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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 
 

Αρ. 
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

2/ΣΥΜ/2.1 Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση 
του Προέδρου. Η κοινή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 23 
Μαΐου και ώρα 16.00 στο αμφιθέατρο «Πεύκιος Γεωργιάδης». 

 
Πρόεδρος 

 
Άμεσα 

2/ΣΥΜ/2.3 Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου αποφάσισε ομόφωνα όπως ο 
Εξωτερικός Νομικός Σύμβουλος υποβάλει γραπτώς τις 
εισηγήσεις του για τις διάφορες διαδικασίες που μπορεί να 
ακολουθήσει το Πανεπιστήμιο για την πλήρωση της θέσης του 
ΔΔΟ. Το θέμα θα επανέλθει στην επόμενη συνεδρία του 
Συμβουλίου. 

Εξωτερικός 
Νομικός 

Σύμβουλος/ 
Πρόεδρος 

 
3η Συνεδρία 
Συμβουλίου 

2/ΣΥΜ/4.1 Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την 
απόφαση της Συγκλήτου για επανάληψη της διαδικασίας 
συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος και αξιολόγησης των 
υποψηφιοτήτων για την πρώτη θέση ΔΕΠ στην ειδικότητα 
«Λογοθεραπεία-Λογοπαθολογία», του Τμήματος Επιστημών 
Αποκατάστασης, ως εξής: έλεγχος σύνοψης Συγκλήτου 
 
(α) Ανακαλέσει την απόφαση που λήφθηκε στην 74η Συνεδρία 
της ΔΕ ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2011, με την οποία είχε 
αποφασιστεί η προσφορά για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο 
Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, στην ειδικότητα 
«Λογοθεραπεία-Λογοπαθολογία, σε ένα από τους υποψηφίους, 
λόγω κακής συγκρότησης του Εκλεκτορικού Σώματος που είναι 
το αρμόδιο όργανο διεξαγωγής των διαδικασιών που 
προνοούνται από τον σχετικό Νόμο και τους Κανονισμούς, για 
πλήρωση της εν λόγω θέσης.  
 
(β) Ανακαλέσει την απόφαση που λήφθηκε στην 59η Συνεδρία 
της ΔΕ ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2010, με την οποία 
καθοριζόταν η σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την 
πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, 
στην ειδικότητα «Λογοθεραπεία-Λογοπαθολογία».  
 
(γ) Η διαδικασία πλήρωσης της εν λόγω θέσης, επαναληφθεί από 
το σημείο της συγκρότησης του Εκλεκτορικού Σώματος, 
τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, το οποίο θα αξιολογήσει 
εκ νέου τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί. 
 
(δ) Ορίσει νέο Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μιας θέσης 
ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, στην ειδικότητα 
«Λογοθεραπεία-Λογοπαθολογία», τηρουμένων των προνοιών 
του Νόμου, το οποίο θα επαναλάβει την διαδικασία πλήρωσης 
της εν λόγω θέσης από την αρχή. 
 

 
Πρύτανης 

 
Άμεσα 
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(ε) Ενημερώσει όλους τους υποψηφίους που υπέβαλαν 
υποψηφιότητα για την εν λόγω θέση, για τις ως άνω αποφάσεις, 
το συντομότερο δυνατό. 

2/ΣΥΜ/5.1 Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως προωθήσει το πρακτικό 
στη νέα Επιτροπή Αγορών και Ενοικιάσεων για τυχόν δικές της 
ενέργειες. 

Επιτροπή 
Αγορών και 
Ενοικιάσεων 

Άμεσα 

2/ΣΥΜ/5.3 Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους 
αναθεωρημένους όρους εντολής της Επιτροπής Προσλήψεων και 
Προαγωγών, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει 
υποβληθεί. 
 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους 
αναθεωρημένους όρους εντολής της Επιτροπής Προσφορών, 
όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί. 
 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους 
αναθεωρημένους όρους εντολής της Επιτροπής Ελέγχου, όπως 
παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί. 
 
 
Σχετικά με την Επιτροπή για τη Διασύνδεση με την Κοινωνία, το 
Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
 
(α) Εγκρίνει το αίτημα για διεύρυνση της σύνθεσης της 
Επιτροπής με την προσθήκη του Αντιπρύτανη Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και της κ. Κικούλας Κότσαπα, 
ως εκπροσώπου του Σωματείου «Φίλοι του ΤΕΠΑΚ». 
 
(β) Διοικητική υποστήριξη στην Επιτροπή παρέχουν από κοινού 
οι Υπηρεσίες Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και Έρευνας, 
Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. 
 
(γ) Εγκρίνει τους αναθεωρημένους όρους εντολής της Επιτροπής, 
όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί. 
 
(δ) Εγκρίνει, καταρχήν, όπως πραγματοποιηθεί ένα Gala Dinner 
με προσκεκλημένους ιδιοκτήτες εταιριών, οργανισμών και άλλων 
επιχειρηματικών φορέων. Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της 
εκδήλωσης, καθώς και για την αναγκαία δαπάνη, υποβληθούν 
στη Διαχειριστική Επιτροπή για τελική έγκριση και τις 
απαραίτητες ενέργειες. 

Επιτροπή 
Προσλήψεων 

και 
Προαγωγών 

 
 

Επιτροπή 
Προσφορών 

 
 
 

Επιτροπή 
Ελέγχου 

 
 
 

Επιτροπή 
Διασύνδεσης με 
την Κοινωνία 

Άμεσα 
 
 
 
 
 

Άμεσα 
 
 
 
 

Άμεσα 
 
 
 
 

Άμεσα 

2/ΣΥΜ/10 Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εγκύκλιο 
σχετικά με τις διαδικασίες προώθησης θεμάτων από τις 
Διοικητικές Υπηρεσίες προς τις Επιτροπές του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου. Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε, επίσης, το ΔΔΟ 
να στείλει την εγκύκλιο σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας για ενημέρωση. 

ΔΔΟ Άμεσα 

2/ΣΥΜ/11 Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως αποδεκτεί την Επιτροπή Άμεσα 



 
 

παραίτηση του κ. Μερκούρη και ορίσει ως αντικαταστάτη του 
τον κ. Θ. Δημητρίου. 

Προσωπικού 
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