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 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 90ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

  

 Θέματα - Αποφάσεις Ενέργειες Ημερομηνία 

3. Απορρέοντα από 89η Συνεδρία:   

3.3.2 MSCA IFAND ITN – Μείωση απολαβών κρατικής υπηρεσίας και ευρύτερου 

δημόσιου τομέα (Παράρτημα 3.3.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως το Πανεπιστήμιο συνεχίζει όπως 

έπραττε ως προς τις αποκοπές από τα έργα MSCA IF & ITN, μέχρι τη λήψη 

γνωμάτευσης για το θέμα, από τη Νομική Υπηρεσία και το ΥΠΠ. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της Συνεδρίας. 

 

 

 

ΥΟΙΚ/ ΑΑΥ / 

ΥΕΔΣ 

 

 

Άμεσα  

3.4.4 Ενέργειες για λειτουργία Κέντρου Επιχειρησιακής Αριστείας στο Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, αντίστοιχο του ΚΕΠΕΑΑ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

(Παράρτημα 3.4.4) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως, σε σχέση με το Κέντρο 

Επιχειρησιακής Αριστείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επικυρώσει 

την απόφαση της 102ης/7.11.18 Συνεδρίας Συγκλήτου ως εξής: 

- Εγκρίνει τη λειτουργία του Κέντρου σύμφωνα με την εισήγηση της ΥΑΔ, 

όπως αυτή παρουσιάζεται στο σχετικό παράρτημα 3.4.4. 

- Εγκρίνει τη μετονομασία του Κέντρου από «Κέντρο Επιχειρησιακής 

Αριστείας – ΙΘΑΚΗ» σε «Κέντρο Επιχειρησιακής Αριστείας Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου». 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της Συνεδρίας. 

 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΥΑΔ 

 

 

 

Άμεσα  

3.4.5 Αναθεώρηση ισχύουσας πολιτικής μεταπτυχιακών διδάκτρων, βάσει των 

σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου (Παράρτημα 3.4.5) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

Συγκλήτου ως προς την αναθεώρηση της ισχύουσας πολιτικής μεταπτυχιακών 

διδάκτρων, ως εξής:  

«Η Σύγκλητος, κατά την 103η Συνεδρία της, ημερομηνίας 05/12/2018, αποφάσισε 

ομόφωνα όπως εγκρίνει την αναθεώρηση της ισχύουσας πολιτικής 

μεταπτυχιακών διδάκτρων, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού 

Συμβουλίου, όπως αυτή παρουσιάζεται στο σχετικό παράρτημα που έχει 

υποβληθεί, με την ακόλουθη τροποποίηση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα  



90η Συνεδρία Συμβουλίου, 22/2/19                    ΕΤ   2 

 

- Αντικατάσταση εισαγωγικής παραγράφου «Τα ποσά που αναφέρονται 

πιο κάτω είναι μειωμένα κατά 20%, στο πλαίσιο απόφασης του 

Πανεπιστημίου και έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 

25/7/2018 και 13/9/2018.», με το εξής: 

- «Τα δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι τα 

ακόλουθα: 

Δίδακτρα για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 

(κοινοτικοί/ μη κοινοτικοί φοιτητές) 

Επίπεδο Μάστερ €5.125 

Διδακτορικό Επίπεδο (χωρίς διδακτικό στάδιο) €4.000 

Διδακτορικό Επίπεδο (δίδακτρα με διδακτικό 

στάδιο μέχρι 60 πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) 

από €4042 μέχρι 

€6500* 

*Στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών διδακτορικού επιπέδου με διδακτικό 

στάδιο, για κάθε μία (1) ΠΜ καταβάλλονται δίδακτρα ύψους €42. 

Βάσει αποφάσεων του Πανεπιστημίου και έγκρισης του Υπουργικού 

Συμβουλίου ημερ. 25/7/2018 και 13/9/2018, τα πιο πάνω ποσά έχουν μειωθεί κατά 

20% και παρουσιάζονται πιο κάτω». 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της Συνεδρίας. 

