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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 69ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Συζήτηση - Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκτέλεσης 

2.1 Έκθεση Συμμόρφωσης ως προς τις συστάσεις/εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή 

για το έτος 2015 (Παράρτημα 2.1) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, αφού έλαβε γνώση της Έκθεσης Συμμόρφωσης ως προς τις 

συστάσεις/εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή στην Ετήσια Έκθεση του για το έτος 

2015, αποφάσισε ομόφωνα όπως αυτή προωθηθεί στη Σύγκλητο για τη δική της 

έγκριση και ακολούθως αποσταλεί στον Γενικό Ελεγκτή. 

 

 

 

ΔΔΟ 

 

 

Άμεσα 

2.4 Επιστολή από Ελεγκτική Υπηρεσία με θέμα «Διαχειριστικός Έλεγχος 

Συμβολαίου Ενοικίασης Κτηρίου Δωροθέα επί της οδού Κιτίου Κυπριανού 45, 

ενορία Καθολικής Λεμεσός, στο Τεμάχιο 601 Φ/Σχ. 54/580504, Τμήμα 8» 

(Παράρτημα 2.4)  

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει την επιστολή της 

Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 9/2/17, στην Υπηρεσία Διαχείρισης 

Περιουσίας ώστε να υποβάλει έκθεση ως προς τα σχόλια της Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας στην ΕΔΠΑΣ, η οποία θα παρακολουθεί το θέμα.  

  

 

ΥΔΠ 

 

Άμεσα 

2.11 Εφαρμογή Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας   

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα που αφορά στην 

εφαρμογή του Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας στην Επιτροπή Ασφάλειας και 

Υγείας, η οποία θα επαναφέρει το θέμα στο Συμβούλιο με συγκεκριμένη 

εισήγηση ως προς την εφαρμογή του.  

 

 

 

Επιτροπή 

Ασφάλειας 

και Υγείας 

 

 

 

Άμεσα  

2.13 Έγκριση Διαδικασίας με σκοπό τη Διαβούλευση με τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο για το διορισμό του Προέδρου του 

Συμβουλίου (Παράρτημα 2.13) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 79ης 

Έκτακτης Συνεδρίας της Συγκλήτου, ημερομηνίας 22/3/17, ως προς την έγκριση 

της διαδικασίας διαβούλευσης της Συγκλήτου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

 

 

Πρύτανης 

 

 

Άμεσα 
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και το Υπουργικό Συμβούλιο με σκοπό τον διορισμό Προέδρου ή/και 

Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, ως ακολούθως: 

 Υποβολή ενδιαφέροντος για το αξίωμα Προέδρου ή/και Αντιπροέδρου 

μέσω γραπτής δήλωσης και κατάθεσης βιογραφικού σημειώματος 

 Πραγματοποίηση σύντομης παρουσίασης των θέσεων από τον κάθε 
ενδιαφερόμενο προς τα μέλη της Συγκλήτου 

 Διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας από τα μέλη της Συγκλήτου με σκοπό 

τη διαμόρφωση της εισήγησης της Συγκλήτου προς τον ΠτΔ και το 

Υπουργικό Συμβούλιο. 

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

Συμβούλιο. 

 

3.4.3 Σημείωμα με θέμα «Αγορά υπηρεσιών νομικού συμβούλου για Κοινοπραξία 

Βιβλιοθηκών» (Παράρτημα 3.4.3) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ο Εσωτερικός Ελεγκτής 

επικοινωνήσει με τους υπόλοιπους εταίρους της Κοινοπραξίας Κυπριακών 

Βιβλιοθηκών, ώστε να διευκρινιστούν τα σημεία που θέτει στην έκθεσή του και 

να επανέλθει το θέμα στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου.  

 

 

 

 

Εσωτερικός 

Ελεγκτής  

 

 

Άμεσα  

4.2 Νέα Πολιτική Ερευνητικής Δραστηριότητας (3/319) και Μοριοδότησης (HORIZON 

2020) (3/324)/ Κατανομή ανά Δικαιούχο Ερευνητικής Δραστηριότητας 

(Παράρτημα 4.2)  

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, κατόπιν εκτενούς συζήτησης του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα 

όπως: 

 Εγκρίνει τη νέα Πολιτική Ερευνητικής Δραστηριότητας, όπως αυτή 

παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα. 

 Ορίσει ως Εξουσιοδοτημένους Λειτουργούς του Κονδυλίου 3/319 
«Ερευνητική Δραστηριότητα» τους Προέδρους των Τμημάτων, τη 

Διευθύντρια του Κέντρου Γλωσσών και τον Διευθυντή του Διεθνούς 

Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας. 

