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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

Αρ. 
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

7/ΣΥΜ/1.3 Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως κατά τον καταρτισμό 
του Προϋπολογισμού για το 2013 συμπεριληφθούν οι πιο κάτω 
θέσεις Διοικητικού Προσωπικού επιπλέον αυτών που έχουν 
εγκριθεί κατά την 6η Συνεδρία του Σώματος: 
 
Τίτλος θέσης Αριθμός νέων 

θέσεων για το 
2013 

Λεπτομέρειες 

Λειτουργός 
Πανεπιστημίου 

3 Έναντι 
κατάργησης 

Βοηθός 
Γραμματειακός 
Λειτουργός 

3 Έναντι 
κατάργησης 

 

Υπηρεσία 
Οικονομικών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Άμεσα 

7/ΣΥΜ/2.1 Το  Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:  
 

(α) Στον πίνακα που παρουσιάζει την απορρόφηση του 
Προϋπολογισμού, να προστεθεί στήλη στην οποία να 
φαίνεται το αναθεωρημένο ύψος του κονδυλιού μετά από 
μεταφορές που έγιναν το ίδιο έτος. 
 
(β) Κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία Οικονομικών ο περί της 
Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις 
Εμπορικές Συναλλαγές Νόμος του 2012(Ν.123(Ι)/2012). 

 

Υπηρεσία 
Οικονομικών  

Άμεσα 

7/ΣΥΜ/2.13 Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει ποσό ύψους 
€5,000.00, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το κόστος αξιολόγησης 
που θα διεξαχθεί στις 29-31 Οκτωβρίου 2012 και τα έξοδα του 
αξιολογητή (αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής, διαμονή και 
έξοδα συντήρησης) για την πιστοποίηση του Πανεπιστημίου με 
το Πρότυπο Investors In People.   Η πληρωμή της δαπάνης θα 
γίνει από το άρθρο 346. 
 

Υπηρεσία 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού  

 

Άμεσα 

7/ΣΥΜ/4.1 Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως οι Πρόεδροι των 
Επιτροπών υποβάλουν σημείωμα προς τον Πρόεδρο, στο οποίο 
να γίνεται αξιολόγηση του έργου της Επιτροπής τους και 
εισηγήσεις για βελτίωση της λειτουργίας της. 
 

Πρόεδροι 
Επιτροπών 
Συμβουλίου 

Άμεσα 

7/ΣΥΜ/5.1 Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να επικυρώσει την απόφαση 
της Συγκλήτου για πρόωρη αφυπηρέτηση του κ. Παναγιώτη 
Τραμουντανέλλη, Ενταγμένου Ανώτερου Λέκτορα στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Μηχανικής Υλικών με 

Υπηρεσία 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Άμεσα 
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ισχύ από την 10η Σεπτεμβρίου 2012. 
 

7/ΣΥΜ/5.2 Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
 

(α) Αποδεχτεί την παραίτηση της κας. Μαρίλιας 
Κωνσταντινίδου, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού στο Κέντρο Γλωσσών, με ισχύ από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2012 

 
(β) Παραπέμψει το θέμα της αναπλήρωσης της θέσης Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού που κενώθηκε με την παραίτηση 
της κας. Μαρίλιας Κωνσταντινίδου, στην Επιτροπή 
Προσωπικού. 
 

 
 

Υπηρεσία 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

 
 

Επιτροπή 
Προσωπικού 

 
 

Άμεσα 
 
 
 
 

Άμεσα 

7/ΣΥΜ/5.4 Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
 

(α) Αξιοποίηση δύο διαμερισμάτων Φοιτητικών Εστιών για 
επισκέπτες σύντομης περιόδου και συγκεκριμένα: 
 

1. Εγκρίνει την πιλοτική εφαρμογή για ένα έτος, της 
πολιτικής για διαμονή επισκεπτών σύντομης περιόδου, 
όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα που τέθηκε ενώπιον 
του Συμβουλίου. 
 
2. Εγκρίνει τις διαδικασίες παραχώρησης διαμερίσματος 
σε επισκέπτες σύντομης περιόδου,  όπως παρουσιάζονται 
στο παράρτημα που τέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου. 
 
3. Εγκρίνει τον καθορισμό της χρέωσης στα €30,00 
ημερησίως, συμπεριλαμβανομένου ρεύματος, νερού, 
καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και διαμερίσματος, 
διαδίκτυο, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών. 
 
4. Εγκρίνει κατά παρέκκλιση των Κανόνων Διαμονής, 
για επισκέπτες σύντομης διάρκειας αντί τριών εντύπων 
(Συμφωνία ενοικίασης, έντυπο παραλαβής και έντυπο 
παράδοσης), να υπογράφεται μόνο ένα έντυπο 
συμφωνίας, στο οποίο να αναφέρεται η περίοδος 
ενοικίασης, το ποσό ενοικίου και δέσμευση του 
φιλοξενούμενου για καταβολή αποζημίωσης σε 
περίπτωση απώλειας, ζημιάς, αδικαιολόγητης φθοράς 
στο διαμέρισμα και τον εξοπλισμό του ή μη επιστροφής 
των κλειδιών/κάρτας εισόδου. 

