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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

 Συζήτηση - Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκτέλεσης 

2.4 Υλοποίηση Προϋπολογισμού 2017 (Δωδεκατημόρια, εξουσιοδότηση 

Ελεγχόντων Λειτουργών κ.α.) (Παράρτημα 2.4) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το σημείωμα και τις προφορικές 

επεξηγήσεις του ΔΔΟ και με  σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του 

Πανεπιστημίου, αποφάσισε τα ακόλουθα: 

 

1) Κατανομές Δωδεκατημορίων.  

Εξουσιοδοτείται ο κάθε Ελέγχων Λειτουργός ή/και κάθε άλλος 

Λειτουργός στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Διευθυντή 

Διοίκησης και Οικονομικών (για κάθε Τμήμα, Σχολή, Υπηρεσία, 

Γραφείο) να διενεργεί δαπάνες ίσες με τα 2/12 της περσινής 

κατανομής περιλαμβανομένων και των Ιδίων εσόδων. 

 

2) Διενέργεια Δαπανών από 1η Ιανουαρίου 2017.  

-Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2017, δύναται να διενεργούνται οι πιο 

κάτω δαπάνες, οι οποίες συνολικά δε θα πρέπει να υπερβούν τα 

2/12 του Προϋπολογισμού του 2016: 

-Μισθοδοσία Προσωπικού (Κεφ. 1). Για το άρθρο 105 (Βοηθοί 

Διδασκαλίας) οι δαπάνες δεν θα υπερβαίνουν το 50% του 

Προϋπολογισμού του 2016 για το εαρινό εξάμηνο 2017. 

-Λειτουργικές Δαπάνες που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη 

λειτουργία του Πανεπιστημίου  (Κεφ.2)  

-Διαχειριστικές δαπάνες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη 

λειτουργία του Πανεπιστημίου και εμπίπτουν στην συνήθη ροή 

εργασιών του (Κεφ. 3) 

-Κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες απορρέουν από συμβατικές 

υποχρεώσεις προηγούμενων ετών καθώς και κεφαλαιουχικές 

δαπάνες οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την εύρυθμη 

λειτουργία του Πανεπιστημίου (Κεφ. 4)  

- Όλες οι δαπάνες εξωτερικά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών 

προγραμμάτων, έργων χρηματοδοτούμενων από Διαρθρωτικά 

Ταμεία και συμβουλευτικών υπηρεσιών που απορρέουν από τα 

συμβόλαια / συμφωνίες με τους χρηματοδότες τα οποία ενέκρινε το 
Πανεπιστήμιο (συμπ. των δαπανών που προϋποθέτουν 

συγχρηματοδότηση από Κρατικό Προϋπολογισμό, νοουμένου ότι η 

συγχρηματοδότηση έχει ήδη εγκριθεί). 

- Όλες οι υπόλοιπες δαπάνες του Κεφ. 5 οι οποίες απορρέουν από 

 

 

ΔΔΟ / ΑΟΙΠΑ 
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συμφωνίες τις οποίες έχει αποδεχθεί το Πανεπιστήμιο (π.χ. 

υποτροφίες / κουπόνια σίτισης, κ.α.), καθώς και δαπάνες από 

υπερκεφαλικά ερευνητικών Προγραμμάτων, νοουμένου ότι 

υπάρχουν οι δέουσες εγκρίσεις όπου αυτό εφαρμόζεται.  

- Για τα άρθρα τα οποία δεν είχαν γίνει κατανομές το 2016 (άρα 

ούτε κατανομές για Δωδεκατημόρια) και χειρίζονταν κεντρικά, οι 

δαπάνες θα πρέπει να τυγχάνουν της προέγκρισης του ΔΔΟ. Σε 

αυτήν την περίπτωση το αίτημα θα αποστέλλεται πλήρως 

αιτιολογημένο ως προς την αναγκαιότητα της αγοράς καθώς και 

την αναμενόμενη αξία των αγαθών / υπηρεσιών στον ΔΔΟ. 

