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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 83ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 24 ΜΑΪΟΥ 2018 

 

 

 Θέματα - Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία 

3.1 Αναθεώρηση κειμένου διαδικασίας αποδέσμευσης μη χρησιμοποιήσιμου 

και πεπαλαιωμένου εξοπλισμού (Παράρτημα 3.1) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, σε συνέχεια αποφάσεων του (77ης/23.11.17 και 78ης/14.12.17 

Συνεδριών), αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την αναθεώρηση του 

κειμένου διαδικασίας αποδέσμευσης μη χρησιμοποιήσιμου και 

πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, υιοθετώντας πλήρως όλες τις εισηγήσεις που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3.1 που υποβλήθηκε.  

 

ΥΔΠ / ΥΟΙΚ Άμεσα 

3.2 Σημείωμα από ΥΔΠ με θέμα «Κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση 

ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) – Ο περί ρύθμισης της ενεργειακής απόδοσης των 

κτηρίων Νόμος» (Παράρτημα 3.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εφαρμοστεί η Νομοθεσία για τα 

κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ) στα επόμενα 

νέα κτήρια του Πανεπιστημίου που θα δρομολογηθούν, εξαιρώντας αυτά 

που είναι ήδη στο στάδιο σχεδιασμού. 

 

ΥΔΠ  

 

Άμεσα  

3.3 Διευκρίνιση Ακαδημαϊκής Βαθμίδας του Αντιπρύτανη του ΤΠΚ – 

Τροποποίηση του Άρθρου 16 του Νόμου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου (Παράρτημα 3.3) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας (9 ψήφοι υπέρ της πρώτης 

πρότασης και 5 ψήφοι υπέρ της δεύτερης πρότασης) αποφάσισε ομόφωνα, 

όπως οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται μεταξύ των Καθηγητών του Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

Η πιο πάνω απόφαση θα σταλεί στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού με 

σκοπό την έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας για τροποποίηση της 

Νομοθεσίας του ΤΠΚ, πριν τις επόμενες Πρυτανικές Εκλογές.  

 

Πρύτανης Άμεσα  

3.5.6.2 Εισήγηση για Κατανομή και Δικαιούχους της Ερευνητικής Δραστηριότητας 

του 2018 (Παράρτημα 3.5.6.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: ΑΑΥ / ΥΕΔΣ Άμεσα  
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Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τα πιο κάτω εφτά (7) 

σημεία, αναφορικά με την κατανομή και τους δικαιούχους της ερευνητικής 

δραστηριότητας για το 2018, ως ακολούθως: 

(α) Η κατανομή του ποσού της ΕΔ για το 2018 να γίνει αρχικά σε 151 μέλη 

ΔΕΠ. Εξαιρούνται τα 11 μέλη ΔΕΠ που με βάση τα ιστορικά δεδομένα των 

τριών τελευταίων ετών, η απορρόφηση της ΕΔ τους ανερχόταν σε 0%. 

(β) Η κατανομή στα 151 μέλη ΔΕΠ θα ανέρχεται στο ποσό των €2.500,- ανά 

δικαιούχο μέλος ΔΕΠ (στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 

€1.000 που έχει ήδη κατανεμηθεί σε όλα τα μέλη ΔΕΠ, κατόπιν σχετικής 

απόφασης της Συγκλήτου και του Συμβουλίου). 

(γ) Για να γίνει αυτό εφικτό, λήφθηκαν υπόψη η αρχική ενδεικτική κατανομή 

ΕΔ που ανέρχεται στο ποσό ύψους €370.000,- και οι δύο Εναρκτήριες 

Χρηματοδοτήσεις με αρ. 20 και 21 του Παραρτήματος (συνολική κατανομή 

για το 2018 στο 3/319, €8.800,-) που δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί από Ad 

hoc Επιτροπή. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και έγκρισης, αυτές θα 

έχουν έναρξη την 1η Ιανουαρίου του 2019. 

(δ) Η Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας, θα δικαιούται, με βάση εξοικονομήσεις 

που πιθανόν προκύψουν στο άρθρο 3/319, να επανέλθει με επιπρόσθετη 

κατανομή ΕΔ, βάσει νέας απόφασης της Επιτροπής. 

(ε) Η Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας, μέχρι την 1η Ιουνίου 2018, αναλόγως 

απορρόφησης, θα δώσει το δικαίωμα για επιπρόσθετη κατανομή, μέγιστου 

ποσού ύψους €1.000,- ανά μέλος ΔΕΠ, μετά από υποβολή από τα μέλη ΔΕΠ, 

ικανοποιητικής τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας για επιπρόσθετη κατανομή 

βάσει της πολιτικής των επιλέξιμων δαπανών. Δικαίωμα υποβολής 

αιτήματος για επιπρόσθετη κατανομή θα έχουν επίσης και όλα τα μέλη ΕΕΠ, 

όσα μέλη ΔΕΠ δεν θα έχουν πάρει αρχική κατανομή καθώς επίσης και το 

αποσπασμένο προσωπικό. 

