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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 67ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

 

 

 Συζήτηση - Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκτέλεσης 

2.1.1 Απόσπασμα έκθεσης Γ. Ελεγκτή για ΤΠΚ (Παράρτημα 2.1.1)   

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως η έκθεση συμμόρφωσης στα σχόλια 

του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2015, κατατεθεί στην Επιτροπή Ελέγχου για 

ενημέρωση και στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου για έγκριση. 

 

 

ΔΔΟ / 

Επιτροπή 

Ελέγχου 

 

 

 

Άμεσα  

2.2.2 Επιστολή από Αναπλ. Καθ. Κυριάκο Καλλή (Παράρτημα 2.2.2)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τον επαναδιορισμό του Αναπλ. Καθ. 

Κυριάκου Καλλή ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού 

Οργανισμού Τυποποίησης (CYS). 

 

 

Κ. Καλλή 

 

Άμεσα 

2.4 Παρακολούθηση Υλοποίησης Προϋπολογισμού 2016 (Παράρτημα 2.4)   

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως η μελέτη της απορρόφησης του 

Προϋπολογισμού, παραπεμφθεί στην Επιτροπή Οικονομικών για περαιτέρω 

αξιολόγηση και λεπτομερή ανάλυση.  

 

 

 

Επ. 

Οικονομικών 

 

 

Άμεσα 

2.6 Παρουσίαση τελικής οπτικής εταιρικής ταυτότητας   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για την επικαιροποίηση του λογοτύπου του 

Πανεπιστημίου αποφάσισε ομόφωνα όπως από τώρα και στο εξής 

χρησιμοποιείται το νέο λογότυπο στα επίσημα έντυπα του Πανεπιστημίου.  

Επίσης, αποφάσισε ομόφωνα όπως το Γραφείο Ανάπτυξης και Προβολής 

προχωρήσει με την αίτηση στον Έφορο Εταιρειών για τα πνευματικά 

δικαιώματα του λογοτύπου. 

 

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης / 

Γρ. 

Ανάπτυξης 

και Προβολής 

 

 

Άμεσα  
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2.7 Κοινή εισήγηση των Δημόσιων Πανεπιστημίων για τη δημιουργία μηχανισμού 

μετατροπής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών επινοήσεων σε 

εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 73ης 

Συνεδρίας της Συγκλήτου, ημερ. 7/12/2016, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε 

ομόφωνα την κοινή εισήγηση των Δημόσιων Πανεπιστημίων για τη δημιουργία 

μηχανισμού μετατροπής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών 

επινοήσεων σε εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

 

 

 

Πρύτανης 

 

Άμεσα 

6. Σημείωμα από Προϊστάμενο ΥΣΠΤ με θέμα «Οικονομική Μελέτη για Εγκατάσταση 

συστήματος ελεγχόμενης ηλεκτρονικής πρόσβασης στις εισόδους κτηρίων και 

για τοποθέτηση καμερών σε τέσσερα κτήρια του Πανεπιστημίου» (Παράρτημα 6) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα «Οικονομική 

Μελέτη για Εγκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης ηλεκτρονικής πρόσβασης 

στις εισόδους κτηρίων και για τοποθέτηση καμερών σε τέσσερα κτήρια του 

Πανεπιστημίου» στην Επιτροπή Οικονομικών, η οποία θα καταθέσει εισήγηση 

στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου. 

 

 

 

Επ. 

Οικονομικών 

 

 

Άμεσα  

7. Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης ειδικής συνεδρίας εκλογής νέου ΑΟιΠΑ για 

το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος  ΑΟιΠΑ (μέχρι 31-12-2019) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 74ης 

Έκτακτης Συνεδρίας της Συγκλήτου, ημερομηνίας 18/1/2017, όπου 

αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: 

Α) Η σύγκληση ειδικής συνεδρίας εκλογής νέου Αντιπρύτανη Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για το υπόλοιπο της θητείας του 

παραιτηθέντος ΑΟιΠΑ (μέχρι 31-12-2019) οριστεί την Παρασκευή, 17 

Φεβρουαρίου 2017. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι 

η 3η Φεβρουαρίου 2017 και η τελευταία μέρα δημόσιων παρεμβάσεων των 

υποψηφίων είναι η 10η Φεβρουαρίου 2017. 

 

Β) Υποβάλει στο Συμβούλιο την πιο πάνω απόφαση για έγκριση και επικύρωση. 

 

Γ) Ο Πρύτανης αποστείλει σχετική ανακοίνωση σε όλη την Πανεπιστημιακή 

Κοινότητα. 

  

Με το πέρας της Συνεδρίας, η πιο πάνω απόφαση επικυρώθηκε από το 

Συμβούλιο. 

 

 

 

Πρύτανης 

 

 

 

 

 

Άμεσα 
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8.1 Κανόνες Λειτουργίας Συγκλητικών Επιτροπών (Παράρτημα 8.1)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 63ης 

Συνεδρίας της Συγκλήτου, ημερομηνίας 18/5/2016, όπου αποφασίστηκαν τα 

ακόλουθα: 

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους Κανόνες Σύνθεσης και 

Λειτουργίας (όπως αυτοί παρουσιάζονται στο σχετικό παράρτημα) και έπειτα 

από τις αλλαγές βάσει αποφάσεων στα θέματα 3.1 και 3.1.1 ως ακολούθως: 

-Επιτροπή Ευημερίας Φοιτητών και Λειτουργίας Εστιών: διαγραφή του σημείου 

«5 μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού» και παραμονή μόνο του σημείου «ένα 

μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού από κάθε Σχολή». 

 

-Επιτροπή Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας: διαγραφή του σημείου 
«ένα μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού με εξειδίκευση σε θέματα 

Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας». 

 

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την προσθήκη ενός όρου εντολής, ως 

σημείο 6, στους Όρους Εντολής της Επιτροπής Έρευνας (4.2) ως ακολούθως: 

- «Να υποβάλλει τεκμηριωμένες εισηγήσεις για αιτήματα που χρήζουν κάλυψη 

δαπανών από πιθανόν απορρέοντα θέματα εγκεκριμένων ερευνητικών 

προγραμμάτων». 

 

 

 

Πρύτανης 

 

 

Άμεσα 

8.2 Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές λίστες του Πανεπιστημίου στους υποψήφιους για 

τη θέση του ΑΟιΠΑ 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως  μέσα στα πλαίσια της προεκλογικής 

εκστρατείας των υποψήφιων για την θέση του ΑΟιΠΑ, δοθεί πρόσβαση στους 

υποψήφιους στις ηλεκτρονικές λίστες για αποστολή μηνυμάτων σε όλη την 

πανεπιστημιακή κοινότητα (CUTADM, CUTACA και CUTEDU), μέχρι τις 10 

Φεβρουαρίου 2017, τελευταία ημέρα δημόσιων παρεμβάσεων των υποψηφίων. 

 

 

Πρύτανης / 

ΥΣΠΤ  

 

Άμεσα 


