομα ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ στη Συνεργατική Κεντρική 

Τράπεζα. 

 

Στον λογαριασμό θα κατατίθενται σε μηνιαία βάση από την Υπηρεσία 

Οικονομικών οι αποκοπές του κάθε μέλους και οι εισφορές του εργοδότη και 

θα διεκπεραιώνονται πληρωμές ή/και παροχή δανείων σύμφωνα με τη 

νομοθεσία. 

 

Επίσης, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως δικαίωμα υπογραφής για 

πληρωμή οποιουδήποτε ποσού από το Ταμείο ή για δέσμευση του, θα 

έχουν: 

Ένας εκ των: Νίκου Στυλιανού (Προέδρου) 

                        Κατερίνας Φραγκουλίδου (Γραμματέως)  

και ο Μελέτιος Μελετίου (Ταμίας). 

  

 

 

ΥΟΙΚ / Ν. 

Στυλιανού / 

Κ. 

Φραγκουλίδ

ου / Μ. 

Μελετίου 

 

 

Άμεσα  

2.11 Εκχώρηση καθηκόντων του Ελέγχοντα Λειτουργού των ερευνητικών και 

αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σπουδών στα μέλη του 

διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του ΤΕΠΑΚ (Παράρτημα 2.11) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα «Εκχώρηση καθηκόντων 

του Ελέγχοντα Λειτουργού των ερευνητικών και αυτοχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων σπουδών στα μέλη του διδακτικού ερευνητικού 

 

 

 

Πρύτανης 

 

 

 

Άμεσα 
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προσωπικού του ΤΕΠΑΚ» συζητηθεί σε επόμενή Συνεδρία, όταν θα ληφθεί 

από τον Πρύτανη η σχετική ενημέρωση από το Γενικό Λογιστήριο. 

 

2.12 Αγορά Υπηρεσιών για Υποστήριξη Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

(Παράρτημα 2.12) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως η Επιτροπή Ελέγχου σε 

συνεργασία με τον Εσωτερικό Ελεγκτή, ετοιμάσει τους όρους εντολής, ως 

προς τον δειγματοληπτικό έλεγχο των ερευνητικών προγραμμάτων κατά 

προτεραιότητα, και στη συνέχεια ακολουθηθούν οι νενομισμένες διαδικασίες 

περί προσφορών, βάσει του εκτιμώμενου κόστους των υπηρεσιών. 

 

 

 

 

Επιτροπή 

Ελέγχου / Ά. 

Κλεάνθους 

 

 

 

 

Άμεσα  

3.2.2 Φυσική απογραφή περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου (Παράρτημα 

3.2.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα  όπως: 

 οι Διοικητικές Υπηρεσίες ΥΣΠΤ, ΥΔΠ και ΥΟΙΚ ξεκινήσουν την 

απογραφή περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου 

 τα Τμήματα προχωρήσουν με την απογραφή των περιουσιακών 

τους στοιχείων σε μεταγενέστερο στάδιο και 

 ο Προϊστάμενος ΥΣΠΤ καταθέσει πρόταση  σε επόμενη συνεδρία του 

Συμβουλίου, σε σχέση με ηλεκτρονικό σύστημα απογραφής 

(inventory management system) 

 

 

 

ΥΣΠΤ / ΥΔΠ 

/ ΥΟΙΚ 

 

 

Φ. 

Φιλίππου 

 

 

 

Άμεσα  

 

 

 

Άμεσα  

3.3.1 Τροποποίηση Όρων Εντολής της Επιτροπής Προσωπικού, Προσλήψεων 

και Προαγωγών (Παράρτημα 3.3.1) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 

1) ο όρος εντολής «Αρμόδια για την παραχώρηση άδειας άνευ 

απολαβών για το Διοικητικό Προσωπικό» της Επιτροπής 

Προσωπικού, Προσλήψεων και Προαγωγών (ΕΠΠΠ) παραμείνει στο 

Μέρος Α της Ημερήσιας Διάταξης, για συζήτηση στην παρουσία του 

Εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού.  Ωστόσο, οι αποφάσεις 

που εμπίπτουν στον πιο πάνω αναφερόμενο όρο, θα λαμβάνονται 

στο Μέρος Β της Ημερήσιας Διάταξης της Επιτροπής    

2) η τροποποίηση των όρων εντολής της Επιτροπής (3, 4, και 5) θα 

συζητηθούν στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου, κατόπιν 

εισήγησης του Πρύτανη. 