 το κάθε δικαιούχο μέλος ΔΕΠ και ΕΕΠ υποχρεούται να συμπληρώσει και 
να υπογράψει σχετικό έντυπο με όλα τα δικαιολογητικά  

 Εξουσιοδοτήσει τον ΑΑΥ για τις ενέργειες τροποποίησης του εντύπου 

Οδηγίας Πληρωμής, ώστε να συνάδει με την νέα πολιτική. 

Σημειώνεται ότι η κατανομή ανά δικαιούχο θα ισχύσει μετά την έγκριση του 

Προϋπολογισμού. 
 

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

Συμβούλιο. 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΑΑΥ / ΥΟΙΚ / 

ΥΕΔΣ 

 

 

 

Άμεσα 
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4.3 Καθορισμός εισακτέων προπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017/ 

2018 (Παράρτημα 4.3) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 78ης 

Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 1/3/17, ως προς την έγκριση της εισήγησης 

της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας αναφορικά με τον αριθμό 

προσφερόμενων θέσεων σε Νεοεισερχόμενους Φοιτητές για το Ακαδημαϊκό 

Έτος 2017-2018 μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2017, για τα Προγράμματα 

Σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως αυτή διαμορφώθηκε 

με τις εισηγήσεις των Τμημάτων και των Σχολών και παρουσιάζεται στο σχετικό 

παράρτημα. 

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

Συμβούλιο. 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΥΣΦΜ 

 

 

 

Άμεσα  

4.4 Προσφορά θέσεων στους στρατεύσιμους φοιτητές που κράτησαν θέση στο 

πρόγραμμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και αναμένονται για 

φοίτηση το Ακαδημαϊκό Έτος 2017/ 2018 (Παράρτημα 4.4) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 78ης 
Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 1/3/17, ως προς τα ακόλουθα: 

 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ενημερώσει όλους τους 

φοιτητές που κράτησαν θέση στο πρόγραμμα Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, οι οποίοι αναμένονται να φοιτήσουν το 

Ακαδημαϊκό Έτος 2017/ 2018, ότι το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών δεν 

θα προσφερθεί στο Πανεπιστήμιο από τον Σεπτέμβριο 2017. 

 Δοθεί σε όλους η δυνατότητα δήλωσης προτίμησης για άλλο 
πρόγραμμα σπουδών στις Σχολές (α) Μηχανικής και Τεχνολογίας, (β) 

Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και (γ) 

Διοίκησης και Οικονομίας, νοουμένου ότι: 

i. Πληρούν τις προϋποθέσεις των υποχρεωτικών μαθημάτων 

πρόσβασης,  

ii. Εξασφάλισαν γενικό βαθμό πρόσβασης υψηλότερο από τον 

γενικό βαθμό πρόσβασης του τελευταίου εισακτέου (αρχική 

κατανομή Παγκύπριων Εξετάσεων του έτους τους) στο 

πρόγραμμα προτίμησής τους. Νοείται ότι αυτό δεν μπορεί να 

ισχύσει στο πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής και ότι οι 

διαθέσιμες θέσεις θα δοθούν σε όσους δηλώσουν το εν λόγω 

πρόγραμμα ως προτίμηση και έχουν την υψηλότερη μεταξύ 

τους βαθμολογία.  

 Οι θέσεις σε κάθε πρόγραμμα σπουδών δεν θα υπερβαίνουν τις 
τέσσερις (4) και θα κατανεμηθούν με κριτήριο τις προτιμήσεις και τις 

βαθμολογίες. 

 Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν πληροί τις πιο πάνω 

 

 

Πρύτανης / 
ΥΣΦΜ 

 

 

Άμεσα  
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προϋποθέσεις, το Πανεπιστήμιο, με ευθύνη της Υπηρεσίας Σπουδών και 

Φοιτητικής Μέριμνας και σε συνεννόηση με τα εμπλεκόμενα Τμήματα, 

θα επιδιώξει την προσφορά θέσης σε κάποιο από τα προπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών. 

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

Συμβούλιο. 

 

4.5 Επίτιμος Διδακτορικός τίτλος στον Δρ. Νικόλαο Ζάμπογλου, Διευθυντή 

Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου στη Λεμεσό (Παράρτημα 4.5) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις προφορικές επεξηγήσεις του Πρύτανη, 

αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 78ης Συνεδρίας 

Συγκλήτου, ημερομηνίας 1/3/17, αναφορικά με την αναγόρευση του Δρ. Νικόλαου 

Ζάμπογλου σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε ειδική Τελετή που θα 

πραγματοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο. 

 

Επίσης, το Συμβούλιο επικύρωσε την απόφαση της Συγκλήτου, όπως η 

Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών εξετάσει και υποβάλει σε επόμενη Συνεδρία 

της Συγκλήτου εισήγηση αναφορικά με τη θέσπιση διαδικασίας με σκοπό την 

επιλογή αξιόλογων προσωπικοτήτων και την αναγόρευσή τους σε Επίτιμους 
Διδάκτορες. 

