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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 81η ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΤΟΥ (ΜΕΡΟΣ B’) Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7η Ιουνίου 2019, 

 
 
ΜΕΡΟΣ B’ (στην παρουσία Φοιτητών) 
 
Όλα τα Μέλη του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, κλήθηκαν έγκαιρα και νομότυπα όπως παραστούν 
στην 81η Συνεδρία του Συμβουλίου (ΜΕΡΟΣ Β’) την Παρασκευή 7η Ιουνίου 2019. 
 

Α/Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενέργεια Ημερομηνία 
Εκτέλεσης 

1. Εγκρίσεις   

1.1 
Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης [Παρ.1.1]: 
Εγκρίθηκε η Ημερήσια Διάταξη ως το αντίστοιχο Παράρτημα 1.1. 

  

1.2 

Έγκριση Πρακτικών 80ης Τακτικής Συνεδρίας - Μέρος B’ ημερομηνίας 3.5.2019 
[Παρ.1.2]: 
Εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της 80ης Τακτικής Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μη-
χανικής και Τεχνολογίας - Μέρος Β’, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2019, ως το αντίστοιχο 
Παράρτημα 1.2. 

Υπογραφή από 
Κοσμήτορα και 
κοινοποίηση στην 
Σύγκλητο προς 
ενημέρωση της 
ολομέλειας. 

Καταληκτική 
ημερομηνία 
11 Ιουνίου 
2019. 

    

2. Ενημέρωση   

2.1 

Κοινοποίηση στην Σύγκλητο των εγκεκριμένων πρακτικών της 79ης Συνεδρίας 
του Συμβουλίου της Σχολής ΜΕΡΟΣ B’, η οποία έλαβε χώρα την 29η Μαρτίου 
2019 [Παρ. 2.1]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για την κοινοποίηση στην Σύγκλητο των εγκεκριμένων 
πρακτικών της 79ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής ΜΕΡΟΣ Β’, ημερομηνίας 
29ης Μαρτίου 2019, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.1, προς ενημέρωση της ολομέ-
λειας. 

  

2.2 

Πρακτικά Συνεδριάσεων των Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής: 
91ης Συνεδρίας Συμβουλίου Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ - 9.4.2019 (Παρουσία Φοιτητών) 
[Παρ. 2.2.1]: 
Το Συμβούλιο έλαβε γνώση των Πρακτικών της ως άνω Συνεδρίασης του Συμβουλίου 
του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.2.1. 

  

2.3 

Κοινοποίηση Σημειώματος στον Πρύτανη με θέμα: Ίδια Έσοδα 2018 και 2019 
[Παρ. 2.3]: 
Ενημέρωση από Κοσμήτορα για κοινοποίηση Σημειώματος στον Πρύτανη σχετικά με 
το ως άνω θέμα, ως το αντίστοιχο Παράρτημα 2.3 καθώς και για την απόφαση της 
Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού κατά την 65η Συνεδρία της, 
ημερομηνίας 27/5/2019, ως ακολούθως: 
Οι κατανομές του κεφ./ άρθρου 3/319 «Ερευνητικές και άλλες Δραστηριότητες» για την 
συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε συνέδρια και για δικτύωση να γίνονται με διαδικασίες 
που θα καθορίζει το κάθε Τμήμα και να γίνεται προγραμματισμός των προβλεπόμε-
νων δαπανών του κάθε Τμήματος, ο οποίος και θα υποβάλλεται στο Συμβούλιο του 

  



1ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – Πρακτικά 81ης Τακτικής Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας 

 

81η 2019 Τακτική Συνεδρία Συμβουλίου ΣΜΗΤΕ B’ ΜΕΡΟΣ 
7η Ιουνίου, 2019                                                                           ΦΚ/ΠΣ 2/3 
 