 

 

ΥΑΔ 

 

 

 

 

 

 

Έ. Τοουλή / 

ΥΑΔ / 

Πρύτανης 

 

 

Άμεσα  

 

 

 

 

 

 

80η Συνεδρία 

Συμβουλίου 

 

5.1 Αναθεωρημένοι Κανόνες εκλογής τεσσάρων εκπροσώπων της Σχολής στη 

Σύγκλητο (Παράρτημα 5.1) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ:  
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Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 90ης 

Συνεδρίας της Συγκλήτου, ημερομηνίας 6/12/17, αναφορικά με την 

τροποποίηση των Κανόνων Εκλογής τεσσάρων εκπροσώπων μη 

αυτονομημένης Σχολής στη Σύγκλητο, ως ακολούθως: 

 

«Άρθρο 3.2.1 - Κανόνες για την Εκλογή Δύο Εκπροσώπων του Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (Εκλελεγμένου) ως Μελών της Συγκλήτου 

σύμφωνα με το άρθρο 21 των Περί Συγκρότησης και Λειτουργίας (Διαδικασία 

Εκλογών, Διορισμοί και άλλα συναφή θέματα) των Οργάνων και 

Αξιωματούχων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμών του 

2011. 

Σημείο 1. (α) Η διαδικασία εκλογής των δύο εκπροσώπων από τα μέλη του 

διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) της Σχολής, που θα 

συμμετέχουν στη Σύγκλητο διεξάγεται ως εξής: (ii) Σε Σχολή που δεν έχει 

αυτονομηθεί, ο Πρύτανης συγκαλεί όλα τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού 

προσωπικού (εκλελεγμένου) σε ειδική συνεδρία. 

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

1. (α) Η διαδικασία εκλογής των δύο εκπροσώπων από τα μέλη του 

διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) της Σχολής, που θα 

συμμετέχουν στη Σύγκλητο διεξάγεται ως εξής: (ίί) Σε Σχολή που δεν έχει 

αυτονομηθεί, ο Προσωρινός Κοσμήτορας συγκαλεί όλα τα μέλη του 

διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) σε ειδική συνεδρία. 

Σημείο 1. (β) Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας, 

ανακοινώνονται στα πιο πάνω αναφερόμενα μέλη από τον Κοσμήτορα ή τον 

Πρύτανη, ανάλογα με την περίπτωση, μια τουλάχιστον εβδομάδα πριν από 

την ημερομηνία που έχει καθοριστεί η διεξαγωγή της εκλογής. 

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

1. (β) Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας, 

ανακοινώνονται στα πιο πάνω αναφερόμενα μέλη από τον Κοσμήτορα ή τον 

Προσωρινό Κοσμήτορα, ανάλογα με την περίπτωση, μια τουλάχιστον 

εβδομάδα πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί η διεξαγωγή της 

εκλογής. 

Σημείο 2. (α) Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης κατ’ αναλογία των όσων 

προνοούνται στην παράγραφο 1(α) (i) και (ii) πιο πάνω, εποπτεύει τη 

διεξαγωγή της εκλογής, προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων, 

αποφαίνεται επί τυχόν ενστάσεων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της 

εκλογής. 

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

2. (α) Ο Κοσμήτορας ή ο Προσωρινός Κοσμήτορας κατ’ αναλογία των όσων 

προνοούνται στην παράγραφο 1(α) (i) και (ii) πιο πάνω, εποπτεύει τη 

διεξαγωγή της εκλογής, προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων, 

αποφαίνεται επί τυχόν ενστάσεων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της 

εκλογής. 

Σημείο 3. (β) Έλλειψη απαρτίας οδηγεί σε αναβολή της εκλογής και σε 

σύγκληση από τον Κοσμήτορα ή τον Πρύτανη, ανάλογα με την περίπτωση, 

νέας συνεδρίας η οποία θα πρέπει να οριστεί σε διάστημα 48 ωρών από την 

αναβληθείσα συνεδρία. 

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

Πρύτανης Άμεσα  
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3 (β) Έλλειψη απαρτίας οδηγεί σε αναβολή της εκλογής και σε σύγκληση από 

τον Κοσμήτορα ή τον Προσωρινό Κοσμήτορα, ανάλογα με την περίπτωση, 

νέας συνεδρίας η οποία θα πρέπει να οριστεί σε διάστημα 48 ωρών από την 

αναβληθείσα συνεδρία. 