 

3)           Έρευνα 

Κατ' εξαίρεση εγκρίνεται η εργοδότηση ερευνητικών συνεργατών, 

καθώς και δαπάνες αποστολής στο εξωτερικό μέχρι 1.500 Ευρώ 

ανά Μέλος ΔΕΠ από τα άρθρα 3/319 «Ερευνητικές και άλλες 

δραστηριότητες» και 3/324 «Στήριξη προγράμματος Ορίζοντας 

2020», από 1η Ιανουαρίου 2017 και μέχρι την ψήφιση του 

Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου (δηλαδή έγκριση διενέργειας 

δαπανών που αφορούν νέες ανάγκες ή υπηρεσίες). 

 

4)            Προσφορές 
- Το Πανεπιστήμιο δύναται να προκηρύσσει διαγωνισμούς με 

ζήτηση προσφορών πριν την ψήφιση του Προϋπολογισμού, 

συμπεριλαμβάνοντας όρο ότι η κατακύρωση της προσφοράς θα 

γίνει υπό την προϋπόθεση τελικής έγκρισης του Προϋπολογισμού 

από τη Βουλή και υπό τον όρο ότι όλοι οι προσφοροδότες δεν θα 

μπορούν να έχουν απαίτηση από το Πανεπιστήμιο αν τελικά δεν 

κατακυρωθεί η προσφορά. 

 

Με το πέρας της Συνεδρίας, η πιο πάνω απόφαση επικυρώθηκε από το 

Συμβούλιο. 

 

2.5 Ίδια έσοδα (Παράρτημα 2.5)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, κατόπιν εκτενούς συζήτησης του θέματος και λαμβάνοντας 

υπόψη το σημείωμα του ΔΔΟ, καθώς και τις οδηγίες της Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αποφάσισε 

ομόφωνα τα πιο κάτω: 

Α. Δαπάνες από Ίδια Έσοδα:  

Οι πολιτικές και διαδικασίες που ακολουθούνται ανά άρθρο και ανά φύση 

δαπάνης για όλα τα ποσά που προέρχονται από ίδια έσοδα του 

Πανεπιστημίου να είναι οι ίδιες και να ισχύουν ανεξαρτήτως από την πηγή 

χρηματοδότησης (Κρατική Χορηγία, Ίδια Έσοδα, κ.α.).  Στα πιο πάνω 

συμπεριλαμβάνονται και τα κονδύλια των άρθρων 3/319 και 3/324.  Οι 

κατηγορίες για τις επιλέξιμες δαπάνες για τα δύο άρθρα 3/319 και 3/324 θα 

εγκρίνονται από την Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου κατόπιν 

εισήγησης της Επιτροπής Έρευνας και της Συγκλήτου. Σημειώνεται ότι στις 
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περιπτώσεις που αιτήματα πληρωμής δεν εμπίπτουν στις επιλέξιμες 

δαπάνες, θα εξετάζονται από την Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου. 

 

Β. Δαπάνες από έσοδα Διαχειριστικής Χρέωσης Ερευνητικών 

Προγραμμάτων: 

Το θέμα παραπέμπεται στην Επιτροπή Έρευνας και στην Σύγκλητο για 

περαιτέρω συζήτηση και κατάθεση σχετικής εισήγησης προς το Συμβούλιο 

για έγκριση.  

 

Με το πέρας της Συνεδρίας, η πιο πάνω απόφαση επικυρώθηκε από το 

Συμβούλιο. 

 

 

 

Σύγκλητος / 

Επ. Έρευνας 

 

 

Άμεσα  

2.7 Σύνθεση Επιτροπών Συμβουλίου (Παράρτημα 2.7)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως προχωρήσει στην τροποποίηση 

της σύνθεσης των πιο κάτω Επιτροπών του, ως ακολούθως: 

 

Επιτροπή Ελέγχου: 

Τάκης Γαβριηλίδης (Πρόεδρος) 

Κατερίνα Νικήτα 

Δήμος Θωμά 

Νικόλας Ιορδάνου 

Διοικητική Υποστήριξη: Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων και Προαγωγών: 

Δημοσθένης Μαυρέλλης (Πρόεδρος) 

Φώτης Παναγίδης 

Κώστας Κώστα 

Πανίκος Φιλίππου 

Πέτρος Πιερίδης 
Νικόλας Ιορδάνους 

Φίλιππος Φιλίππου (μόνο για Α’ Μέρος) 