 

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

Συμβούλιο. 

 

 

Πρύτανης 

 

Άμεσα 

5. Θέματα από ΠΣ:   

5.1 Χρονοδιάγραμμα για Ανάθεση Υπηρεσιών (Παράρτημα 5.1)   

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου, 

αποφάσισε όπως η διαδικασία που ενέκρινε η Επιτροπή Οικονομικών του 

Συμβουλίου κατά την 15η Συνεδρία της στις 07/09/16 σε σχέση με τις 

Αγορές/Αναθέσεις Υπηρεσιών, έχει έναρξη ισχύος από 1η Μαΐου 2017, ώστε να 

δοθεί χρόνος έγκαιρης ενημέρωσης του Ακαδημαϊκού Προσωπικού και ορθής 

εφαρμογής της διαδικασίας.  

 

Επιπλέον, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως η ΥΟΙΚ διεκπεραιώσει 

άμεσα όλες τις οδηγίες πληρωμής που εκκρεμούν μέχρι σήμερα και αφορούν 

Αγορές/Αναθέσεις Υπηρεσιών. 

 

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

Συμβούλιο. 

 

 

 

ΥΟΙΚ / ΥΕΔΣ/ 

ΥΑΔ  

 

 

 

 

 

ΥΟΙΚ 

 

 

01/05/2017 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 



69η Συνεδρία Συμβουλίου, 23/03/2017    ΕΤ                                                                                                                                5

5.2 Αποδοχή δωρεάς από διάφορους φορείς για οικονομική στήριξη ερευνητικής 

μελέτης από το ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με τη Ρευματολογική Εταιρεία Κύπρου 

και τον Αντιρρευματικό Σύνδεσμο (Παράρτημα 5.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου, 

αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την αποδοχή δωρεάς από διάφορους 

φορείς για οικονομική στήριξη ερευνητικής μελέτης που πραγματοποιείται από 

το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τη Ρευματολογική Εταιρεία Κύπρου και τον 

Αντιρρευματικό Σύνδεσμο. 

 

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

Συμβούλιο. 

 

Πρύτανης 

 

Άμεσα  

7. Πιστοποιητικά Τελικής Έγκρισης και Ασφάλεια κτηρίων (Παράρτημα 7)   

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις και τις προφορικές 

επεξηγήσεις του ΔΔΟ, αποφάσισε ομόφωνα όπως: 

Α) Ξαναζητηθεί από όλους τους ιδιοκτήτες να εξασφαλίσουν Πιστοποιητικά 

Τελικής Έγκρισης για τα κτήρια που ενοικιάζει το Πανεπιστήμιο και δοθεί 

συγκεκριμένη χρονική διορία στους ιδιοκτήτες για να εξασφαλίσουν το 

Πιστοποιητικό, και 

Β) Για όσα κτήρια οι ιδιοκτήτες αποτύχουν να εξασφαλίσουν το Πιστοποιητικό 
εντός του χρονοδιαγράμματος, το Πανεπιστήμιο να εξετάσει σοβαρά το 

ενδεχόμενο να τα αποδεσμεύσει. 

 

 

 

 

ΥΔΠ 

 

 

 

 

ΥΔΠ / ΕΔΠΑΣ 
 

 

 

 

 

Άμεσα 

 

 

 

 

Άμεσα  

8. Λήψη υπογραφών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στα έγγραφα 

που αφορούν τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για τη διαχείριση των τραπεζικών 

λογαριασμών του ΤΕΠΑΚ (Παράρτημα 8) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως όλα τα Μέλη του Συμβουλίου, 
υπογράψουν τα έγγραφα που ζητούνται από το ΣΤΛ και αφορούν στα 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του 

Πανεπιστημίου. 

 

 

Μέλη 
Συμβουλίου 

 

Άμεσα  

9. Καθορισμός Διδάκτρων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα για το 2017-2018 

(Παράρτημα 9) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το σημείωμα του ΑΑΥ, ημερομηνίας 21 
Μαρτίου 2017, αποφάσισε ομόφωνα όπως διατηρηθεί η μείωση του 20% στα 

δίδακτρα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που θα ισχύσουν για το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και όπως για τα επόμενα χρόνια το θέμα 

επανεξεταστεί.  

 

 

Πρύτανης / 
ΑΑΥ / ΥΣΦΜ / 

ΥΟΙΚ 

 

 

 

Άμεσα  
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Επίσης, το Συμβούλιο αποφάσισε όπως ισχύσουν τα ίδια δίδακτρα στα 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα για τους πολίτες της ΕΕ και των τρίτων χωρών. 

 

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

Συμβούλιο. 

 


