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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 68ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Συζήτηση - Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκτέλεσης 

2. Ενημέρωση – Απορρέοντα   

2.1 Σημείωμα Εσωτερικού Ελεγκτή ως προς την Ετήσια Έκθεση του Γενικού 

Ελεγκτή για το ΤΕΠΑΚ για το έτος 2015 και Ετοιμασία Έκθεσης Συμμόρφωσης 

από το Πανεπιστήμιο (Παράρτημα 2.1) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, κατόπιν εκτενούς συζήτησης, αποφάσισε ομόφωνα όπως η 

έκθεση συμμόρφωσης με τις συστάσεις κατατεθεί στην Σύγκλητο και στο 

Συμβούλιο για τελική έγκριση, πριν σταλεί στον Γενικό Ελεγκτή. 

 

 

ΔΔΟ / 

Πρύτανης 

 

 

Άμεσα  

2.3 Απόφαση 66ης Συνεδρίας Συμβουλίου, ημερ. 15/12/16 για την Αποστολή 
Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, κατόπιν εκτενούς συζήτησης του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα 

όπως η πιο κάτω απόφαση του Συμβουλίου παραταθεί για δύο (2) επιπλέον 

μήνες, δηλαδή μέχρι τις 16.04.2017: 

 

1.  Δικαίωμα να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στο 

CUTACA/CUTADM/CUTEDU θα έχουν μόνο οι:  

- Πρόεδρος Συμβουλίου 

- Πρυτανικές Αρχές  

               - Κοσμήτορες Σχολών  

               - Πρόεδροι Τμημάτων 

               - ΔΔΟ  

               - Προϊστάμενοι Υπηρεσιών 

 

 2.   Οι Πρόεδροι των δύο Συντεχνιών ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ και ΣΥΤΕΠΑΚ θα έχουν 
δικαίωμα να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα μόνο στα μέλη τους. 

 

3.   Όποιο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας θέλει να αποστείλει μήνυμα 

στο CUTACA/CUTADM/CUTEDU, αυτό θα γίνεται κατόπιν έγκρισης και μέσω του 

Πρύτανη (για αποστολή σε CUTACA/CUTADM/CUTEDU) ή του ΔΔΟ (για 

αποστολή σε CUTADM).  

 

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

Συμβούλιο. 

 

 

 

ΔΔΟ / 

Πρύτανης 

 

 

Άμεσα 
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4.2 Διαδικασία Εισδοχής Υποψηφίων, αποφοίτων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων, 

με διεθνείς εξετάσεις (Παράρτημα 4.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, μετά από εκτενή συζήτηση του θέματος, αποφάσισε κατά 

πλειοψηφία (15 ψήφοι υπέρ και 1 ψήφος εναντίον), την έγκριση της διαδικασίας 

εισδοχής υποψηφίων, απόφοιτων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων με διεθνείς 

εξετάσεις, σύμφωνα με το παράρτημα που έχει κατατεθεί. 

 

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

Συμβούλιο. 

 

 

Πρύτανης / 

ΑΑΥ/  ΥΣΦΜ  

 

 

Άμεσα 

5. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις και Επιστολή διαβεβαιώσεων του ΤΕΠΑΚ 

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 (Παράρτημα 5) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 

του ΤΕΠΑΚ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012 και την υποβολή τους 

στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 

 

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

Συμβούλιο. 

 

ΥΟΙΚ 

 

 

Άμεσα 

7. Σύμβαση Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου (Παράρτημα 7)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για αναθεώρηση του Γενικού 

Χωροταξικού σχεδίου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει την 

ΥΔΠ να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση με την εταιρεία BDP η οποία ανέλαβε 

την εκπόνηση του Γενικού Χωροταξικού, με σκοπό να υποβληθούν σε 

ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή οι εκθέσεις/έγγραφα/σχέδια που δόθηκαν με 

την υφιστάμενη σύμβαση και να επιτευχθεί η σύναψη νέας συμφωνίας βάσει του 

σημειώματος που υποβλήθηκε από την ΥΔΠ ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017.  

 

Σημειώνεται ότι το θέμα παραπέμπεται στην ΕΔΠΑΣ για παρακολούθηση της 
διαπραγμάτευσης. 

 

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

Συμβούλιο. 

 

 

ΥΔΠ  

 

 

Άμεσα 

8. Διάφορα   

8.1 Επιστολή από Φοιτητική Ένωση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου  

(Παράρτημα 8.1) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα που αφορά στην 

πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής, στην Επιτροπή 

Οικονομικών για περαιτέρω μελέτη και λήψη τελικής απόφασης.  

 

Επ. 

Οικονομικών 

 

Άμεσα 


