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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  52ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

Αρ. 
Θέματος 

Τίτλος θέματος Ενέργεια: 

2.3 Υλοποίηση Προϋπολογισμού 2016 (Δωδεκατημόρια, 
εξουσιοδότηση Ελεγχόντων Λειτουργών κ.α.)  
 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα πιο κάτω: 

1) Κατανομές Δωδεκατημορίων: 

Εξουσιοδοτείται ο κάθε Ελέγχων Λειτουργός ή/και κάθε 

άλλος Λειτουργός στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον 

Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών (για κάθε Τμήμα, 

Σχολή, Υπηρεσία, Γραφείο) να διενεργεί δαπάνες ίσες με τα 

2/12 της περσινής κατανομής περιλαμβανομένων και των 

ιδίων εσόδων. 

 

2) Διενέργεια Δαπανών από 1η Ιανουαρίου 2016: 

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2016, δύναται να 

διενεργούνται οι πιο κάτω δαπάνες, οι οποίες συνολικά δε 

θα πρέπει να υπερβούν τα 2/12 του Προϋπολογισμού του 

2015: 

- Μισθοδοσία Προσωπικού (Κεφ. 1). Για το άρθρο 105 

(Βοηθοί Διδασκαλίας) οι δαπάνες δεν θα υπερβαίνουν το 

50% του Προϋπολογισμού του 2015 για το εαρινό εξάμηνο 

2016.                              

- Λειτουργικές Δαπάνες που είναι απαραίτητες για την 

απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου (Κεφ. 2) 
- Διαχειριστικές δαπάνες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη 

λειτουργία του Πανεπιστημίου και εμπίπτουν στην συνήθη 

ροή εργασιών του (Κεφ. 3) 

- Κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες απορρέουν από 

συμβατικές υποχρεώσεις προηγούμενων ετών καθώς και 

κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες είναι απολύτως 

αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου 

(Κεφ. 4) 

- Όλες οι δαπάνες εξωτερικά χρηματοδοτούμενων 

ερευνητικών προγραμμάτων, έργων χρηματοδοτούμενων 

από Διαρθρωτικά Ταμεία και συμβουλευτικών υπηρεσιών 

που απορρέουν από τα συμβόλαια / συμφωνίες με τους 

χρηματοδότες τα οποία ενέκρινε το Πανεπιστήμιο (συμπ. 

των δαπανών που προϋποθέτουν συγχρηματοδότηση από 

Κρατικό Προϋπολογισμό νοουμένου ότι η 

 
 
ΔΔΟ / ΑΟΙΠΑ / 
ΥΟΙΚ 
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συγχρηματοδότηση έχει ήδη εγκριθεί). 

- Όλες οι υπόλοιπες δαπάνες του Κεφ. 5 οι οποίες 

απορρέουν από συμφωνίες τις οποίες έχει αποδεχθεί το 

Πανεπιστήμιο (π.χ. υποτροφίες / κουπόνια σίτισης, κ.α.), 

καθώς και δαπάνες από υπερκεφαλικά ερευνητικών 

Προγραμμάτων νοουμένου ότι υπάρχουν οι δέουσες 

εγκρίσεις όπου αυτό εφαρμόζεται. 

- Για τα άρθρα τα οποία δεν είχαν γίνει κατανομές το 2015 

(άρα ούτε κατανομές για Δωδεκατημόρια) και χειρίζονταν 

κεντρικά, οι δαπάνες θα πρέπει να τυγχάνουν της 

προέγκρισης του ΔΔΟ. Σε αυτήν την περίπτωση το αίτημα 

θα αποστέλλεται πλήρως αιτιολογημένο ως προς την 

αναγκαιότητα της αγοράς καθώς και την αναμενόμενη αξία 

των αγαθών / υπηρεσιών στον ΔΔΟ. 

 

3) Έρευνα: 

Κατ' εξαίρεση εγκρίνεται η εργοδότηση ερευνητικών 

συνεργατών, καθώς και δαπάνες αποστολής στο εξωτερικό 

μέχρι 1.500 Ευρώ ανά Μέλος ΔΕΠ από τα άρθρα 3/319 

«Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες» και 3/324 «Στήριξη 

προγράμματος Ορίζοντας 2020», από 1η Ιανουαρίου 2016 
και μέχρι την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 

Πανεπιστημίου (δηλαδή έγκριση διενέργειας δαπανών που 

αφορούν νέες ανάγκες ή υπηρεσίες). 