Σημείο 7 (β) Σε περίπτωση μη αυτονομημένης Σχολής, τα αποτελέσματα της 

εκλογής καταγράφονται σε πρακτικό το οποίο υπογράφει ο Πρύτανης. 

Ακολούθως ο Πρύτανης κοινοποιεί τα αποτελέσματα της εκλογής στη 

Σύγκλητο. 

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

7 (β) Σε περίπτωση μη αυτονομημένης Σχολής, ο Προσωρινός Κοσμήτορας 

ετοιμάζει πρακτικό με τα αποτελέσματα της εκλογής, το οποίο κοινοποιεί 

άμεσα στον Πρύτανη. Ακολούθως ο Πρύτανης κοινοποιεί τα αποτελέσματα 

της εκλογής στη Σύγκλητο. 

3.2.2 Κανόνες νια την Εκλογή Δύο Εκπροσώπων του Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (Ενταγμένου) ως Μελών της Συγκλήτου σύμφωνα 

με το άρθρο 21 των Περί Συγκρότησης και Λειτουργίας (Διαδικασία Εκλογών, 

Διορισμοί και άλλα συναφή θέματα) των Οργάνων και Αξιωματούχων του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμών του 2011 

Σημείο 1. (α) Η διαδικασία εκλογής των δύο εκπροσώπων από τα μέλη του 

διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) της Σχολής, που θα 

συμμετέχουν στη Σύγκλητο διεξάγεται ως εξής: 

(ii) Σε Σχολή που δεν έχει αυτονομηθεί, ο Πρύτανης συγκαλεί όλα τα μέλη του 

διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) σε ειδική συνεδρία. 

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

1.(α)(ii) Σε Σχολή που δεν έχει αυτονομηθεί, ο Προσωρινός Κοσμήτορας 

συγκαλεί όλα τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) 

σε ειδική συνεδρία. 

Σημείο 1 (β) Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας, 

ανακοινώνονται στα πιο πάνω αναφερόμενα μέλη από τον Κοσμήτορα ή τον 

Πρύτανη, ανάλογα με την περίπτωση, μια τουλάχιστον εβδομάδα πριν από 

την ημερομηνία που έχει καθοριστεί η διεξαγωγή της εκλογής. 

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

1 (β) Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας, 

ανακοινώνονται στα πιο πάνω αναφερόμενα μέλη από τον Κοσμήτορα ή τον 

Προσωρινό Κοσμήτορα, ανάλογα με την περίπτωση, μια τουλάχιστον 

εβδομάδα πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί η διεξαγωγή της 

εκλογής. 

Σημείο 2. (α) Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης κατ’ αναλογία των όσων 

προνοούνται στην παράγραφο 1(α) (i) και (ii) πιο πάνω, εποπτεύει τη 

διεξαγωγή της εκλογής, προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων, 

αποφαίνεται επί τυχόν ενστάσεων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της 

εκλογής. 

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

2. (α) Ο Κοσμήτορας ή ο Προσωρινός Κοσμήτορας κατ’ αναλογία των όσων 

προνοούνται στην παράγραφο 1(α) (i) και (ii) πιο πάνω, εποπτεύει τη 

διεξαγωγή της εκλογής, προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων, 

αποφαίνεται επί τυχόν ενστάσεων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της 

εκλογής. 
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Σημείο 3 (β) Έλλειψη απαρτίας οδηγεί σε αναβολή της εκλογής και σε 

σύγκληση από τον Κοσμήτορα ή τον Πρύτανη, ανάλογα με την περίπτωση, 

νέας συνεδρίας η οποία θα πρέπει να οριστεί σε διάστημα 48 ωρών από την 

αναβληθείσα συνεδρία. 

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

3 (β) Έλλειψη απαρτίας οδηγεί σε αναβολή της εκλογής και σε σύγκληση από 

τον Κοσμήτορα ή τον Προσωρινό Κοσμήτορα, ανάλογα με την περίπτωση, 

νέας συνεδρίας η οποία θα πρέπει να οριστεί σε διάστημα 48 ωρών από την 

αναβληθείσα συνεδρία. 

Σημείο 7 (β) Σε περίπτωση μη αυτονομημένης Σχολής, τα αποτελέσματα της 

εκλογής καταγράφονται σε πρακτικό το οποίο υπογράφει ο Πρύτανης. 

