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ΝΟΜΟΣ Ν. 184(Ι)/2017 ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) 

δημοσιεύει ή σκοπεύει να δημοσιεύσει: 

1. Πληροφορίες αναφορικά με την οργάνωση, τη δομή, τις αρμοδιότητες και τους 

σκοπούς του ΤΕΠΑΚ, οι οποίες είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ κάτω 

από την επικεφαλίδα «Το Πανεπιστήμιο». 

 

2. Πληροφορίες αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται είναι 

προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ κάτω από την επικεφαλίδα «Νομοθεσία». 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 38 του περί Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο (198(Ι)/2003) η έκδοση Κανονισμών για κάθε θέμα που 

προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι 

συναφείς διατάξεις του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου και οι δυνάμει τούτου 

εκδοθέντες Κανονισμοί. Ως εκ τούτου ορισμένοι Κανονισμοί (Κ.Δ.Π) του 

Πανεπιστημίου Κύπρου ρυθμίζουν ζητήματα του ΤΕΠΑΚ και είναι προσβάσιμοι στην 

ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου κάτω από την επικεφαλίδα «Νομοθεσία». 

 

3. Πληροφορίες αναφορικά με τις Σχολές, Τμήματα, Προγράμματα σπουδών είναι 

προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ κάτω από τις επικεφαλίδες «Σπουδές» και 

«Σχολές».  

 

4. Πληροφορίες αναφορικά με το προσωπικό του ΤΕΠΑΚ είναι προσβάσιμες στην 

ιστοσελίδα του και κάτω από την επικεφαλίδα «Αναζήτηση Προσωπικού» καθώς και 

στις επί μέρους διοικητικές και ακαδημαϊκές ενότητες.  

 

5. Πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου είναι προσβάσιμες στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ κάτω από την επικεφαλίδα «Εκδηλώσεις».  

 

6. Πληροφορίες σχετικά με νέα και ανακοινώσεις του Πανεπιστημίου είναι 

προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ κάτω από την επικεφαλίδα «Νέα και 

Ανακοινώσεις». 

 

7. Πληροφορίες σχετικά με Φοιτητικά νέα του Πανεπιστημίου είναι προσβάσιμες στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ κάτω από την επικεφαλίδα «Φοιτητικά Νέα». 

 

8. Πληροφορίες σχετικά με ερευνητικά νέα του Πανεπιστημίου είναι προσβάσιμες στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ κάτω από την επικεφαλίδα «Ερευνητικά Νέα». 

 

9. Δελτία Τύπου ως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ.  
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10. Αποφάσεις των Σωμάτων του Πανεπιστημίου είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα 

του ΤΕΠΑΚ κάτω από την επικεφαλίδα «Αποφάσεις Σωμάτων».  

 

11. Ετήσιες Εκθέσεις και Εκδόσεις ως είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ 

κάτω από την επικεφαλίδα «Εκδόσεις».     

 

12. Πληροφορίες αναφορικά με διαγωνισμούς και προσφορές (τρέχουσες 

προσφορές/κατακυρωμένες προσφορές) είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του 

ΤΕΠΑΚ κάτω από την επικεφαλίδα «Διαγωνισμοί – Προσφορές».  

 

13. Αναφορικά με τους περί προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

νόμους είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ κάτω από την επικεφαλίδα 

«Νομοθεσία».   

 

14. Πληροφορίες αναφορικά με Γενικές Πληροφορίες όσον αφορά την Μισθοδοσία και 

Συντάξεις είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου κάτω από την 

επικεφαλίδα «Μισθοδοσία και Συντάξεις» (υπό αναθεώρηση) 

 

15. Πληροφορίες αναφορικά με τα στοιχεία επικοινωνίας είναι προσβάσιμες στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ κάτω από την επικεφαλίδα «Στοιχεία Επικοινωνίας».  

 

16. Πληροφορίες αναφορικά με ευκαιρίες εργοδότησης στο Πανεπιστήμιο είναι 

προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ κάτω από την επικεφαλίδα «Εργοδότηση». 

 

17. Πληροφορίες αναφορικά με φοιτητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου είναι 

προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ κάτω από την επικεφαλίδα «Φοιτητές». 

 

18. Πληροφορίες αναφορικά με ευκαιρίες εργοδότησης εκτός ΤΕΠΑΚ και/ή στην αγορά 

εργασίας είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ κάτω από την επικεφαλίδα 

«Ευκαιρίες Εργοδότησης».  

