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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

 

 Συζήτηση – Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία 

2.2 Χρεώσεις εξωτερικών Νομικών Συμβούλων (Παράρτημα 2.2)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο κατόπιν συζήτησης του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα όπως: 

Α) Ανακληθεί το μέρος Α. προηγούμενης απόφασης του Συμβουλίου 

(76ης/19.10.17/Θέμα 2.1)  

Β) Οι χρεώσεις των επιμέρους υπηρεσιών από τους εξωτερικούς Νομικούς 

Συμβούλους του Πανεπιστημίου, διαμορφωθούν στη χαμηλότερη τιμή του 

εύρους χρέωσης στις νέες θεσμοθετημένες κλίμακες δικηγορικών εξόδων (βάσει 

του Διαδικαστικού Κανονισμού 2017) 

Γ)  Ο ΔΔΟ αποστείλει σχετική ενημέρωση προς τους εξωτερικούς Νομικούς 

Συμβούλους. 

 

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

 

 

Πρόεδρος /  

Πρύτανης / 

ΔΔΟ / 

 ΥΟΙΚ 

 

Άμεσα  

2.5 Επιτροπή Παρακολούθησης Κτηριακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου (Παράρτημα 

2.5) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το σημείωμα και τις προφορικές 

επεξηγήσεις του Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα όπως δημιουργηθεί 

«Επιτροπή Παρακολούθησης Κτηριακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου», με όρο 

εντολής την παρακολούθηση της πορείας της κτηριακής ανάπτυξης του 

Πανεπιστημίου και ειδικά του Βερεγγάρια.  

Η Επιτροπή θα αποτελείται από τους: Πρόεδρο Συμβουλίου, Πρύτανη, 

Αντιπρόεδρο Συμβουλίου, ΑΟιΠΑ και ΔΔΟ.  

Στο πλαίσιο των συνεδριών της, η Επιτροπή δύναται να καλεί τόσο εσωτερικά 
όσο και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, ανάλογα με τα υπό συζήτηση θέματα. 

 

 

ad hoc 

Επιτροπή 

 

Άμεσα  

2.8 Proposal: UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage, at the Cyprus University of 

Technology (Παράρτημα 2.8) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ της 

Unesco και του ΤΠΚ, αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον Πρύτανη 

να προχωρήσει στην υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας. 
 

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

 

 

Πρύτανης 

 

Άμεσα  



77η Συνεδρία Συμβουλίου, 23/11/2017    ΕΤ                                                                                                                                2

2.9 Εξουσιοδότηση για υπογραφή Συμφωνιών (Παράρτημα 2.9)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές γνωματεύσεις των εξωτερικών 

Νομικών Συμβούλων επί του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα όπως: 

α) ανακληθεί η προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου (74η/21.09.17/9.3) για το 

εν λόγω θέμα 

β) οι συμφωνίες του Πανεπιστημίου υπογράφονται από τον Πρύτανη, ως ο 

ανώτατος ακαδημαϊκός και εκτελεστικός αξιωματούχος του Πανεπιστημίου 

γ) οποιαδήποτε υφιστάμενη υπογραμμένη συμφωνία από τον ΔΔΟ, 

ολοκληρωθεί ως έχει 

δ) η ορθή και νομότυπη διεκπεραίωση των πληρωμών που απορρέουν από 

όλες τις συμφωνίες, αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε ελέγχοντα λειτουργού. 

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

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως στις Συμφωνίες θα πρέπει να 

αναγράφονται τα εξής: 

 τα ονόματα των συμβαλλομένων  

 τα ονόματα και ο αριθμός ταυτότητας των μαρτύρων των υπογραφών 

 

 

 

 

Πρόεδρος / 

Πρύτανης / 

ΔΔΟ /ΥΟΙΚ   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Πρόεδρος / 

Πρύτανης / 

ΔΔΟ /ΥΟΙΚ       
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5.2 Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ (ΜΑ/ Μsc) 

2018 – 2019 - απόφαση 89ης Συνεδρίας Συγκλήτου (Παράρτημα 5.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 89ης 

Συνεδρίας της Συγκλήτου, ημερ. 1/11/17, αναφορικά με την υποβολή αιτήματος 

στο Υπουργικό Συμβούλιο για μείωση των διδάκτρων των μεταπτυχιακών 

σπουδών, ύψους 20% για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019, μέσω επιστολής 

προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

 

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο επικύρωσε την απόφασης της 89ης Συνεδρίας της 

Συγκλήτου, ημερ. 1/11/17, όπως το Πανεπιστήμιο προχωρήσει σε προκήρυξη 

θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ (MA/MSc) για την 

ακαδημαϊκή χρονιά 2018-19 με δίδακτρα ύψους €5.125 και με υποσημείωση, 

στην οποία να αναφέρεται ότι εκκρεμεί αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο 

για μείωση διδάκτρων μέχρι 20%. 

 

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

 

 

 

 

Πρύτανης 

 

 

 

Άμεσα 

8. Διαδικασία Διαγραφής Περιουσιακών Στοιχείων (Παράρτημα 8)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την διαδικασία διαγραφής 

περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτή καταγράφεται στο παράρτημα που έχει 

κατατεθεί, με τις εξής διευκρινίσεις: 

 

ΥΔΠ / ΥΟΙΚ / 

ΥΣΠΤ 

 

Άμεσα  
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1. Αναφορικά με τη δωρεά ηλεκτρονικών υπολογιστών, να γίνεται 

προηγουμένως διαβούλευση με το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών 

προτού δοθούν σε άλλους κοινωφελείς ή άλλους οργανισμούς 

2. Ως προς την απόφαση της 20ης Συνεδρίας Συμβουλίου, ημερ. 17/7/13, 

ανακαλείται το σημείο της απόφασης που αναφέρει «ότι έσοδα 

εισπραχθούν θα δοθούν στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών» και  

3. Η ΕΔΠΑΣ θα αποφασίζει για την κατανομή των εσόδων που θα 

εισπραχθούν από τις πωλήσεις διάφορων προϊόντων/εξοπλισμού.  

11. Σημείωμα από Πρύτανη με θέμα «Δημιουργία Ad Hoc Επιτροπής Προσέλκυσης 

Δωρεών, Κληροδοτημάτων και Υποτροφιών» (Παράρτημα11) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την δημιουργία ad hoc Επιτροπής 

Προσέλκυσης Δωρεών, Κληροδοτημάτων και Υποτροφιών, αποτελούμενη από 

τους: 

Κρίστη Χρυσοστόμου, ΑΟιΠΑ, Συντονιστή 

Μιχάλη Μιχαήλ, Πρόεδρο Επιτροπής Οικονομικών, Μέλος 

Σάββα Στούππα, Μέλος  

Κώστα Χόππα, ΔΔΟ, Μέλος 

 

 

 

 

ad hoc 

Επιτροπή 

 

 

 

Άμεσα  

12.1 Δίδακτρα για προγράμματα Μάστερ (Παράρτημα 12.1)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της 15ης Συνεδρίας της 

Συγκλητικής Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών, ημερ. 20/7/17, αποφάσισε 

ομόφωνα όπως εγκρίνει τα δίδακτρα για προγράμματα Μάστερ, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει κατατεθεί. 

 

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

 

 

 

Πρύτανης 

 

 

Άμεσα  