Ακολούθως ο Πρύτανης κοινοποιεί τα αποτελέσματα της εκλογής στη 

Σύγκλητο. 

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

7 (β) Σε περίπτωση μη αυτονομημένης Σχολής, ο Προσωρινός Κοσμήτορας 

ετοιμάζει πρακτικό με τα αποτελέσματα της εκλογής το οποίο κοινοποιεί 

άμεσα στον Πρύτανη. Ακολούθως ο Πρύτανης κοινοποιεί τα αποτελέσματα 

της εκλογής στη Σύγκλητο.» 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

5.2 Θεσμοθέτηση διαδικασίας ανέλιξης σε θέση ενταγμένου Λέκτορα 

(Παράρτημα 5.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

90ης Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 6/12/17, να ανακαλέσει την 

απόφαση της 49ης Συνεδρίας της, ημερομηνίας 10/6/2015, στην οποία 

αναφέρεται ως προϋπόθεση για προαγωγή στη θέση του Ενταγμένου 

Λέκτορα ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών δεύτερου κύκλου. 

 

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την 

απόφαση της Συγκλήτου για την εκ νέου υποβολή ολοκληρωμένου 

αιτήματος προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τη θεσμοθέτηση 

εσωτερικής διαδικασίας ανέλιξης στη βαθμίδα του ενταγμένου Λέκτορα για 

μέλη ΔΕΠ με θέση κατώτερη του Ενταγμένου Λέκτορα, υπό τις προϋποθέσεις 

της έντονης ερευνητικής δραστηριότητας και της κατοχής διδακτορικού 

τίτλου σπουδών και η οποία διαδικασία δεν θα εφαρμοστεί μόνο μια φορά, 

αλλά θα είναι μια διαρκής διαδικασία, η εφαρμογή της οποίας θα διέπεται 

από τους ευρύτερους δημοσιονομικούς περιορισμούς ως προς τη διάθεση 

και αποπαγοποίηση των σχετικών θέσεων ενταγμένου Λέκτορα. 

 

 

 

 

Πρύτανης 

 

Άμεσα  

5.6 Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου για το 2018 (Παράρτημα 5.6) 
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 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

91ης Συνεδρίας της Συγκλήτου, αναφορικά με την έγκριση του 

αναθεωρημένου Προϋπολογισμού  του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου για το 2018, ο οποίος υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού για να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση και 

παρουσιάζεται στο σχετικό παράρτημα. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΔΔΟ / ΥΟΙΚ 

 

 

Άμεσα  

 

 

 

 

5.7 Αναθεωρημένοι Κανόνες Σύνθεσης και Λειτουργίας Συγκλητικών Επιτροπών 

(από 17η Συνεδρία ΕΚΚ) (Παράρτημα 5.7) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

91ης Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 17/1/18, αναφορικά με την έγκριση 

του αναθεωρημένου εγγράφου «Κανόνες Σύνθεσης και Λειτουργίας των 

Συγκλητικών Επιτροπών», όπως αυτό παρουσιάζεται στο παράρτημα που 

έχει υποβληθεί, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

Σημείο 2. Σύνθεση Συγκλητικών Επιτροπών 

 Αφαίρεση της σύνθεσης και των όρων εντολής της Επιτροπής 

Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας βάσει της απόφασης της 

86ης Συνεδρίας, ημερ. 13/09/2017, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω 

επιτροπή μετατρέπεται σε μη Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλίου. Η 

απόφαση αυτή έχει επικυρωθεί από το Συμβούλιο 

 Προσθήκη στην Επιτροπή Στρατηγικού Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης ενός ακόμα Αρμόδιου Λειτουργού Πρυτανείας, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, βάσει απόφασης της 87ης Συνεδρίας, ημερ. 

04/10/2017 

 Προσθήκη της Διευθύντριας του Κέντρου Γλωσσών στις Επιτροπές 

Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκδοτικής Πολιτικής, 

Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Εκδηλώσεων, στο Μέρος Α' της 

συνεδρίας κατά το οποίο συζητούνται τα θέματα των Διεθνών Σχέσεων, 

χωρίς δικαίωμα ψήφου, βάσει απόφασης της 62ης Συνεδρίας, ημερ. 