 

Πρύτανης / 

ΥΣΦΜ 

3.4.6 Γενικοί Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης- Διαδικασία για προσωρινή διακοπή 

φοίτησης (Παράρτημα 3.4.6) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

Συγκλήτου ως προς τη διαδικασία για προσωρινή διακοπή φοίτησης, ως εξής: 

«Η Σύγκλητος, κατά την 103η Συνεδρία της, ημερομηνίας 05/12/2018, αποφάσισε 

ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής, αποτελούμενη από 

τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, τον/την Πρόεδρο της 

Συγκλητικής Επιτροπής Φοιτητικών Εστιών και Ευημερίας Φοιτητών και τον 

Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, με σκοπό την εξέταση των αιτημάτων προσωρινής 

διακοπής φοίτησης και υποβολής εισήγησης στη Σύγκλητο για λήψη 

απόφασης. 

Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι τα αιτήματα για προσωρινή διακοπή φοίτησης 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους φοιτητές στα οικεία Τμήματα, με 

κοινοποίηση την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και τα Τμήματα 

υποβάλλουν εισήγηση στην Τριμελή Επιτροπή. Το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο 

θα ετοιμαστεί και θα συντηρείται με ευθύνη της ΥΣΦΜ. 

Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως για τα αιτήματα 

προσωρινής διακοπής φοίτησης που σχετίζονται με ιατρικούς λόγους, με 

ευθύνη του Προϊσταμένου της ΥΣΦΜ, να ζητείται γραπτή γνωμάτευση από ιατρό 

με σχετική ειδικότητα, από τους ιατρούς που συμμετέχουν στο Ιατροσυμβούλιο 

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΥΣΦΜ 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα  
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του Πανεπιστημίου και στη διαδικασία της κατανομής θέσεων σε Ειδικές 

Κατηγορίες. Νοείται ότι σε περίπτωση κωλύματος, μπορεί να ζητηθεί γραπτή 

γνωμάτευση από οποιοδήποτε άλλο ιατρό. Νοείται περαιτέρω ότι το 

Πανεπιστήμιο θα καταβάλλει στους ιατρούς σχετική αμοιβή, το ύψος της οποίας 

θα καθοριστεί και θα αναθεωρείται από το Πρυτανικό Συμβούλιο». 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της Συνεδρίας. 

 

3.4.7 Αναστολή Προσφοράς Κατεύθυνσης «Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων» Πτυχίο 

Διοίκησης (Διατμηματικό) (Παράρτημα 3.4.7) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

Συγκλήτου:  

Α) για αναστολή της προσφοράς Κατεύθυνσης «Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων» 

στο Πτυχίο Διοίκησης (Διατμηματικό) από 01/09/19, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

φοιτητές που βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο έτος θα αποφοιτήσουν κανονικά, 

ενώ θα εξασφαλιστούν οι υφιστάμενοι πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές, εάν 

επιλέξουν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Β) ότι σε περίπτωση που συμπληρωθούν οι αριθμοί των φοιτητών και η 

κατεύθυνση ενεργοποιηθεί, θα πρέπει να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα του 

προγράμματος. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της Συνεδρίας. 

 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΥΣΦΜ / 

Σχολή ΔΙΟ 

/ΑΑΥ 

 

 

 

 

Άμεσα  

3.7 Απόφαση Επιτροπής Προσωπικού, Προσλήψεων και Προαγωγών για ακύρωση 

μετακίνησης Γραφείου Ερευνητικών Προγραμμάτων από ΥΟΙΚ σε ΥΕΔΣ 

(Παράρτημα 3.7) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα «Απόφαση 

Επιτροπής Προσωπικού, Προσλήψεων και Προαγωγών για ακύρωση 

μετακίνησης Γραφείου Ερευνητικών Προγραμμάτων από ΥΟΙΚ σε ΥΕΔΣ»  στη 

Σύγκλητο και ακολούθως το θέμα να προωθηθεί στο Συμβούλιο για τελική 

έγκριση. 

 

 

Πρύτανης 

 

Άμεσα 

4.1.3 Διενέργεια Δαπανών και Λειτουργία ΤΠΚ από 1η Μαρτίου 2019 και μέχρι την 

έγκριση του Προϋπολογισμού του 2019 από τη Βουλή (Παράρτημα 4.1.3) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, σε ότι αφορά στη διενέργεια δαπανών από 1η Μαρτίου 2019 και 

μέχρι την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2019 από τη Βουλή, καθώς και με 

σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, αποφάσισε ομόφωνα όπως: 

 

 

 

 

ΔΔΟ / ΥΟΙΚ 

 

 

 

 

Άμεσα  
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- προχωρούν οι πληρωμές δαπανών για τις ίδιες κατηγορίες που είχαν 

εγκριθεί  για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2019 (ως η απόφαση 

κατά την 88η/22.11.18 Συνεδρία Συμβουλίου) και  

- προχωρούν οι άλλες άμεσες και απολύτως απαραίτητες πληρωμές για 

την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστήμιου, με έγκριση του ΔΔΟ. 

