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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  76ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 
 
 

Αρ. 
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

76/ΔΕ/2.3 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη ΔΕ ότι η Σύγκλητος, κατά την πρώτη 
συνεδρία της, προχώρησε στο διορισμό των τριών εξωτερικών 
μελών της στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Τα τρία μέλη είναι 
ο κ. Δημήτρης Κοντίδης, η κ. Ινώ Χατζηπαύλου και ο κ. Μάριος 
Κασάπης. 

  

76/ΔΕ/2.4 Ενόψει της ανάληψης καθηκόντων της νέας Προϊσταμένης της 
Υπηρεσίας Οικονομικών την 1η Μαρτίου 2012, η ΔΕ αποφάσισε 
ομόφωνα να ζητήσει από τον κ. Κ. Χόππα, Προϊστάμενο της 
Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως συνεχίσει επιτελεί 
(επιπρόσθετα) και τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της 
Υπηρεσίας Οικονομικών, μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2012. 
Σημειώνεται ότι η ανάληψη των επιπρόσθετων αυτών 
καθηκόντων δεν θα συνεπάγεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση στη 
μισθοδοσία ή αρχαιότητα του κ. Χόππα. 

 
 
 

Κ.Χόππας 

 
 
 

Άμεσα 

76/ΔΕ/3.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ο ΔΔΟ, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, μελετήσει την 
κατάσταση που επικρατεί και να υποβάλει εισήγηση στο 
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου για τη βέλτιστη χρήση των 
ιδιόκτητων οχημάτων του Πανεπιστημίου. 

 
ΔΔΟ 

 
Άμεσα 

76/ΔΕ/4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 
Συγκλήτου και εγκρίνει το αίτημα του Καθ. Ι. Παπαδόπουλου, 
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, για 
πρόωρη αφυπηρέτησή του από την 31η Μαρτίου 2012. 

 
Κ.Χόππας 

 
Άμεσα 

76/ΔΕ/5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως προωθήσει το σημείωμα του κ. 
Ζώτου, σχετικά με διαπιστώσεις του Τμήματος για σοβαρά 
προβλήματα που παρατηρούνται στην υποστήριξη φοιτητών με 
ειδικές ανάγκες, στην Επιτροπή Ευημερίας Φοιτητών με την 
εισήγηση όπως επικοινωνήσει με όλα τα Τμήματα στα οποία 
φοιτούν φοιτητές με ειδικές ανάγκες, για να πληροφορηθεί τα 
προβλήματα που υπάρχουν και να εισηγηθεί μέτρα για την 
αντιμετώπισή τους.   

 
 
 
Β. 

Πρωτοπαπάς 

 
 
 
 

Άμεσα 

76/ΔΕ/6 Λαμβάνοντας υπόψη το σημείωμα του κ. Ζ. Αχιλλίδη, 
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας, με το 
οποίο ενημερώνει ότι η ιδιοκτήτρια του κτηρίου Continental δεν 
φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση των 14 ημερών στην 
παράδοση του κτηρίου προς το Πανεπιστήμιο, η ΔΕ αποφάσισε 
ομόφωνα όπως: 
(α) Να μη ζητήσει αποζημίωση από την ιδιοκτήτρια του κτηρίου 
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για τις 14 ημέρες καθυστέρηση στην παράδοση του κτηρίου. 
(β) Για το μήνα Νοέμβριο να καταβληθεί το μισό ενοίκιο και να 
μη γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση στο υφιστάμενο συμβόλαιο 
ενοικίασης του κτηρίου. 

 
Ζ.Αχιλλίδης 

 
Άμεσα 

76/ΔΕ/7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως υπογραφεί νέα συμφωνία 
ενοικίασης με την εταιρεία Demetra Real Estate Investments 
LTD, για το κτήριο που βρίσκεται στην οδό Βικτωρίας 102-108 
ενορία Καθολικής στη Λεμεσό, με τους εξής όρους: 
(α) Το μηναίο ενοίκιο θα ανέρχεται στα €9,500 (αντί στα €10,800 
που ισχύει σήμερα). 
(β) Μηδενική αύξηση στο ενοίκιο για τα πρώτα τέσσερα χρόνια 
ενοικίασης. 
(γ) 8% αύξηση κάθε δύο χρόνια, από τον τέταρτο χρόνο 
ενοικίασης και μετά. 
(δ) Η περίοδος ενοικίασης θα είναι για δέκα χρόνια από την 
ημερομηνία υπογραφής της νέας συμφωνίας.  
 