13/04/2016 

 Προσθήκη ενός Αρμόδιου Λειτουργού για θέματα Διεθνών Σχέσεων, 

από την Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας, χωρίς δικαίωμα 

ψήφου, στην Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής, Δημοσίων και Διεθνών 

Σχέσεων και Εκδηλώσεων (Μέρος Α'), βάσει απόφασης της 87ης 

Συνεδρίας. Ο εν λόγω Λειτουργός θα συμμετέχει μόνο στο Μέρος Α' της 

συνεδρίας κατά το οποίο συζητούνται τα θέματα των Διεθνών Σχέσεων 

 Γραμματέας της Επιτροπής Εκδοτικής Πολιτικής, Δημοσίων και 

Διεθνών Σχέσεων και Εκδηλώσεων έχει οριστεί ο Προϊστάμενος της 

Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας, χωρίς δικαίωμα ψήφου 

 Γραμματέας της Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού έχει οριστεί 

η Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Οικονομικών 

 

 

 

 

Πρύτανης  

 

 

 

 

Άμεσα  
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Σημείο 3. Λειτουργία Συγκλητικών Επιτροπών 

 Άρθρο 3.8 - Αντικατάσταση της φράσης «Οι Γραμματείς των Επιτροπών 

θα μεριμνούν για τη γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών» με το 

εξής «Οι Γραμματείς των Επιτροπών, σε συνεννόηση με τον εκάστοτε 

Πρόεδρο, έχουν την ευθύνη για τη διοικητική και γραμματειακή 

υποστήριξη των Επιτροπών». 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

5.8 Διευκρινήσεις για την Πολιτική Διακίνησης Ηλεκτρονικών και άλλων 

μηνυμάτων (από 17η Συνεδρία ΕΚΚ) (Παράρτημα 5.8) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

91ης Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 17/1/18, αναφορικά με την έγκριση 

της αναθεωρημένης Πολιτικής Διακίνησης Ηλεκτρονικών και άλλων 

Μηνυμάτων, στην οποία ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις από τον 

Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας, 

όπως παρουσιάζονται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί. 

 

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα  όπως επικυρώσει την 

απόφαση της Συγκλήτου, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία, την εισήγηση 

της Συγκλητικής Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών, σύμφωνα με την 

οποία ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και 

Τεχνολογίας να ενημερώσει άμεσα το προσωπικό αναφορικά με την 

εφαρμογή της νέας Πολιτικής Διακίνησης Ηλεκτρονικών και άλλων 

Μηνυμάτων, η οποία δεν θα επιτρέπει τη χρήση του προσωπικού 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. gmail.com) αλλά μόνο του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου (cut.ac.cy) και ότι θα δοθεί ένα χρονικό 

περιθώριο μεταφοράς από το προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πανεπιστημίου. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΥΣΠΤ 

 

 

 

Άμεσα  

5.9 Λήξη Συμβολαίου Ενοικίασης Γυμναστηρίου και Μεταβατικές Λύσεις (Θέμα 

από 36η Συνεδρία ΕΟΑΚΥ) (Παράρτημα 5.9) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

91ης Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 17/1/18, ως ακολούθως: 

1) Την αλλαγή χρήσης του χώρου του Ζάππειου από καφεστιατόριο σε 

προσωρινό χώρο Γυμναστήριου. 

2) Την άμεση υποβολή αίτησης προς την Πολεοδομική Αρχή για την 

εξασφάλιση άδειας αλλαγής χρήσης σε γυμναστήριο. 

3) Την άμεση έναρξη εργασιών για υλοποίηση των αναγκαίων 

αλλαγών που έχει υποδείξει η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας. 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΥΔΠ / 

ΥΣΦΜ 

 

 

 

Άμεσα 
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Στα πλαίσια αυτά θα γίνει έλεγχος της ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης από την ΑΗΚ και επιθεώρηση από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία. 

4) Τη μεταφορά των οργάνων Γυμναστικής από το υφιστάμενο 

Γυμναστήριο στο Ζάππειο και την έναρξη χρήσης της αίθουσας 

αφού υλοποιηθούν οι αναγκαίες αλλαγές όπως αναφέρονται πιο 

πάνω.  

5) Τη μεταφορά της επίπλωσης του χώρου του καφεστιατορίου στην 

αποθήκη του Πανεπιστημίου ή σε άλλους χώρους που υπάρχει 

ανάγκη. 