ΔΔΟ (χωρίς δικαίωμα ψήφου) 

Διοικητική Υποστήριξη: Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού* 

 

Επιτροπή Διασύνδεσης με την Κοινωνία και τη Βιομηχανία:  

Νικόλας Ιορδάνου (Πρόεδρος) 

Φώτης Παναγίδης 

Διόφαντος Χατζημιτσής 

Κατερίνα Νικήτα 

Τάκης Γαβριηλίδης 

Κυριάκος Καλλής 

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου 

Μιχάλης Χριστοδούλου 

Εκπρόσωπος Σωματείου ΦΙΛΟΙ ΤΕΠΑΚ 

Διοικητική Υποστήριξη: Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας 

  

 

Τμήμα 

Εσωτερικού 

Ελέγχου / 

ΥΑΔ / ΥΕΔΣ / 

Δ.Μαυρέλλης 

/ Τ. 

Γαβριηλίδης / 

ΔΔΟ 

 

Άμεσα 
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Με το πέρας της Συνεδρίας, η πιο πάνω απόφαση επικυρώθηκε από το 

Συμβούλιο. 

 

5.1 Κοινή Εισήγηση των Δημόσιων Πανεπιστημίων για τη δημιουργία 

μηχανισμού μετατροπής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών 

επινοήσεων σε εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες (Παράρτημα 5.1) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει κατ’ αρχήν την κοινή 

εισήγηση των τριών Δημοσίων Πανεπιστημίων για τη δημιουργία 

μηχανισμού μετατροπής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών 

επινοήσεων σε εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και το 

προσχέδιο της Τροποποίησης του Νόμου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου, σύμφωνα με το παράρτημα που κατατέθηκε.  

 

Σημειώνεται ότι το θέμα θα επανέλθει με την επικύρωση της σχετικής 

απόφασης από τη Σύγκλητο, για ενημέρωση του Συμβουλίου. 

 

 

Πρύτανης 

 

Άμεσα 

7. Σημείωμα από Προϊστάμενη Υπηρεσίας Οικονομικών με θέμα «Άνοιγμα 

νέου Τραπεζικού Λογαριασμού Προειδοποιήσεως, στο Συνεργατικό 

Ταμιευτήριο Λεμεσού (ΣΤΛ), στο όνομα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

για το Ταμείο Χήρων και Ορφανών» (Παράρτημα 7) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα το άνοιγμα νέου τραπεζικού 

λογαριασμού Προειδοποιήσεως 90ημερών, στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο 

Λεμεσού στο όνομα του Πανεπιστημίου, ο οποίος θα αφορά αποκλειστικά 

τους σκοπούς του Ταμείου Χηρών και Ορφανών. 

 

ΥΟΙΚ 

 

Άμεσα 

8. Εισήγηση για τακτικές συνεδρίες Συμβουλίου για το υπόλοιπο του 

ακαδημαϊκούς έτους 2016 -2017 (Παράρτημα 8) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως οι επόμενες τακτικές συνεδρίες 

του Συμβουλίου, πραγματοποιηθούν ως ακολούθως: 

 

Αρ. Συνεδρίας Μήνας Ημερομηνία 

67η Ιανουάριος 19 Ιανουαρίου 2017 

68η Φεβρουάριος 16 Φεβρουαρίου 2017 

69η Μάρτιος 16 Μαρτίου 2017 

70η Απρίλιος 27 Απριλίου 2017 

71η Μάιος 18 Μαΐου 2017 

 

 

 

 

 

 

Γρ. Προέδρου  

 

 

Άμεσα 
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9.2 Αντικατάσταση τραπεζικών λογαριασμών 12μηνου Προειδοποιήσεως στο 

Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού (ΣΤΛ) με λογαριασμούς 90Ημερου 

Προειδοποιήσεως (Παράρτημα 9.2) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση των τραπεζικών 

λογαριασμών 12Μηνου Προειδοποιήσεως με λογαριασμούς 90Ημερου 

Προειδοποιήσεως στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού. 

 

 

 

ΥΟΙΚ 

 

 

Άμεσα  