(ζ) Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο ποσό στο κονδύλι 3/319 

«Ερευνητική και άλλη Δραστηριότητα» να πραγματοποιηθεί τρίτη κατανομή 

στις 30/9/2018. 

(η) Σε περίπτωση δαπάνης για ερευνητική δραστηριότητα που υπερβαίνει 

το αρχικό κατανεμημένο ποσό, θα μπορεί να καλύπτεται από τα διαθέσιμα 

ποσά επόμενων κατανομών του 3/319 κατά το ίδιο έτος και θα θεωρείται 

επιλέξιμη. Όσο αφορά την κάλυψη του διαθέσιμου ποσού για το επόμενο 

έτος, το Συμβούλιο παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή Έρευνας για 

εισήγηση. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

4.5 Επιστολή από τη Νομική Υπηρεσία για το δικαίωμα συνταξιοδοτικών 

ωφελημάτων σε μόνιμα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του 

ΤΠΚ (Παράρτημα 4.5) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως η πιο κάτω παράγραφος 6, του 

περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμου 198(Ι)2003, ρυθμίζεται με 

 

Πρύτανης 

 

Άμεσα  
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σχετικούς Κανόνες, σύμφωνα με την εισήγηση της Εσωτερικής Νομικού 

Συμβούλου 

Παράγραφος (6): «Είναι δυνατή η ίδρυση Ειδικών Θέσεων Καθηγητών με τον 

προσδιορισμό «έδρα» που θα έχουν συγκεκριμένο επιστημονικό 

αντικείμενο με ειδική οικονομική υποστήριξη που μπορεί να προέρχεται από 

τον ιδιωτικό τομέα κατόπιν αποδοχής της από το Πανεπιστήμιο και κάτω 

από τέτοιους όρους που θα κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία του 

Πανεπιστημίου από τον χορηγητή της οικονομικής αυτής υποστήριξης». 

 

7.2 Κανόνες Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης (Παράρτημα 

7.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 95ης 

Συνεδρίας Συγκλήτου, αναφορικά με τους Κανόνες Μοριοδότησης 

Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης, υιοθετώντας πλήρως όλες τις 

εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 7.2 που υποβλήθηκε.  

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

Πρύτανης / 

ΥΣΦΜ 

Άμεσα  

7.3 Εγκύκλιος για την ωρομίσθια απασχόληση φοιτητών (Παράρτημα 7.3)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

95ης Συνεδρίας Συγκλήτου αναφορικά με την Εγκύκλιο για Ωρομίσθια 

Απασχόληση Φοιτητών, υιοθετώντας πλήρως όλες τις εισηγήσεις που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 7.3 που υποβλήθηκε. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

Πρύτανης / 

ΥΣΦΜ 

Άμεσα  

7.4 Κανόνες υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές (Παράρτημα 7.4)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

95ης Συνεδρίας Συγκλήτου αναφορικά με τους Κανόνες για Παραχώρηση 

Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές, υιοθετώντας 

πλήρως όλες τις εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 7.4 που 

υποβλήθηκε. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

Συνεδρίας. 

 

Πρύτανης / 

ΥΣΦΜ 

Άμεσα  

8.3 Πολιτική Αποζημιώσεων ταξιδιών από Ερευνητικά ή άλλα 

Χρηματοδοτούμενα Έργα  (Παράρτημα 8.3) 
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 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, σε συνέχεια απόφασής κατά την 81η/22.03.18 Συνεδρία του 

και κατόπιν εισήγησης του Πρυτανικού Συμβουλίου (110η/10.05.18),  

αποφάσισε ομόφωνα όπως:  

α) ανακληθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος των Πολιτικών Φιλοξενίας και 

Αποζημίωσης φιλοξενουμένων Πανεπιστημίου η οποία είχε καθοριστεί για 

τις 22/03/18 και 

β) η ημερομηνία έναρξης ισχύος των Πολιτικών Φιλοξενίας και Αποζημίωσης 

φιλοξενουμένων Πανεπιστημίου, οριστεί η 24/04/18, που είναι και η 

ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε η Πανεπιστημιακή Κοινότητα για 

τις πιο πάνω Πολιτικές. Η ημερομηνία αυτή ορίζεται ως η ημερομηνία 

πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης / ημερομηνία τιμολογίου. 