6) Να διερευνηθεί η δυνατότητα παραχώρησης του εξοπλισμού του 

εστιατορίου που υπάρχει στο Ζάππειο, στη Μητρόπολη Λεμεσού ή 

σε άλλους ενδιαφερόμενους με βάση την πολιτική για 

πεπαλαιωμένο εξοπλισμό. 

7) Τη χρήση της υπόγειας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου 

Κτίσις για μαθήματα αεροβικής για συγκεκριμένες ώρες στη βάση 

προγράμματος. Παράλληλα, ο χώρος θα συνεχίσει να 

χρησιμοποιείται και από τα υπόλοιπα μέλη του Πανεπιστημίου, με 

βάση τη χρήση που υφίσταται μέχρι σήμερα. 

8) Το κόστος των πιο πάνω εργασιών να μην ξεπεράσει τις €3.000. 

Επίσης, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:  

α) διερευνηθεί η δυνατότητα τοποθέτησης αυτόματων μηχανών πώλησης 

στο νέο χώρο του γυμναστηρίου. 

β) το γυμναστήριο στο Ζάππειο μην ξεκινήσει τη λειτουργία του και μη δεχθεί 

φοιτητές, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι από την ΑΗΚ και την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία και υποβληθούν όλες οι σχετικές αιτήσεις για 

άδειες από το Δημαρχείο. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

5.11 Συμμετοχή του ΤΠΚ στο Εθνικό Δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική 

Έρευνα (Παράρτημα 5.11) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 91ης 

Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 17/1/18, αναφορικά με την 

εκπροσώπηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Εθνικό Δίκτυο 

για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, από τον Αναπληρωτή Καθηγητή 

Στέλιο Στυλιανού, για την περίοδο από τον Νοέμβριο 2017 μέχρι τον Μάιο 

2019. 

 

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την 

απόφαση της Συγκλήτου για επανεξέταση του θέματος της εκπροσώπησης 

του ΤΠΚ στο Εθνικό Δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα για την 

περίοδο μετά τον Μάιο 2019, ενόψει πιθανής υποβολής ενδιαφέροντος από 

 

 

Πρύτανης 

 

 

Άμεσα  
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ακαδημαϊκά μέλη με ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της κοινωνικής 

έρευνας. 

 

5.12 Διαδικασία Πλήρωσης Θέσεων ΔΕΠ (Παράρτημα 5.12)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 91ης 

Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 17/1/18, αναφορικά με τη διαδικασία 

πλήρωσης θέσεων Μελών ΔΕΠ, όπως αυτή παρουσιάζεται στο σχετικό 

Παράρτημα που έχει υποβληθεί, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις, ως εξής: 

 

«Σημείο Α. Διαδικασία μέχρι την Προκήρυξη Θέσης ΔΕΠ 

Στάδιο 5 (α, β, γ και δ) 

Με την επικύρωση της απόφασης της Συγκλήτου για προκήρυξη θέσης, η 

απόφαση κοινοποιείται στην ΥΑΔ, η οποία ετοιμάζει και αποστέλλει στον 

Πρόεδρο του Τμήματος προσχέδιο προκήρυξης (ελληνικά και αγγλικά) προς 

επιβεβαίωση. 

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

«Με την επικύρωση της απόφασης της Συγκλήτου για προκήρυξη θέσης, η 

απόφαση κοινοποιείται στην ΥΑΔ η οποία αποστέλλει στον Πρόεδρο του 

Τμήματος τελικό προσχέδιο προκήρυξης (ελληνικά και αγγλικά) προς τελική 

έγκριση.» 

Σημείο Β. Σύνθεση Ειδικής Επιτροπής και Διεξαγωγή Ελέγχου για 

Σύγκρουση Συμφερόντων 

(α) μεταξύ των Μελών της Επιτροπής και 

(β) μεταξύ των μελών της Επιτροπής και των Υποψήφιων 

Στάδιο 5 (α, β, γ, δ και ε) 

Στην περίπτωση όπου προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, προτείνεται 

από τον Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής αντικατάσταση του εν λόγω μέλους 

από τα αναπληρωματικά μέλη βάσει της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου 

για Σύσταση Ειδικής Επιτροπής. 

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

«Στην περίπτωση όπου προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, ο Πρόεδρος της 

Ειδικής Επιτροπής προχωρεί σε αντικατάσταση του εν λόγω μέλους από τα 

αναπληρωματικά μέλη βάσει της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου για 

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής. 