 
(β) Διαδικασίες Προγράμματος «Θερινής Διαμονής ειδικών 
φιλοξενουμένων» 
 

1. Εγκρίνει τις διαδικασίες για το πρόγραμμα «Θερινή 
Διαμονή», όπως περιγράφονται στο παράρτημα που 
τέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου και τη θεσμοθέτηση 
του προγράμματος. 
 

 
 

Υπηρεσία 
Σπουδών και 
Φοιτητικής 
Μέριμνας 

/Συγκλητική 
Επιτροπή 
Λειτουργίας 
Φοιτητικών 
Εστιών 

 
 

Άμεσα 
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2. Εγκρίνει την τιμολόγηση διαμερισμάτων και χώρων 
στάθμευσης για το πρόγραμμα «Θερινή Διαμονή», 
όπως περιγράφεται στο παράρτημα που τέθηκε ενώπιον 
του Συμβουλίου. 
 
3. Εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή Λειτουργίας 
Φοιτητικών Εστιών, να αποφασίζει σχετικά με τις 
διαδικασίες για διαμονή ειδικών φιλοξενουμένων κατά 
τη θερινή περίοδο. 
 
4. Εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή Λειτουργίας 
Φοιτητικών Εστιών, ώστε σε συνεννόηση με το Τμήμα 
ΔΙΞΕΤ καταθέσουν ολοκληρωμένη πρόταση για 
αξιοποίηση φοιτητών του Τμήματος, με καθεστώς 
φοιτητικής απασχόλησης, στα πλαίσια του 
προγράμματος «Θερινή Διαμονή». 

 
(γ) Τροποποίηση Κανόνων Διαμονής Ενοίκων: 
 

1. Εγκρίνει τις τροποποιήσεις στους Κανόνες Διαμονής 
Ενοίκων, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα που 
τέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου. 

 
(δ)  Αγορά και αξιοποίηση λογισμικού “Room Sync” από το 
Γραφείο Στέγασης: 
 

1. Εγκρίνει την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής 
Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών για αγορά και 
αξιοποίηση του λογισμικού προγράμματος “Room 
Sync” από το Γραφείο Στέγασης 
 
2. Εγκρίνουν την καταβολή του ποσού των €3,000.00 
για το πρώτο έτος αγοράς και αξιοποίησης του 
λογισμικού και €750.00 για ετήσια αξιοποίηση του στη 
συνέχεια. 

 
(ε) Αξιολόγηση της πολιτικής «Δικτύου» 
 
Το Συμβούλιο έλαβε γνώση σημειώματος αναφορικά με την 
αξιολόγηση της πολιτικής «Δικτύου». 
 
(στ) Ενημέρωση για κατανομή δωματίων στις Φοιτητικές 
Εστίες 
 
Το Συμβούλιο έλαβε γνώση σημειώματος αναφορικά με την 
κατανομή δωματίων στις Φοιτητικές Εστίες. 
 
(ζ) Πρόγραμμα Βοηθοί Διαμονής 2012-13 
 

1. Εγκρίνει τα καθήκοντα και ευθύνες, καθώς και τις 
προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής των Βοηθών 
Διαμονής, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα που 
τέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου. 
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2. Εξουσιοδοτήσουν την Επιτροπή Λειτουργίας 
Φοιτητικών Εστιών, να αποφασίζει σχετικά με τα πιο 
πάνω. 

 

7/ΣΥΜ/6.1 Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την 
απόφαση της 4ης Συνεδρίας του ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2012, 
σχετικά με τη χορήγηση/άσκηση του δικαιώματος χρήσης άδειας 
ως το σημείο 4 της απόφασης προβλέπει, μετά από ενδελεχή 
μελέτη της νομοθεσίας.  Οι λόγοι ανάκλησης της απόφασης 
είναι: 
 

(α) Ο κ. Σ. Σαββίδης για το Πανεπιστήμιο ουδέποτε 
απώλεσε την ιδιότητα του Ενταγμένου Προσωπικού και 
 
(β) Η ανάθεση ειδικών καθηκόντων διοικητικής φύσεως 
αποτελούσαν μέρος των ευρύτερων καθηκόντων του ως 
Ακαδημαϊκού. 
 

Ως εκ τούτου, η χορήγηση οποιασδήποτε άδειας αντίκειται στους 
Κανονισμούς του Πανεπιστημίου που αφορούν στο Ακαδημαϊκό 
Προσωπικό. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ: 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα  του 
κ. Σ. Σαββίδη, Ενταγμένου Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής, για πρόωρη αφυπηρέτηση με ισχύ από 1η 
Σεπτεμβρίου 2012. 
 