 

Περαιτέρω και αναφορικά με την Πολιτική Αποζημίωσης Εξόδων Αποστολής 

στο εξωτερικό και εκτός έδρας στο Εσωτερικό, το Συμβούλιο αποφάσισε 

ομόφωνα όπως: 

1) Για τα έξοδα αποστολής στο εξωτερικό, που πραγματοποιούνται 

στα πλαίσια Ερευνητικών ή άλλων χρηματοδοτούμενων έργων:    

όπως τροποποιηθεί η απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο κατά την 

78η Συνεδρία του ημερ. 14/12/2017 με θέμα «Επιλεξιμότητα κόστους 

ταξιδιών» (Travel Costs) στο πλαίσιο χρηματοδότησης για Έρευνα 

και Καινοτομία της Ε.Ε. Horizon 2020 (Απόφαση 5.4), έτσι ώστε να 

ισχύει για όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα που συνάφθηκαν από την 

1/1/2018 και έπειτα, καθώς επίσης και για τα τρέχοντα έργα (που 

έχουν υπογραφεί πριν την 1/1/18), με ισχύ από την 1/6/18. Η 

ημερομηνία 1/6/18 (για τα έργα που έχουν υπογραφεί πριν την 

1/1/18) ορίζεται ως η ημερομηνία υποβολής οδηγιών πληρωμής 

προς την ΥΟΙΚ και όχι η ημερομηνία πραγματοποίησης της 

σχετικής δαπάνης ή ταξιδιού. 

 

Νοείται ότι η εν λόγω Πολιτική δεν θα έχει ισχύ στην περίπτωση που 

ο Χρηματοδότης προνοεί διαφορετικό χειρισμό. 

 

2) Για τα έξοδα αποστολής στο εξωτερικό, που πραγματοποιούνται 

από κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού, κεφαλαίων 1-4 (δηλ, 

από κρατική χορηγία και ίδια έσοδα): 

όπως η νέα ημερομηνία εφαρμογής της «Πολιτικής Αποζημίωσης 

Εξόδων Αποστολής στο Εξωτερικό και εκτός έδρας στο Εσωτερικό» 

να τεθεί η 24/4/18, που είναι και η ημερομηνία κατά την οποία 

ενημερώθηκε η Πανεπιστημιακή Κοινότητα για την εν λόγω 

Πολιτική. Η ημερομηνία αυτή ορίζεται ως η ημερομηνία 

πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης / ημερομηνία τιμολογίου. 

 

Πρύτανης / 

ΑΑΥ / ΥΟΙΚ 

Άμεσα  

10 Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού για αποταμίευση των ποσών αποκοπής 

3% των εργοδοτουμένων που απασχολούνται με σύμβαση και έχουν 

δικαίωμα σε καταβολή φιλοδωρήματος (Παράρτημα 10) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: ΥΑΔ / ΥΟΙΚ Άμεσα  
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Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα το άνοιγμα ειδικού Τραπεζικού 

Λογαριασμού (escrow) για αποταμίευση του ποσού του 3% για τους 

εργοδοτούμενους που απασχολούνται με σύμβαση και έχουν δικαίωμα σε 

φιλοδώρημα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.   

Σημειώνεται ότι για τον συγκεκριμένο λογαριασμό, εκτός από τους συνήθεις 

υπογράφοντες, θα συμπεριλαμβάνεται και ο Πρόεδρος της ΣΥΤΕΠΑΚ. 

 

14 Αίτημα Ιεράς Μητροπόλεως Κένυας για 3 υποτροφίες στο Τμήμα 

Νοσηλευτικής (Παράρτημα 14) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:  

α) παραχωρηθούν δύο (2) πλήρεις υποτροφίες σε Κενυάτες φοιτητές για να 

σπουδάσουν στο Τμήμα Νοσηλευτικής  

β) Οι υποτροφίες καλύψουν δίδακτρα για πέντε (5) έτη (ένα έτος εκμάθηση 

ελληνικής γλώσσας και  τέσσερα έτη σπουδών).  

γ) Η επιλογή των φοιτητών γίνει από το Τμήμα Νοσηλευτικής στη βάση των 

ακαδημαϊκών κριτηρίων που έχουν υποβληθεί και σε συνεννόηση με τον 

Μητροπολίτη Κένυας Μακάριο.   

δ) Η φοίτηση των δύο υπότροφων στο Τμήμα Νοσηλευτικής ξεκινήσει την 

ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020, έπειτα από ταχύρρυθμη εκπαίδευση στην 

ελληνική γλώσσα από το Κέντρο Γλωσσών, διάρκειας ενός έτους. 

ε) το Τμήμα Νοσηλευτικής ενημερώσει το Συμβούλιο στην επόμενη του 

συνεδρία, για τα ονόματα των δύο (2) επιλεχθέντων υπότροφων από την 

Κένυα. 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της 

συνεδρίας. 

 

Τμήμα ΝΟΣ / 

ΥΟΙΚ/ΥΣΦΜ/ 

Κέντρο 

Γλωσσών 

Άμεσα  