Τμήματος για έγκριση.  
Εγκρίνεται ποσοστό 10% από το 76% (αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% για τα Τμήματα 
και ποσοστό 6% για τις Σχολές) από τα Ίδια Έσοδα, να κατατίθεται σε Κεντρικό Τα-
μείο, με την προϋπόθεση ότι το Κεντρικό Ταμείο που θα δημιουργηθεί θα θεωρείται 
ως Αποθεματικό Ταμείο που θα μεταφέρεται από χρόνο σε χρόνο, και οι δαπάνες από 
αυτό να εξυπηρετούν το στρατηγικό πλάνο του Πανεπιστημίου και να αξιοποιούνται 
για αναπτυξιακά έργα, τα οποία θα προσδίδουν αξία στο Πανεπιστήμιο.  Η διαχείριση 
του εν λόγω Ταμείου θα γίνεται από την Συγκλητική Επιτροπή Στρατηγικού Προγραμ-
ματισμού και Ανάπτυξης, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων τα οποία θα υποβληθούν με 
σχετική εισήγηση στη Σύγκλητο και ακολούθως στο Συμβούλιο για έγκριση.  
Τα πιο πάνω να επαναξιολογηθούν σε τρία χρόνια από την ημέρα της εφαρμογής 
τους. 

    

3. Απορρέοντα   

    

4. Εκλογικές Διαδικασίες   

    

5. Προϋπολογισμός   

5.1 Υποβολή Αναγκών για Προϋπολογισμό 2020 – 2022 [Παρ. 5.1]: 
Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε για το ηλεκτρονικό μήνυμα από Λογίστρια Μαρία Τέκλου 
αναφορικά με το ως άνω θέμα ημερομηνίας 24/4/2019, προς Κοσμήτορες Σχολών, 
Προέδρους Τμημάτων. 
Στα πλαίσια του καταρτισμού του Προϋπολογισμού για το έτος 2020, έχει ζητηθεί να 
υποβληθεί τεκμηριωμένα, από μηδενική βάση και σε συνάρτηση με τους στρατηγι-
κούς στόχους του Πανεπιστημίου και τους επί μέρους στόχους των Σχο-
λών/Τμημάτων, ο Προϋπολογισμός δαπανών και εσόδων Σχολών/Τμημάτων. 
Σύμφωνα με το Νόμο περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου 
[Ν.20(Ι)/2014], από τον Προϋπολογισμό 2020, το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί 
όπως ενεργοποιηθούν οι πρόνοιες του Νόμου που αφορούν σε υποβολή προϋπολο-
γισμού στη βάση του Μεσοπρόθεσμού Δημοσιονομικού Πλαισίου, και ετοιμασίας 
τριετούς προϋπολογισμού 2020 – 2022. 
Με βάση τον Ν.38(Ι)/2014, η ετοιμασία και η υλοποίηση του προϋπολογισμού γίνεται 
στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, η οποία περιλαμ-
βάνει την:  
(i) Αρχή της Οικονομίας,  
(ii) Αρχή της Αποδοτικότητας, και  
(iii) Αρχή της Αποτελεσματικότητας. 
Ως εκ τούτου αναμένεται όπως υποβληθούν τεκμηριωμένα και με πλήρη επεξήγηση οι 
ανάγκες των οικείων Τμημάτων της Σχολής για το έτος 2020, και για τις προβλέψεις 
για τα έτη 2021 και 2022, και μόνο στην περίπτωση κεφαλαιουχικών δαπανών (Κεφ. 
4) και εάν η πρόβλεψη για κάποιο άρθρο είναι σημαντικά διαφορετική κατά τα έτη 
2021 ή / και 2022, να δοθούν επεξηγήσεις.  
Οι συμπληρωμένοι πίνακες, θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Προϋπολογισμού 
(budget.office@cut.ac.cy) το αργότερο μέχρι τις 7 Ιουνίου 2019.   
Ο Κοσμήτορας έκανε έκκληση στους Προέδρους των οικείων Τμημάτων της Σχολής να 
ακολουθήσουν τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Οικονομικών και να τηρήσουν τα χρονο-
διαγράμματα σύμφωνα με τα ως άνω. 
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6. Θέματα Φοιτητών   