Σε περίπτωση που εξαντληθεί η λίστα με τα αναπληρωματικά μέλη έχει 

εγκριθεί από τη Σύγκλητο, επαναλαμβάνεται η διαδικασία Β (από το στάδιο 

1).» 

Στάδιο 6 (α και β) 

Αν δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, ο Πρόεδρος της Ειδικής 

Επιτροπής προωθεί σημείωμα προς τη Σύγκλητο με την 

οριστικοποίηση/τελική σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής μαζί με τις 

«Δηλώσεις Σύγκρουσης Συμφερόντων» όλων των μελών που θα είναι στην 

Ειδική Επιτροπή καθώς και στοιχεία που αφορούν σε αντικατάσταση 

εξωτερικών μελών. 

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

 

 

Πρύτανης 

 

 

Άμεσα  
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«Αν δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, ο Πρόεδρος της Ειδικής 

Επιτροπής προωθεί σημείωμα προς τη Σύγκλητο με την 

οριστικοποίηση/τελική σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής μαζί με τις «Δηλώσεις 

Σύγκρουσης Συμφερόντων» όλων των μελών που θα είναι στην Ειδική 

Επιτροπή καθώς και στοιχεία που αφορούν σε αντικατάσταση εξωτερικών 

μελών. Η Σύγκλητος εγκρίνει την οριστικοποίηση/τελική σύνθεση της Ειδικής 

Επιτροπής.» 

Γ. Αξιολόγηση Αιτήσεων και Διεξαγωγή Ειδικής Επιτροπής 

Στάδιο 1 

Ενημέρωση της Συγκλήτου για Τελική Σύνθεση Ειδικής Επιτροπής 

(διαπίστωση μη σύγκρουσης συμφερόντων (α) μεταξύ των μελών της 

Επιτροπής και (β) μεταξύ των υποψηφίων και των μελών της Επιτροπής). 

Επισυνάπτονται τα δύο έντυπα συμπληρωμένα από όλα τα μέλη (Annex I 

και Annex II στον Κώδικα Καλής Πρακτικής για σύσταση ειδικών επιτροπών 

αναφορικά με την εκλογή και ανέλιξη ακαδημαϊκού προσωπικού) 

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

«Έγκριση της Συγκλήτου για Τελική Σύνθεση Ειδικής Επιτροπής 

(διαπίστωση μη σύγκρουσης συμφερόντων (α) μεταξύ των μελών της 

Επιτροπής και (β) μεταξύ των υποψηφίων και των μελών της Επιτροπής). 

Επισυνάπτονται τα δύο έντυπα συμπληρωμένα από όλα τα μέλη (Annex I και 

Annex II στον Κώδικα Καλής Πρακτικής για σύσταση ειδικών επιτροπών 

αναφορικά με την εκλογή και ανέλιξη ακαδημαϊκού προσωπικού).» 

Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον 

αναθεωρημένο Κώδικα Καλής Πρακτικής αναφορικά με τη σύσταση Ειδικών 

Επιτροπών για την εκλογή και ανέλιξη μελών ακαδημαϊκού προσωπικού, 

στον οποίο συμπεριλαμβάνονται το έντυπο Δήλωσης Σύγκρουσης 

Συμφερόντων (Annex I) καθώς και το έντυπο «Δήλωσης για Σύγκρουση 

Συμφερόντων της Επιτροπής με τους υποψηφίους» (Annex II). 

Επίσης, η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι, μετά τη σχετική έγκριση από τη 

Σύγκλητο, η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού θα αναρτήσει την 

αναθεωρημένη διαδικασία πλήρωσης θέσεων μελών ΔΕΠ στον κοινό 

ηλεκτρονικό φάκελο «Administrative common» του Πανεπιστημίου και θα 

αποστείλει σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην πανεπιστημιακή 

κοινότητα». 

 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως η πιο πάνω Διαδικασία 

Πλήρωσης Θέσεων ΔΕΠ τύχει άμεσης εφαρμογής και αφορά όλες τις νέες 

θέσεις, για τις οποίες η διαδικασία πλήρωσης θα ξεκινήσει μετά την έκδοση 

της παρούσας απόφασης. Διευκρινίζεται ότι η Διαδικασία Πλήρωσης 

Θέσεων ΔΕΠ αρχίζει από την έκδοση απόφασης έγκρισης της σχετικής 

προκήρυξης από τη Σύγκλητο. Ως εκ τούτου, δεν θα εφαρμοστεί αναδρομικά 

για οποιαδήποτε διαδικασία έχει ήδη ληφθεί έγκριση από τη Σύγκλητο και 

βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 
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8. Σημείωμα από ΥΔΠ με θέμα «Κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση 

ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) – Ο περί ρύθμισης της ενεργειακής απόδοσης των 

κτηρίων Νόμος» (Παράρτημα 8) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα επανέλθει στην επόμενη 

του Συνεδρία, στην παρουσία του Ανδρέα Διονυσίου, Μηχανικού 

Ενεργειακών Θεμάτων και της Προϊστάμενης ΥΔΠ. 

