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 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 92ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

 

  

 Θέματα – Αποφάσεις Ενέργειες  Ημερομηνία 

3.2   Παρακολούθηση υλοποίησης Προϋπολογισμού 2019 (Παράρτημα 3.2)   

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:  

Α) δοθούν οι εξουσιοδοτήσεις για το 2019 στα Τμήματα, με βάση τις κατανομές 

που εγκριθήκαν πρόσφατα από την Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου 

όσον αφορά τα ίδια έσοδα. 

 

Β) Με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των ιδίων εσόδων, καθώς και έπειτα από 

τη λήψη της σχετικής εισήγησης από το Πρυτανικό Συμβούλιο (ΠΣ) για την 

αξιοποίηση των ιδίων εσόδων, εξεταστεί ενδεχόμενη αναπροσαρμογή της 

πολιτικής για την αξιοποίηση των ιδίων εσόδων για το 2019, με άμεση ισχύ.  

 

Γ) Η ΥΟΙΚ να ζητήσει άμεσα από τα Τμήματα τις ανάγκες τους για δαπάνες από 

ίδια έσοδα για τον Προϋπολογισμό του 2020. 

 

 

 

 

ΔΔΟ/ ΥΟΙΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

3.4 Πρωτόκολλο Συναντίληψης για ξένους φοιτητές (Παράρτημα 3.4)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:  

Α) υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο συναντίληψης σύμφωνα με τις αλλαγές 

που εισηγήθηκε ο εξωτερικός νομικός σύμβουλος, καθώς και με την προσθήκη 

της φράσης «and DIPAE Law» στην παράγραφο 5 στη δεύτερη γραμμή.  

Β) ακολούθως προχωρήσουν οι διαδικασίες από την Επιτροπή Σπουδών και 

τον Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ώστε η Σχολή να 

καταθέσει την εισήγηση της στη Σύγκλητο για την προσφορά του μεταπτυχιακού 

προγράμματος στα Ναυτιλιακά και Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

 

Το Συμβούλιο διευκρινίζει ότι η υπογραφή του παρόντος πρωτοκόλλου 

συναντίληψης δεν είναι δεσμευτική και ότι το Πανεπιστήμιο διατηρεί το 

δικαίωμα του να συμβληθεί στο μέλλον με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή/και 

οργανισμό ή/και Πανεπιστήμιο για οποιαδήποτε ενδεχόμενη συνεργασία. 

 

 

Επιτροπή 

Σπουδών/ 

ΑΑΥ/ 

Κοσμήτορας 

Σχολής ΔΙΟ 

 

 

 

 

Άμεσα 

6.3 Αριθμός προσφερόμενων θέσεων σε νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς 

φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Παράρτημα 6.3) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 
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Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική αιτιολόγηση που παρατίθεται 

στο Παράρτημα 6.3, αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

Συγκλήτου, η οποία ελήφθη κατά την 110η/03.04.19 Συνεδρία της, για κατανομή 

συνολικά 514 προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές  

στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, 

όπως αυτές παρουσιάζονται κατά Τμήμα/ Πτυχίο στον σχετικό Πίνακα που έχει 

υποβληθεί. 

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

 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΥΣΦΜ 

 

 

 

Άμεσα 

6.4 Κατανομή αδιάθετων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές με 

κοινωνικοοικονομικά κριτήρια - Αίτημα για έγκριση μισής πρόσθετης 

υποτροφίας (Παράρτημα 6.4) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

Συγκλήτου, η οποία ελήφθη κατά την 110η/03.04.19 Συνεδρία της, για κατανομή 

έξι (6) αδιάθετων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε 12 δικαιούχους 

φοιτητές, βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, σύμφωνα με το σχετικό 

παράρτημα που έχει υποβληθεί. 

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

 

 

Πρύτανης / 

ΥΣΦΜ / ΥΟΙΚ 

 

Άμεσα 

6.5 Τροποποίηση Κανόνων Ειδικών Επιστημόνων (Παράρτημα 6.5)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

Συγκλήτου, η οποία ελήφθη κατά την 110η/03.04.19 Συνεδρία της, για 

τροποποίηση των σημείων 2.2, 3.1, 4.11 και 5.2 των Κανόνων για Ειδικούς 

Επιστήμονες με σκοπό τη συμπερίληψη της διαδικασίας εργοδότησης Ειδικών 

Επιστημόνων σε Ερευνητικές Μονάδες, όπως παρουσιάζονται στο σχετικό 

παράρτημα που έχει υποβληθεί.  

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

 

 

 

 

Πρύτανης 

 

 

 

Άμεσα 

 

 

 

6.6 Καθεστώς εργοδότησης Αποσπασμένων Νοσηλευτικών Λειτουργών 

(Παράρτημα 6.6) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

Συγκλήτου, η οποία ελήφθη κατά την 110η/03.04.19 Συνεδρία της, για τις πιο 

κάτω ενέργειες οι οποίες αφορούν την ενσωμάτωση των Αποσπασμένων 

Νοσηλευτικών Λειτουργών στο Πανεπιστήμιο: 

- Άμεση υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας για ανανέωση της 

απόσπασης των Αποσπασμένων Νοσηλευτικών Λειτουργών στο 

Τμήμα Νοσηλευτικής, διάρκειας δύο-τριών ετών. 

 

 

Πρύτανης / 

Πρόεδρος 

ΝΟΣ/ ΥΑΔ 

 

 

Άμεσα 
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- Υποβολή ερωτήματος στο Υπουργείο Υγείας κατά πόσο όταν 

ανανεωθεί η απόσπαση των Νοσηλευτικών Λειτουργών, αυτοί θα 

ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας ή στον Οργανισμό Κρατικών 

Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ). 

- Έναρξη διαδικασίας για ενσωμάτωση των Αποσπασμένων 

Νοσηλευτικών Λειτουργών στο ανθρώπινο δυναμικό του ΤΠΚ με την 

ετοιμασία τεκμηριωμένης εισήγησης προς τον Τμήμα Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με 

την αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης του εν λόγω προσωπικού στο 

Πανεπιστήμιο καθώς και την ανάγκη για διασφάλιση των ωφελημάτων 

τους. 

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

 