 

 Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας.  

 

4.3 Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 86.013 για νενομισμένη διαδικασία 

αποτελεσματικής διαχείρισης των κρατικών χορηγιών - Ενημέρωση προς 

Οντότητες που λαμβάνουν κρατικές χορηγίες (Παράρτημα 4.3) 

  

4.3.Α Παρουσίαση (μέρος) από Γενικό Λογιστήριο ημερομηνίας 31/01/19 (Παράρτημα 

4.3.Α) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη:  

- την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 86.013 ημερ. 

24/10/18, ως προς τη νενομισμένη διαδικασία για την αποτελεσματική 

διαχείριση των κρατικών χορηγιών  

- τα σχετικά παραρτήματα 4.3 και 4.3Α 

- την υφιστάμενη Νομοθεσία του Πανεπιστημίου 

αποφάσισε ομόφωνα όπως ζητηθεί νομική γνωμάτευση από εξωτερικό Νομικό 

Σύμβουλο ως προς το τι προνοείται σε σχέση με τις υπογραφές των σχετικών 

εντύπων και βεβαιώσεων. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της Συνεδρίας. 

 

 

 

 

 

 

Γρ. Προέδρου 

/ Γρ. ΔΔΟ 

 

 

 

 

 

Άμεσα  

4.6 Παρακολούθηση υλοποίησης Προϋπολογισμού 2018 (Παράρτημα 4.6)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα που αφορά στην 

απορρόφηση του Προϋπολογισμού 2018, στην Επιτροπή Οικονομικών για 

περαιτέρω μελέτη. 

 

 

Ε. Τοουλή 

 

Άμεσα  

4.7 Σημείωμα ΔΔΟ με θέμα «Μαζικές αγορές (Οκτ. – Δεκ. 2018) και Αξιοποίηση Ιδίων 

Εσόδων» (Παράρτημα 4.7) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως αφού ολοκληρωθεί η μελέτη του 

σημειώματος του ΔΔΟ με θέμα «Μαζικές αγορές (Οκτ. – Δεκ. 2018) και 

Αξιοποίηση Ιδίων Εσόδων» από το Πρυτανικό Συμβούλιο, ακολούθως να 

παραπεμφθεί στην Επιτροπή Οικονομικών για περαιτέρω επεξεργασία και στο 

Συμβούλιο για απόφαση.  

 

Πρύτανης  

 

 

 

Άμεσα  
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4.10 Κείμενο Συμφωνίας Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης «Φυτίδειου Αθλητικού 

Κέντρου ΓΣΟ» (Παράρτημα 4.10) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα που αφορά στο 

Κείμενο Συμφωνίας Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης «Φυτίδειου Αθλητικού 

Κέντρου ΓΣΟ», στην Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσίας και Αναθεώρησης 

Συμβολαίων.  

 

 

Ε. Τοουλή 

 

Άμεσα  

4.16 Climate-KIC EIT-RIS Cyprus (Παράρτημα 4.16)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα «Climate-KIC 

EIT-RIS Cyprus», στην Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου. 

 

 

Ε. Τοουλή 

 

Άμεσα  

7.3 Πρακτικά 61ης Συνεδρίας Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και 

Προσωπικού– Απόφαση Συγκλήτου για τροποποίηση όρων εντολής της 

Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού (Παράρτημα 7.3) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

Συγκλήτου ως ακολούθως:  

“η Σύγκλητος, κατά την 104η Συνεδρία της, ημερομηνίας 16/01/2019, αποφάσισε 

ομόφωνα όπως η Συγκλητική Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού 

υποβάλλει εντός Νοεμβρίου για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο, και εντός Μαρτίου για 

το Εαρινό Εξάμηνο κάθε έτους, την κατανομή του άρθρου 1/104 «Ειδικοί 

Επιστήμονες» στη Σύγκλητο, για ενημέρωση. 

Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την προσθήκη του ακόλουθου 

σημείου στους όρους εντολής της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και 

Προσωπικού: 

«Η Συγκλητική Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού εξουσιοδοτείται όπως 

εξετάζει και υποβάλλει εισήγηση για την κατανομή του άρθρου 1/104 «Ειδικοί 

Επιστήμονες» και οποιεσδήποτε τυχόν αλλαγές προκύπτουν στο Πρυτανικό 

Συμβούλιο για έγκριση. Οι τελικές κατανομές κάθε εξαμήνου να υποβάλλονται 

στη Σύγκλητο για ενημέρωση, εντός Νοεμβρίου και εντός Μαρτίου κάθε έτους, 

για το Φθινοπωρινό και Εαρινό Εξάμηνο, αντίστοιχα»”. 

 

Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει τους 

αναθεωρημένους Κανόνες Σύνθεσης και Λειτουργίας των Συγκλητικών 

Επιτροπών, σύμφωνα με το Παράρτημα 7.3 που έχει υποβληθεί. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της Συνεδρίας. 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΑΟιΠΑ / 

ΥΟΙΚ 

 

 

 

Άμεσα  
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7.7 Διαδικασία Έγκρισης Προγραμμάτων Σπουδών– Αιτήσεις για Αξιολόγηση/ 

Πιστοποίηση από Φορέα ΔΙ.Π.ΑΕ και Αλλαγές σε Υφιστάμενα Πιστοποιημένα 

Προγράμματα Σπουδών - Από 22η Συνεδρία ΕΕΠ (Παράρτημα 7.7) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

Συγκλήτου, ως εξής: 

«η Σύγκλητος, κατά την 107η Συνεδρία της, ημερομηνίας 06/02/2019, αποφάσισε 

ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της 22ης Συνεδρίας της Επιτροπής 

Εσωτερικής Ποιότητας αναφορικά με τις διαδικασίες έγκρισης νέων 

προγραμμάτων σπουδών, υποβολής αιτήσεων στον Φορέα ΔΙΠΑΕ για 

αξιολόγηση – πιστοποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών με ή χωρίς 

αλλαγές καθώς και τη διαδικασία αλλαγών σε υφιστάμενα πιστοποιημένα 

προγράμματα σπουδών, ως ακολούθως: 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Συντονιστής Προγράμματος* 

 Απόφαση Συμβουλίου Τμήματος με έγκριση από Τμηματική Επιτροπή 

Ποιότητας 

 Έγκριση από Συμβούλιο Σχολής 

 Έγκριση από Συγκλητική Επιτροπή Στρατηγικού Προγραμματισμού  και 

Ανάπτυξης 

 Έγκριση από Συγκλητική Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 

 Έγκριση από Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας 

 Έγκριση  από Σύγκλητο 

 Έγκριση από Συμβούλιο 

 Υποβολή αίτησης για Αξιολόγηση ‐ Πιστοποίηση του Νέου 

Προγράμματος Σπουδών στο Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. 

* Σημειώνεται ότι όλα τα προγράμματα σπουδών όλων των επιπέδων πρέπει να 

έχουν Υπεύθυνο Συντονιστή Προγράμματος. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΠΑΕ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ 

ΑΛΛΑΓΕΣ 

 Συντονιστής Προγράμματος 

 Τμηματική Επιτροπή Ποιότητας (ενημερώνεται για τυχόν 

προτεινόμενες αλλαγές) 

 Συμβούλιο Τμήματος 

 Συμβούλιο Σχολής 

 Έγκριση από Συγκλητική Επιτροπή Προπτυχιακών και 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 Έγκριση από Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας 

 Έγκριση  από Σύγκλητο 

 Έγκριση από Συμβούλιο 

 Υποβολή αίτησης για Αξιολόγηση ‐ Πιστοποίηση του Προγράμματος 

Σπουδών στο Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΑΑΥ / ΥΣΦΜ 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Συντονιστής Προγράμματος 

 Τμηματική Επιτροπή Ποιότητας (ενημερώνεται για τυχόν 

προτεινόμενες αλλαγές) 

 Συμβούλιο Τμήματος 

 Συμβούλιο Σχολής 

 Έγκριση από Συγκλητική Επιτροπή Προπτυχιακών και 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 Έγκριση από Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας 

 Έγκριση  από Σύγκλητο 

 Ενημέρωση Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. 

 
Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι στις περιπτώσεις όπου οι αλλαγές στα υφιστάμενα 

προγράμματα σπουδών αφορούν στη δομή τους, θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας που καθορίζονται από τον Φορέα 

ΔΙ.Π.Α.Ε, και να αποστέλλεται σχετική ενημέρωση προς το Συμβούλιο του 

Φορέα». 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας. 

  