Σημείωση: Η έγκριση για επέκταση του συμβολαίου ενοικίασης 
για δύο επιπλέον χρόνια δίνεται, κατ΄εξαίρεση, χωρίς να 
αναμένεται η εξέταση από την Επιτροπή Κτηρίων (όπως 
προβλέπει σχετική απόφαση που λήφθηκε κατά την 74η Συνεδρία 
της ΔΕ) επειδή η ΔΕ θεωρεί ότι το κτήριο θα είναι αναγκαίο για 
την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. 

 
 
 
 
 
 

ΔΔΟ 

 
 
 
 
 
 

Άμεσα 

76/ΔΕ/9 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου για την ανανέωση, για ακόμα τρεις 
μήνες και με δικαίωμα περαιτέρω ανανέωσης για ακόμα τρεις 
μήνες, του συμβολαίου υπηρεσιών της οδηγού του 
Πανεπιστημίου, το οποίο λήγει την 1η Φεβρουαρίου 2012, με 
σκοπό να δρομολογηθεί η διαδικασία εργοδότησης ωρομίσθιου 
προσωπικού προς κάλυψη των αναγκών μετακινήσεων των 
Πρυτανικών Αρχών, του Προέδρου του Συμβουλίου, και άλλων 
σχετικών μετακινήσεων. 
 

 
 
 
 

Κ.Χόππας 

 
 
 
 

Άμεσα 

76/ΔΕ/10 Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των εγγράφων που 
κατατέθηκαν από την Επιτροπή Προσφορών καθώς και τις 
εισηγήσεις της Επιτροπής, σχετικά με την εκμετάλλευση του 
κυλικείου του Πανεπιστημίου, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα τα πιο 
κάτω: 
(α) Να μην απαιτήσει την καταβολή δικαιώματος χρήσης από τον 
επιτυχόντα προσφοροδότη για τους απερχόμενους τρεις 
καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο 2011). 
(β) Να επεκτείνει, με αναδρομική ισχύ, το υφιστάμενο συμβόλαιο 
για περίοδο εννέα μηνών, από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι την 
30η Μαΐου 2012. 
(γ) Να συνεχίσει να εισπράττει μηνιαίο δικαίωμα χρήσης ύψους 
€2,000+ΦΠΑ από τον επιτυχόντα προσφοροδότη. 
(δ) Να ζητήσει από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριμνας την ετοιμασία εγγράφων για την άμεση προκήρυξη 
νέου διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και 
εκμετάλλευσης του κυλικείου του Πανεπιστημίου, έτσι ώστε να 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. 

Πρωτοπαπάς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άμεσα 
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κατακυρωθεί νέα προσφορά με ημερομηνία έναρξης συμβολαίου 
την 1η Ιουλίου 2012. 

76/ΔΕ/11 Η ΔΕ έλαβε γνώση σημειώματος του κ. Κ. Χόππα, Προϊσταμένου 
της Υπηρεσίας Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού, 
σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου μισθολογικών 
τοποθετήσεων του διοικητικού προσωπικού, βάσει της εφαρμογής 
του Νόμου περί μη παραχώρησης προσαυξήσεων στους μισθούς 
των εργοδοτουμένων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, και αποφάσισε ομόφωνα 
όπως το προωθήσει για απόφαση στο Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου. 

 
 
 
 

Συμβούλιο 

 
 
 

Μετά την 
αυτονόμηση 

76/ΔΕ/12 Η ΔΕ έλαβε γνώση σημειώματος του κ. Κ. Χόππα, Προϊσταμένου 
της Υπηρεσίας Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού, με το 
οποίο εισηγείται την υιοθέτηση και εφαρμογή του συστήματος 
αξιολόγησης διοικητικού προσωπικού που εφαρμόζεται στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου μέχρι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
καταρτίσει το δικό του σύστημα αξιολόγησης, και αποφάσισε 
ομόφωνα όπως το προωθήσει για απόφαση στο Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου. 

 
 
 
 

Συμβούλιο 

 
 
 

Μετά την 
αυτονόμηση 

76/ΔΕ/13 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον κ. Ζ. 
Κούντουρο (μέλους της ad hoc Επιτροπής) να μελετήσει την 
έκθεση που υποβλήθηκε από τον κ. Αχιλλίδη, με την οποία 
πιστοποιεί ότι οι εργασίες στις νέες Αποθήκες Συκοπετρίτη που 
αναφέρονται στο Διατακτικό 10Α έχουν περατωθεί, και εφόσον 
δώσει την έγκρισή του να αποδεσμευτεί ποσό ύψους €171,200.50 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την πληρωμή του 
διατακτικού 10Α. 

 
 
Ζ. 

Κούντουρος 

 
 
 

Άμεσα 

 