 

Επίσης, το Συμβούλιο ζήτησε όπως σε επόμενη Συνεδρία του, υποβληθεί 

από την ΥΔΠ αναλυτική κατάσταση με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 

και τις τυχόν εξοικονομήσεις που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια στα 

κτήρια του Πανεπιστημίου. 

 

 

 

 

Ε. Τοουλή 

 

 

ΥΔΠ 
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9. Υποστήριξη Κέντρων Αριστείας teaming (Παράρτημα 9)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγήσεις του ΑΑΥ, καθώς και το 

σημείωμα των ΑΑΥ και Καθ. Φαίδωνα Κυριακίδη, αποφάσισε ομόφωνα 

όπως: 

 

(α) επαναβεβαιώσει την υποστήριξή του στη δημιουργία ερευνητικών 

κέντρων αριστείας στο Πανεπιστήμιο 

 

(β) ανακαλέσει μέρος προηγούμενης απόφασης του (78ης/14.12.17),  για 

παραπομπή «του οικονομικού σκέλους του θέματος στην Επιτροπή 

Οικονομικών για περαιτέρω μελέτη» 

 

(γ) αναθεωρηθεί το ύψος της χρηματικής υποστήριξης που αναφέρθηκε στην 

επιστολή δέσμευσης που παρείχε το ΤΕΠΑΚ στις εν λόγω προτάσεις κατά 

την υποβολή τους στην 1η φάση (Teaming Phase 1), βάσει των νέων 

δεδομένων που προκύπτουν, και 

 

(δ) εξουσιοδοτηθεί ο Πρύτανης μαζί με τους Αντιπρυτάνεις (ο κ. Χατζημιτσής 

είναι ήδη συντονιστής πρότασης), τον Νικόλα Ιορδάνους και τον Αυξέντη 

Ζεμενίδη, σε συνεννόηση με τους συντονιστές των έργων Teaming Phase 1, 

όπως καταθέσουν άμεσα ολοκληρωμένη εισήγηση προς το Συμβούλιο, 

ούτως ώστε το ΤΕΠΑΚ να έχει βάσιμες ελπίδες εξασφάλισης ενός ή/και δύο 

έργων για τη δημιουργία Κέντρων Αριστείας. 

 

Σημειώνεται ότι ο ΑΑΥ δεν ήταν παρών κατά τη λήψη της απόφασης. 

 

 

 

ΑΑΥ / Φ. 

Κυριακίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΑΑΥ / 

ΑΟΙΠΑ / Ν. 

Ιορδάνους / 

Α. Ζεμενίδης 

 

 

Άμεσα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

10.2 Θέμα από Σύγκλητο: Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών (Παράρτημα 

10.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ:  
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Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την πιο κάτω 

απόφαση της 90ης Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 6/12/17, ως 

ακολούθως: 

«Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως σε περίπτωση που και τα 

υπόλοιπα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην Κοινοπραξία των 

Κυπριακών Βιβλιοθηκών δεν εισηγηθούν κάποιο αξιωματούχο μέλος τους, 

να υποβληθεί εισήγηση στη σύνοδο των Πρυτάνεων, εκ μέρους του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, για ορισμό Προέδρου της 

Κοινοπραξίας Κυπριακών Βιβλιοθηκών τον Καθηγητή Ανδρέα Κατσιώτη. 

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως σε περίπτωση που και τα 

υπόλοιπα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στη Κοινοπραξία των 

Κυπριακών Βιβλιοθηκών εισηγηθούν κάποιο αξιωματούχο μέλος τους, να 

υποβληθεί εισήγηση στη σύνοδο των Πρυτάνεων, εκ μέρους του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, για ορισμό Προέδρου της 

Κοινοπραξίας Κυπριακών Βιβλιοθηκών τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων». 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

Πρύτανης Άμεσα  