 

19. Πληροφορίες αναφορικά με την έρευνα είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του 

ΤΕΠΑΚ κάτω από την επικεφαλίδα «Έρευνα».    
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ – 2020 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

α/α Περιγραφή Απαίτηση 
Αίτησης 

(Ναι/Όχι) 

Μέσο Δημοσίευσης Καταβολή Τέλους 
(Δωρεάν/ Συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό σε €) 

1. Ετήσιες Εκθέσεις όχι Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ  
https://www.cut.ac.cy/publications/annual-reports/ 

Δωρεάν 

2. Νόμοι για τον Προϋπολογισμό του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

όχι Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ 
https://www.cut.ac.cy/university/legislation/ 

 
Δωρεάν 

 
3. 

 
Διαγωνισμοί και Προσφορές-Τρέχουσες 
Προσφορές 

 
όχι 

Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ 
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administra
tive-services/finance/tenders-office/tenders/ 

 
Δωρεάν 

  4. Διαγωνισμοί και Προσφορές-Κατακυρωμένες 
Προσφορές (από 2014-μέχρι αρχές του 2018) 

Όχι Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ 
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administra
tive-services/finance/tenders-office/awarded-tenders/ 

 
Δωρεάν 

5. Γενικές πληροφορίες για την Μισθοδοσία και 
τις Συντάξεις (υπό αναθεώρηση) 

Όχι Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ 
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administra
tive-services/finance/payroll/general-information/ 

 
Δωρεάν 

6. Οργάνωση, Δομή και Αρμοδιότητες όχι Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ https://www.cut.ac.cy/university/ Δωρεάν 

 
7. 

 
Νομοθεσία  

όχι Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ 
https://www.cut.ac.cy/university/legislation/ 
Ιστοσελίδα ΠΚ  
http://www.ucy.ac.cy/el/to-panepistimio/genikes-
plirofories/nomothesia 

 
Δωρεάν 

8. Σχολές, Τμήματα και Προγράμματα Σπουδών όχι Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ https://www.cut.ac.cy/studies/ και 
https://www.cut.ac.cy/faculties/  

Δωρεάν 

9. Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό όχι Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ https://www.cut.ac.cy/staff/  Δωρεάν 

 
 

 
 

 
 

Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ 
https://www.cut.ac.cy/university/administration/minutes/  
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10. Αποφάσεις Σωμάτων του ΤΕΠΑΚ όχι *(στο βαθμό που δεν αφορά μη δημοσιευτέες πληροφορίες 
και/ή αφορά προσωπικά δεδομένα και/ή στη βάση άλλων 
νομοθεσιών που δεν επιτρέπουν τη δημοσίευση).  

Δωρεάν 

 
11. 

 
Ευκαιρίες εργοδότησης στο Πανεπιστήμιο 

 
όχι 

Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ 
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administra
tive-services/hr/jobs/?languageId=100  

 
Δωρεάν 

12. Ευκαιρίες Εργοδότησης εκτός Πανεπιστημίου όχι Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ https://www.cut.ac.cy/news/job-
vacancies/  

Δωρεάν 

13. Νέα και Ανακοινώσεις του Πανεπιστημίου όχι Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ https://www.cut.ac.cy/news/  Δωρεάν 

14. Φοιτητικά Νέα  όχι Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ https://www.cut.ac.cy/news/student-
news/ και http://web.cut.ac.cy/cutingedge/  

Δωρεάν 

15. Ερευνητικά Νέα  όχι Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ https://www.cut.ac.cy/news/research-
news/  

Δωρεάν 

16. Δελτία Τύπου όχι Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ https://www.cut.ac.cy/news/press-
releases/  

Δωρεάν 

17. Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου  όχι Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ https://www.cut.ac.cy/events/  Δωρεάν 

 
 

18. 

 
 
Φοιτητικές Υπηρεσίες 

ναι *(στο 
βαθμό 

που 
αφορά 

υφιστάμε
νους 

φοιτητές)  

Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ 
https://www.cut.ac.cy/students/practical-information/  
Επίσης και στο https://www.cut.ac.cy/my-uni/ που αφορά 
υφιστάμενους φοιτητές.   

 
 

Δωρεάν 

19. Έρευνα, Διεθνής Συνεργασία και Ερευνητικά 
Κέντρα 

όχι Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ https://www.cut.ac.cy/research/  Δωρεάν 

20. Στοιχεία Επικοινωνίας όχι Ιστοσελίδα ΤΕΠΑΚ https://www.cut.ac.cy/contact/  Δωρεάν 
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