Σημειώνεται ότι οι εκκρεμείς πληρωμές του 2015 που 

αφορούν στην έρευνα από τα άρθρα 319 και 324 και οι 

οποίες θα πληρωθούν το 2016, δεν περιλαμβάνονται στο 

πιο πάνω αναφερόμενο ποσό των €1.500. 

 

4) Προσφορές: 

Το Πανεπιστήμιο δύναται να προκηρύσσει διαγωνισμούς 

με ζήτηση προσφορών πριν τη ψήφιση του 

Προϋπολογισμού, συμπεριλαμβάνοντας όρο ότι η 

κατακύρωση της προσφοράς θα γίνει υπό την προϋπόθεση 

τελικής έγκρισης του Προϋπολογισμού από τη Βουλή και 

υπό τον όρο ότι όλοι οι προσφοροδότες δεν θα μπορούν να 

έχουν απαίτηση από το Πανεπιστήμιο αν τελικά δεν 

κατακυρωθεί η προσφορά. 

 
2.4 Έκθεση Γενικού Ελεγκτή 2014 για το ΤΕΠΑΚ 

 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως η ετήσια έκθεση του Γενικού 
Ελεγκτή για το έτος 2014, σταλεί στην Επιτροπή Ελέγχου για να 

 

Επιτροπή 
Ελέγχου / 
Εσωτερικός 
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μελετήσει τις παρατηρήσεις που αφορούν το Πανεπιστήμιο και 

ακολούθως ο Εσωτερικός Ελεγκτής να ετοιμάσει σύντομη έκθεση 

(executive summary) ως προς τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για 

να υπάρξει συμμόρφωση στις υποδείξεις του Γενικού Ελεγκτή.  

Επίσης, στην έκθεσή του, ο Εσωτερικός Ελεγκτής να κάνει 

αναφορά/σύγκριση στις παρατηρήσεις που έγιναν στο Πανεπιστήμιο 

για το έτος 2013. 

 

Το θέμα θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου.  

 

Ελεγκτής 

2.5 Ενημέρωση για το θέμα ΓΣΟ 
 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ο ΔΔΟ αποστείλει 

επιστολή προς τον ΚΟΑ για την παραχώρηση των γηπέδων στο ΓΣΟ 

προς το Πανεπιστήμιο, με σκοπό την κάλυψη των άμεσων αναγκών 

της φοιτητικής κοινότητας για το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο, δηλ. 

από τον Ιανουάριο 2016 μέχρι τον Μάιο 2016, από Δευτέρα μέχρι 

Παρασκευή, από τις 18:00 ως τις 21:00.  

Περαιτέρω, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επιδιωχθεί 

συνάντηση με τη Διοίκηση του ΚΟΑ για κατ’ ιδίαν συζήτηση του 

θέματος. 

 

 

ΔΔΟ 

2.6 Νέες Πρυτανικές Αρχές 
 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως σταλεί επιστολή προς τις νέες 

Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου, στην οποία να εκφράζονται τα 

συγχαρητήρια της ολομέλειας του Συμβουλίου για την εκλογή τους 

αλλά και στην στήριξη που θα παρέχεται σε αυτούς για μια 

αποδοτική συνεργασία. 

 

 
Πρόεδρος 

2.8 Επιστολή από Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προς ΔΔΟ με 

θέμα «Παραπομπές με αρ. 21/11 και 22/11 Ε Δ Λεμεσού – 

Απαλλοτρίωση Τεμαχίου 2/506 του Φύλλου/Σχεδίου 54/580504 

με εγγραφή 62003 Ενορίας Αγίας Νάπας στον Δήμο Λεμεσού για 

σκοπούς του ΤΕΠΑΚ» 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Σε συνέχεια της συζήτησης του πιο πάνω θέματος, το Συμβούλιο 

αποφάσισε ομόφωνα όπως: 

1) ανακαλέσει προηγούμενη απόφαση  του (51η Συνεδρία, 

ημερ. 16/10/15, θέμα 10.1) για την ανάκληση της 

απαλλοτρίωσης του τεμαχίου 2/506 και 

2) ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες αρχές του κράτους, ώστε 

 

ΔΔΟ 
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να σταματήσει η ανάκληση της απαλλοτρίωσης. 

