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 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 94ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

 

  

 Θέματα  - Αποφάσεις Ενέργειες Ημερομηνία 

5. Επιχορήγηση φοιτητών που κάνουν πρακτική άσκηση   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως οι Σχολές καταγράψουν τον αριθμό 

των φοιτητών τους οι οποίοι απασχολούνται μέσω πρακτικής άσκησης χωρίς 

αμοιβή και, σε συνεννόηση με την ΥΣΦΜ και την Επιτροπή Διασύνδεσης με την 

Κοινωνία και τη Βιομηχανία, καταγράψουν και καταθέσουν στην Επιτροπή 

Οικονομικών του Συμβουλίου εισήγηση για εξεύρεση τρόπου επιχορήγησης 

αυτών των φοιτητών. 

 

 

 

ΥΣΦΜ/ 

Κοσμήτορες 

Σχολών 

 

 

Άμεσα  

 

6.4 Προϋπολογισμός τριετίας 2020-2022 (Παράρτημα 6.4)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

112ης/18.06.19 Συνεδρίας Συγκλήτου, αναφορικά με τον Προϋπολογισμό του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για την τριετία 2020-2022, όπως 

παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί με την εξής 

τροποποίηση: 

- το ποσό του άρθρου 3/353 «Ασφάλεια και Υγεία» αυξάνεται από €20.000 

σε €50.000 για κάλυψη των αναγκών: α) αγοράς Υπηρεσιών Συμβούλου 

β) εργοδότησης μερικής απασχόλησης ιατρού εργασίας και γ) διάφορες 

μελέτες. 

 

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

 

 

Πρύτανης / 

ΑΟιΠΑ / 

ΥΟΙΚ / 

Λειτουργός 

Α&Υ 

 

 

Άμεσα  

6.5 Μεταφορές Κονδυλίων (Παράρτημα 6.5)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της                

112ης /18.06.19 Συνεδρίας Συγκλήτου αναφορικά με: 

Α) τις προτάσεις Μεταφορών Α και Β, όπως παρουσιάζονται στο σχετικό 

παράρτημα που έχει υποβληθεί και  

Β) την παραχώρηση εξουσιοδότησης στον ΑΟιΠΑ για έγκριση αιτημάτων για 

μεταφορές με μέγιστο ποσό €5.000 ανά αίτημα,  

Γ) την προτεινόμενη διαδικασία για εξουσιοδότηση του ΑΟιΠΑ για έγκριση 

μεταφοράς κονδυλίων (μέγιστο ποσό €5.000 ανά αίτημα) και απευθείας 

παραπομπή στην Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου. 

 

Σημειώνεται ότι τα αιτήματα για μεταφορές πέραν των €5.000 ανά αίτημα, θα 

υποβάλλονται στη Σύγκλητο για έγκριση, ενώ για τα αιτήματα μέχρι €5.000 η 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΑΟΙΠΑ / 

ΥΟΙΚ 

 

 

 

Άμεσα  
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Σύγκλητος θα λαμβάνει ενημέρωση από τον ΑΟιΠΑ μετά την έγκριση από την 

Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου. 

 

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

 

6.6 Φοιτητικές εστίες στον χώρο του πρώην οικισμού Βερεγγάρια - Απόφαση 41ης 

συνεδρίας Συγκλητικής Επιτροπής Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών 

Υποδομών, ημερομηνίας 05-06-2019 (Παράρτημα 6.6) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως, σε σχέση με τις φοιτητικές εστίες 

στον χώρο του πρώην οικισμού Βερεγγάρια, επικυρώσει την απόφαση της 

112ης/18.06.19 Συνεδρίας Συγκλήτου αναφορικά με: 

Α) την προτεινόμενη ανάπτυξη, με τη διαφοροποίηση/ αύξηση των κλινών από 

450 σε 500  

Β) το χρονοδιάγραμμα του έργου «Φοιτητικές εστίες στο χώρο του πρώην 

οικισμού Βερεγγάρια»,  

σύμφωνα με το σχετικό παράρτημα που έχει υποβληθεί. 

 

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

 

 

Πρύτανης / 

ΑΟΙΠΑ / ΥΔΠ 

 

Άμεσα  

 

9. Χρεώσεις στα διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο (Εστίες) για τη 

διετία 2019-2021 (Παράρτημα 9) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρεώσεις στα διαμερίσματα που 

διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο (Εστίες) αφορούν άπορους φοιτητές, αποφάσισε 

ομόφωνα όπως οι χρεώσεις των 154 κλινών, παραμείνουν οι ίδιες ως είχαν από 

το 2012, για τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη (2019-2020 και 2020-2021), 

σύμφωνα με το παράρτημα που έχει κατατεθεί. 

 

 

ΥΣΦΜ / ΥΟΙΚ 

 

Άμεσα  

11. Ανανέωση Συμβολαίων 11 Νοσηλευτικών Λειτουργών με Απόσπαση από 

Υπουργείο Υγείας (Παράρτημα 11) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης 

απασχόλησης των έντεκα (11) Νοσηλευτών στο Τμήμα Νοσηλευτικής όπως 

αναφέρονται στο Παράρτημα 11, βάσει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου 

ημερομηνίας 15/05/19 για παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος (απόσπαση από το Υπουργείο Υγείας στο 

Πανεπιστήμιο), από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2022. 

 

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

 

 

 

ΥΑΔ / ΝΟΣ 

 

 

 

Άμεσα 
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12. Διάφορα   

12.1 Αίτημα Αποδοχής Συνέχισης Ερευνητικού Έργου EMERGE (Παράρτημα 12.1)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:  

1. Εγκρίνει την αποδοχή της συνέχισης του ερευνητικού έργου EMERGE 

2. Για εσωτερικούς σκοπούς διαχείρισης του έργου, αυτό καταγράφεται ως 

ερευνητικό και όπως συνεχίσει να τυγχάνει ανάλογου χειρισμού διοικητικής 

υποστήριξης. 

3. Λόγω της προγραμματισμένης έναρξης και ανάγκης συνέχισης της 

χρηματοδότησης των ερευνητών, προχωρήσουν άμεσα όλες οι ενέργειες για 

την υλοποίηση και έναρξης της παρούσας φάσης του προγράμματος. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με το πέρας της Συνεδρίας. 

 

 

Τ. Ονουφρίου 

/ ΥΟΙΚ 

 

 

 

 

Άμεσα  