Υπηρεσία 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Άμεσα 

7/ΣΥΜ/7 Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
 

(α)  Εγκρίνουν την Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας και την 
Πολιτική για το κάπνισμα και εξουσιοδοτήσουν για την 
υπογραφή τους τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και την 
Πρύτανη 

 
(β) Εγκρίνουν την ανάρτηση των πολιτικών στην ιστοσελίδα 
του Πανεπιστημίου και την ενημέρωση της Πανεπιστημιακής 
κοινότητας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 

 
 

 
 

Πρόεδρος 
Συμβουλίου / 
Πρύτανης 

 
 
Συμβουλευτική 

Επιτροπή 
Ασφάλειας και 

Υγείας 

 
 

Άμεσα 
 
 
 
 

Άμεσα 

7/ΣΥΜ/8.1 Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εξ’ 
ολοκλήρου καταβολή των συντάξεων στους δικαιούχους.  
Σχετικά με την πληρωμή των εφάπαξ, αυτή να καθυστερήσει 
μέχρι την καταβολή της επόμενης δόσης της κρατικής χορηγίας 
από το Υπουργείο Οικονομικών και των εμβασμάτων των ποσών 
που αναλογούν στην προϋπηρεσία τους στο Δημόσιο ή άλλους 
Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, δεδομένου του προβλήματος 
ρευστότητας που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο.  Σημειώνεται 
ότι, η διευθέτηση αυτή θεωρείται προσωρινή μέχρις ότου 
καταβληθούν προς το Πανεπιστήμιο τα ποσά που αναλογούν σε 

Υπηρεσία 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Άμεσα 
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προηγούμενη προϋπηρεσία όσων έχουν αφυπηρετήσει. 
 

7/ΣΥΜ/8.2 Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως : 
 

(α) Εγκρίνει τον ορισμό του Αναπληρωτή Καθηγητή 
Στέλιου Στυλιανού ως Πρόεδρο της Καθοδηγητικής 
Επιτροπής που αφορά τη Σύμβαση με αρ. 
ΥΔΠ(15)/033/2010, μετά από εισήγηση της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας. 
 
(β) Η αντικατάσταση του κ. Σάββα Σαββίδη σε όλες τις 
Επιτροπές του Συμβουλίου, γίνει με εισήγηση Προέδρου 
του Συμβουλίου στα πλαίσια της αξιολόγησης της 
λειτουργίας των Επιτροπών. 

 
 
Συμβουλευτική 

Επιτροπή 
Ασφάλειας και 

Υγείας 
 
 

 
 

Άμεσα 

7/ΣΥΜ/8.3 Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
 

(α) Εγκρίνει τη σύσταση πενταμελούς Ad-hoc Επιτροπής 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού  με την πιο κάτω 
σύσταση: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Δημήτρης Κοντίδης 

2.  Μάριος Κασάπης 

3.  Ανδρέας Αναγιωτός 

4.  Χαράλαμπος Παπαγιάννης 

5.  Αναστάσιος Μερκούρης 

 
(β) Εγκρίνει τους όρους εντολής της Επιτροπής ως εξής: 

- Να ασκήσει στοιχειώδη έλεγχο στην οικονομική 
διαχείριση και κατανομή των περιουσιακών στοιχείων 
του Πανεπιστημίου για λήψη αποφάσεων για ορθολογική 
και συνετή διαχείριση των πόρων που έχει στη διάθεση 
του. 

- Να εξετάσει την οικονομική ρευστότητα του 
Πανεπιστημίου, τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις για το 
επόμενο χρονικό διάστημα και να υποβάλλει στη 
Διαχειριστική Επιτροπή και τελικά στο Συμβούλιο, 
εισήγηση σχετικά με τις οικονομικές προτεραιότητες, 
πιθανές εξοικονομήσεις, περαιτέρω μειώσεις κονδυλιών. 

- Να υποβάλει εισηγήσεις για διαρθρωτικές αλλαγές για 
βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του 
Πανεπιστημίου για το υπόλοιπο του 2012 αλλά και το 
2013. 

- Να υποβάλει εισηγήσεις αναφορικά με την αύξηση των 
εσόδων του Πανεπιστημίου. 

- Να μελετήσει τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας 

  



 

του προσωπικού. 

 
(γ) Η Ad-hoc Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα 
μπορεί να λαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες από Ακαδημαϊκά 
Τμήματα και Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για 
τεκμηρίωση των εισηγήσεων της.   Στις συνεδρίες της Επιτροπής 
θα δύναται να καλεστούν μέλη του Ακαδημαϊκού και 
Διοικητικού Προσωπικού για παροχή πληροφοριών. 
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