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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  14ης

Αρ. 
Απόφασης 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ TETΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

14/ΣΥΜ/2.1 AΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την ανάληψη 
καθηκόντων του Ενταγμένου Λέκτορα Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, στο 
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, από την 1η 
Μαρτίου 2013. 

 
 

Υπηρεσία 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

 
 

Άμεσα 

14/ΣΥΜ/2.3 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον Εκτελών 
χρέη ΔΔΟ να υποβάλει τον αναθεωρήμενο Προϋπολογισμό για το 2013, 
στον οποίο να εφαρμόζονται όλες οι εισηγήσεις που αναφέρονται στην 
επιστολή  του Υπουργείου Οικονομικών ημερομηνίας 1/3/2013 με θέμα 
«Προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) 
για το έτος 2013».   

 
 

Εκτελών χρέη 
ΔΔΟ/ Υπηρεσία 

Οικονομικών 

 
 

Άμεσα 

14/ΣΥΜ/2.4 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ενημερωθούν γραπτώς οι 
ιδιοκτήτες του Κτηρίου Ττοφής Κυριάκου, ότι το Πανεπιστήμιο εμμένει 
στα όσα έχουν συμφωνηθεί προφορικώς μεταξύ των δυο μερών μετά 
από επανειλημμένες συναντήσεις και να τους καλεί να προσέλθουν το 
συντομότερο δυνατό για υπογραφή της τροποποιητικής συμφωνίας.   

 
 

Πρόεδρος 

 
 

Άμεσα 

14/ΣΥΜ/4.1 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως διευρύνει τη σύνθεση της 
Διαχειριστικής Επιτροπής, με την προσθήκη του κ. Τώνη Αντωνίου ως 
μέλος. 

 
 

Διαχειριστική 
Επιτροπή 

 
 

Άμεσα 

14/ΣΥΜ/4.4 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την αφαίρεση στο 
σημείο 9 των όρων εντολής της Επιτροπής Προσλήψεων και 
Προαγωγών της φράσης «νοουμένου ότι είναι ομόφωνες», το οποίο και 
τροποποιείται ως εξής:  

«9. Επικυρώνει τις αποφάσεις της Συγκλήτου αναφορικά με τις εκλογές 
και ανελίξεις των μελών ΔΕΠ του ακαδημαϊκού προσωπικού.» 

 
 

Επιτροπή 
Προσλήψεων και 

Προαγωγών 

 
 

Άμεσα 

14/ΣΥΜ/5.1 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως πριν προχωρήσει στην 
έγκριση της πολιτικής διαχείρισης γραφειακού εξοπλισμού, όπως αυτή 
παρουσιάζεται στο παράρτημα που κατατέθηκε ενώπιον του, να 
προηγηθεί καταγραφή του γραφειακού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου 
και ανάθεση του στα μέλη του προσωπικού.   

 
 
 

ΑΟιΠΑ 

 
 
 

Άμεσα 
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14/ΣΥΜ/6 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως το συγκεκριμένο θέμα 
συζητηθεί στα πλαίσια της ειδικής συνεδρίας που θα καθοριστεί για τα 
ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου. 

 
 

Γραφείο 
Προέδρου 

 
 

Ειδική Συνεδρία 
Συμβουλίου 

14/ΣΥΜ/7 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα παραπεμφθεί για 
συζήτηση στα πλαίσια της ειδικής συνεδρίας που θα καθοριστεί για τα 
κτήρια του Πανεπιστημίου. 

 
 

Γραφείο 
Προέδρου 

 
 

Ειδική Συνεδρία 
Συμβουλίου 


