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 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 98ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 

  

  Ενέργειες Ημερομηνία 

3.1 Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων (Παράρτημα 3.1)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως η Πολιτική Διατήρησης 

Προσωπικών Δεδομένων, επανέλθει σε επόμενη συνεδρία του Συμβούλιου 

και συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:  

- αιτιολόγηση από την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων για την 

περίοδο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων  

- ενημέρωση για τα εκάστοτε Υπηρεσία ή Τμήμα για τα οποία 

αναφέρεται η κάθε δραστηριότητα. 

- Αναφορά για τις ηχογραφήσεις πρακτικών των Σωμάτων  

  

 

Μ. Ιωάννου 
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4.7 Απόφαση 115ης Συνεδρίας Συγκλήτου, θέμα αρ. 3.6.3/ΣΥΜ/97η (Παράρτημα 4.7)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει προηγούμενη 

απόφαση της (97η/31.10.19, θέμα 7.10) αναφορικά με τις  με τις θέσεις ΔΕΠ και 

ΕΕΠ που εγκρίθηκαν με τον Προϋπολογισμό του 2019 και επικυρώσει την 

απόφαση της 115ης/18.10.19 Συγκλήτου, ως ακολούθως: 

 

Για τις νέες θέσεις ΔΕΠ για το έτος 2019: 

 Οι νέες θέσεις κατανέμονται μία (1) νέα θέση ΔΕΠ σε κάθε Τμήμα πλην του 

ΠΟΜΗΓΕ και του ΚΤΕ στα οποία θα κατανεμηθούν δύο (2) νέες θέσεις ΔΕΠ 

και του ΠΟΛΥΓΡΑΤ στο οποίο δεν θα κατανεμηθεί νέα θέση ΔΕΠ. 

 

 

 

 

 

Πρύτανης  / 

ΥΑΔ 
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6.4 Προσχέδιο Οικονομικής Αναφοράς Ελεγκτών Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Παράρτημα 6.4) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:  

Α) επικυρώσει την απόφαση της 117ης Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 

13.11.2019, αναφορικά με την υιοθέτηση των εισηγήσεων των οικονομικών 

ελεγκτών για βελτίωση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στο 

Πανεπιστήμιο, όπως παρουσιάζονται στο σχετικό παράρτημα με αρ. 6.4 που 

έχει υποβληθεί. 

Β) επικυρώσει την απόφαση της 117ης Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 

13.11.2019, σύμφωνα με την οποία, από 1/1/2020 ο κάθε ερευνητής θα διατηρεί 

ένα αρχείο excel με όλα τα ερευνητικά του προγράμματα, ανεξάρτητα με την 

εφαρμογή του ηλεκτρονικού παρουσιολογίου. 

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΔΔΟ 
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Γ) η παρούσα απόφαση κοινοποιηθεί στο ακαδημαϊκό προσωπικό και τις 

εμπλεκόμενες Διοικητικές Υπηρεσίες. 

 

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

  

7. Θέματα από Πρυτανικό Συμβούλιο:   

7.1 *Έγκριση υποτροφίας Πολιτιστικού Ιδρύματος Τσαβλίρη προς τη 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ε.Κ., στο πρόγραμμα «Ναυτιλιακά και 

Χρηματοοικονομικά», ΕΧΝ (Παράρτημα 7.1) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εισήγηση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα όπως κάνει αποδεκτή την παραχώρηση 

υποτροφίας από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τσαβλίρη προς τη μεταπτυχιακή 

φοιτήτρια Ε.Κ., στο πρόγραμμα «Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά» του 

Τμήματος ΕΧΝ.  Η υποτροφία θα καλύψει πλήρως τα δίδακτρα φοίτησης της 

εν λόγω φοιτήτριας.  

 

 

 

 

Τμήμα ΕΧΝ / 

ΥΟΙΚ 
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7.2 Έγκριση βραβείων διαγωνισμού «The impact of the Environment on Public 

Health» (Παράρτημα 7.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την θετική εισήγηση του  Πρυτανικού 

Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα όπως  κάνει αποδεκτή την χρηματική 

χορηγία ύψους €2.000 από του Mediterranean Hospital of Cyprus, στα πλαίσια 

του φωτογραφικού διαγωνισμού «The Impact of the Environment on Public 

Health». Η χρηματική χορηγία θα παραχωρηθεί εξ ημισείας, δηλ. €1000 

έκαστος, στους δύο (2) νικητές του εν λόγω διαγωνισμού. 

 

Οι πιο πάνω φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος Master in Public 

Health, θα λάβουν τα προαναφερόμενα χρηματικά βραβεία ως μερική 

υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020. 

 

 

 

Κ. Μακρής / 

ΥΟΙΚ 
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10. Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο ΓΣΟ – Τελικό Κείμενο Τριμερούς Συμφωνίας 

(Παράρτημα 10) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το Τελικό Κείμενο 

Συμφωνίας για το Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο ΓΣΟ και τον σχετικό Πίνακα 

κοστολόγησης των εργασιών αποκατάστασης και δημιουργίας 

εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το υποβληθέν παράρτημα με αρ. 10. 

 

 

 

Πρόεδρος / 

ΔΔΟ / ΑΟιΠΑ 

 

 

Άμεσα  
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Επιπλέον, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον 

Πρόεδρο του Συμβουλίου να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της εν λόγω 

Συμφωνίας.  

 

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

 

15. Απουσία ΔΔΟ και Αντικατάσταση (Παράρτημα 15)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως κατά τη διάρκεια απουσίας του 

ΔΔΟ με άδεια ανάπαυσης από τις 25.11.19 μέχρι και τις 3.12.19, αντικατασταθεί 

από τον Προϊστάμενο ΥΕΔΣ, Χαράλαμπο Χρυσοστόμου, ο οποίος θα εκτελεί 

όλες τις αρμοδιότητες του ΔΔΟ. 

 

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

 

 

 

 

 

ΔΔΟ / Χ. 

Χρυσοστόμο

υ 

 

 

 

 

Άμεσα  