6.1 Τελετή Βράβευσης της Σχολής ΜΤΕ – 14.6.2019 [Παρ. 6.1]: 
α) Πολιτική Απονομής Βραβείων (Προπτυχιακούς – Μεταπτυχιακούς) 
β) Ύψος ποσού για απονομή Βραβείων 
γ) Διαδικασία Απονομής Βραβείων (Απόφαση Συμβουλίου Σχολής ΜΤΕ κατά την 
72η Συνεδρία/Μέρος Β’- ημερομηνίας 25η Ιουνίου, 2018 
Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε για την επικείμενη τελετή βράβευσης της Σχολής ΜΤΕ η 
οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14.6.2019 και παρακάλεσε όπως η παρουσία των 
Μελών να είναι ιδιαίτερη αισθητή. 
Κατόπιν εκτενούς συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων αποφασίσθηκαν τα εξής: 
α) Να απονεμηθούν και φέτος όπως και τα προηγούμενα έτη βραβεία της Σχολής σε 
Πρωτεύσαντες Τελειόφοιτους και Πρωτεύσαντες για όλα τα Έτη και Κατευθύν-
σεις/Ροές.  Το ποσό το οποίο θα διατεθεί για τα βραβεία να εξαρτηθεί από τα Ίδια 
Έσοδα της Σχολής τα οποία έχουν εισπραχθεί μέχρι 7 Ιουνίου 2019.  Για τους τελειό-
φοιτους το ποσό να ανέρχεται στα Ευρώ 350. 
β) η απονομή των βραβείων της Σχολής να γίνεται από τους Προέδρους στους Φοιτη-
τές των οικείων Τμημάτων τους. 
γ) η ταξιθέτηση για τους Φοιτητές να γίνεται με τρόπο ώστε, όλοι οι Φοιτητές να κάθο-
νται στον ίδιο χώρο και σε απόσταση όσο το δυνατό πλησιέστερη στο χώρο της απο-
νομής των βραβείων. 
δ) να γίνεται εκ των προτέρων επιβεβαίωση της παρουσίας ή απουσίας των Βραβευ-
θέντων Φοιτητών ούτως ώστε να μην δαπανάται χρόνος και να μην αναμένεται άδικα 
ένας απών Φοιτητής να παρουσιαστεί για να παραλάβει το βραβείο του. 
ε) το όνομα του εκπροσώπου των Οργανισμών/Εταιρειών που απονέμουν τα βραβεία 
να ανακοινώνεται πριν και μετά το όνομα του Φοιτητή ούτως ώστε, αφ’ ενός να δίνεται 
χρόνος στον Φοιτητή να προσέρχεται για να παραλάβει το βραβείο του και αφ’ ετέρου  
να ακούγεται καλύτερα το όνομα του χορηγού. 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ ενημέρωσε για την απόφαση του Συμβουλίου 
του οικείου Τμήματός του, όπως απονεμηθούν βραβεία από τα Ίδια Έσοδα του Τμή-
ματος στους Απόφοιτους από τα Προγράμματα Μάστερ του ΠΟΜΗΓΕ. 
Ο Κοσμήτορας επικρότησε την απόφαση αυτή και έκανε έκκληση στους Προέδρους 
των οικείων Τμημάτων ΗΜΗΠΛΗ και ΜΗΜΕΜΥ να ακολουθήσουν το Παράδειγμα του 
Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ. 
Τα Βραβεία στους Απόφοιτους από Προγράμματα Μάστερ θα απονεμηθούν κατά 
στην Τελετή Βράβευσης όπως γίνεται η απονομή Βραβείων και στους Προπτυχιακούς 
Φοιτητές.  Η απονομή των Βραβείων για τα Μάστερ να γίνεται από τον Κοσμήτορα. 

  

7. Ασφάλεια και Υγεία   

    

8. Διάφορα   

Λήξη του B΄ ΜΕΡΟΥΣ της Συνεδρίας 
 
Μετά την λήξη της 81ης Συνεδρίας B’ Μέρος, το Συμβούλιο προέβη στην ανάγνωση και επικύρωση της ως άνω αναφερόμε-
νης απόφασης για το θέμα: 6.1 
 
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Τα πρακτικά του Β’ ΜΕΡΟΥΣ της 81ης Συνεδρίας, επικυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας 
κατά την 82η Συνεδρία του ΜΕΡΟΣ Β’, η οποία πραγματοποιήθηκε την 3η Ιουλίου, 2019. 