3.1.1 Παραίτηση Αναπλ. Καθ. Χριστόφορου Κυριακίδη από το 
Πανεπιστήμιο 
 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την παραίτηση 

του Αναπλ. Καθ. Χριστόφορου Κυριακίδη, με ισχύ από 1η 

Ιανουαρίου 2016.   

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή αιτήματος προς το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για αποπαγοποίηση της θέσης 
που θα κενωθεί. 

 

 

Πρύτανης / ΥΑΔ 

 

3.1.3 
 

Εγγραφή Κοινοπραξίας Κυπριακών Βιβλιοθηκών στον Έφορο 
Εταιρειών ως εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  
 

 

 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το Ιδρυτικό 

Έγγραφο/Καταστατικό με σκοπό την ίδρυση Κοινοπραξίας 

Κυπριακών Βιβλιοθηκών ως εταιρείας μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, όπως αυτό παρουσιάζεται στο παράρτημα που 

κατατέθηκε.  

 

 
 
Μ. Ζέρβας 

3.1.4 Αίτημα αποπαγοποίησης θέσεων για ολοκλήρωση διαδικασιών 
ανέλιξης εντός του 2016 
 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προώθηση 

αιτήματος προς το ΥΠΠ για αποπαγοποίηση των 27 θέσεων όπως 

αναλύονται στο παράρτημα που κατατέθηκε. 

 

 

Πρύτανης / ΥΑΔ 

 

3.1.5 Ενίσχυση άρθρου 104 «Ειδικοί Επιστήμονες» στον 
Προϋπολογισμό του 2016 
 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως παραμείνει ο 

Προϋπολογισμός όπως έχει υποβληθεί προς το Υπουργείο ΠΠ και 

εξουσιοδότησε την Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου να 

παρακολουθεί το θέμα και σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη, τότε 

να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για ενίσχυση  του 

ποσού που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1/104.   
Επίσης, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως γίνουν όλες οι 

αναγκαίες εξοικονομήσεις στο άρθρο 1/104 «Ειδικοί Επιστήμονες». 

 
 
 
 

 
ΔΔΟ / Επιτροπή 

Οικονομικών και 

Προσωπικού  / 

Επιτροπή 

Οικονομικών 
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8.1 Τακτικές Συνεδρίες Συμβουλίου 
 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως: 

1. Από τον Φεβρουάριο 2016 οι συνεδρίες του Συμβουλίου 

πραγματοποιούνται την 3η Πέμπτη κάθε μήνα 

2. η Ημερήσια Διάταξη  χωρίζεται σε Μέρος Α και Μέρος Β.  
Στο Μέρος Α να περιλαμβάνονται τα θέματα που χρήζουν  
έγκρισης/επικύρωσης/απόφασης και στο Μέρος Β τα 
θέματα που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης και έγκρισης / 
επικύρωσης / απόφασης. 

 

 
 
Γραφείο 
Προέδρου 

8.3 
 

Απόφαση 29ης Συνεδρίας Επιτροπής Προσλήψεων και 
Προαγωγών για Αναθεώρηση των Όρων Εντολής της 
Επιτροπής Προσλήψεων και Προαγωγών 
 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως συμπεριληφθεί στους 

όρους Εντολής της Επιτροπής Προσλήψεων και Προαγωγών, η 

πρόνοια για επικύρωση αποφάσεων της Συγκλήτου που αφορούν σε 

παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών Ακαδημαϊκού Προσωπικού. 

 

 
Επιτροπή 
Προσλήψεων και 
Προαγωγών / 
ΥΑΔ / ΔΔΟ 

8.4 Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο - Εμπλοκή ΤΕΠΑΚ 
 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ορίσει τον κ. Νικόλα 

Ιορδάνους ως τον  σύνδεσμο του ΤΕΠΑΚ για το θέμα του 

Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου με οδηγίες όπως υποβάλλει 

προς το Συμβούλιο τις προτάσεις/εισηγήσεις του και/ή τυχόν εξελίξεις 

επί του θέματος. 

 

 

Νικόλας 
Ιορδάνους / ΔΔΟ 

 

 


