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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 78ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

2.2 Υλοποίηση Προϋπολογισμού 2018 (Δωδεκατημόρια, Εξουσιοδότηση Ελεγχόντων 

Λειτουργών κ.α.) (Παράρτημα 2.2) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το σημείωμα και τις προφορικές επεξηγήσεις 

του ΔΔΟ και με  σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, αποφάσισε 

τα ακόλουθα: 

1) Κατανομές Δωδεκατημορίων 

όπως εξουσιοδοτηθεί 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 κατά το 2018 

ίσες με τα 2/12 της κατανομής του 2017, περιλαμβανομένων και των Ιδίων 

Εσόδων. 

 

2) Διενέργεια Δαπανών από 1η Ιανουαρίου 2018 

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2018, δύναται να διενεργούνται οι πιο κάτω δαπάνες, 

οι οποίες συνολικά δε θα πρέπει να υπερβούν τα 2/12 του Προϋπολογισμού του 

2017: 

- Μισθοδοσία Προσωπικού (Κεφ. 1). Οι συνολικές δαπάνες για τα νέα συμβόλαια 

εργοδότησης που αφορούν στα άρθρα 102 (Ερευνητικοί Συνεργάτες), 104 (Ειδικοί 

Επιστήμονες), και 105 (Βοηθοί Διδασκαλίας), δεν θα υπερβαίνουν το 50% του 

Προϋπολογισμού του 2017 για το εαρινό εξάμηνο 2018. 

- 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 στη 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, Δωρεών 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 συγχρηματοδότηση έχει ήδη εγκριθεί). 

- Όλες οι υπόλοιπες δαπάνες του Κεφ. 5 οι οποίες απορρέουν από 

συμφωνίες/δεσμεύσεις τις οποίες έχει αποδεχθεί το Πανεπιστήμιο (π.χ. 

υποτροφίες), 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 2017 (άρα ούτε κατανομές 

για Δωδεκατημόρια) και χειρίζονταν κεντρικά, οι δαπάνες θα πρέπει να τυγχάνουν 

της προέγκρισης του ΔΔΟ. Σε αυτή την περίπτωση, το αίτημα θα αποστέλλεται 

πλήρως αιτιολογημένο ως προς την αναγκαιότητα της αγοράς καθώς και την 

 

 

 

 

 

 

ΔΔΟ / ΥΟΙΚ 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 
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αναμενόμενη αξία των αγαθών / υπηρεσιών στον ΔΔΟ, μέσω των αρμόδιων 

Προέδρων/ Κοσμητόρων/ Προϊσταμένων. 

 

3) Έρευνα 

Κατ' εξαίρεση εγκρίνεται η εργοδότηση ερευνητικών συνεργατών από 

εγκεκριμένες Εναρκτήριες Χρηματοδοτήσεις, καθώς και δαπάνες όπως αυτές 

προνοούνται στην εγκεκριμένη πολιτική ερευνητικής δραστηριότητας μέχρι 

ποσού 1.000 Ευρώ ανά δικαιούχο, όπως αυτός ορίζεται στις σχετικές αποφάσεις 

της Συγκλήτου και του Συμβουλίου, (δηλαδή έγκριση διενέργειας δαπανών που 

αφορούν νέες ανάγκες ή υπηρεσίες). 

 

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. Η Επιτροπή Προσφορών δύναται κατ' εξαίρεση και 

μόνο όπου η ανάγκη είναι επιβεβλημένη ή προκύπτει από κατασκευαστικό 

συμβόλαιο που βρίσκεται σε ισχύ και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία του 

Πανεπιστημίου, να προβαίνει σε κατακυρώσεις προσφορών πριν την έγκριση του 

Προϋπολογισμού. 

 

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

Συμβούλιο. 

 

2.7 Διαδικασία Διαγραφής Περιουσιακών Στοιχείων    

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, σε συνέχεια απόφασης του (77η/23.11.17/8) αποφάσισε ομόφωνα 

όπως στην Πολιτική Διαγραφής Περιουσιακών Στοιχείων γίνουν οι πιο κάτω 

τροποποιήσεις: 

1) Πώληση μόνο με διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού προς νομικά και 

φυσικά πρόσωπα 

2) Η δημοπρασία και η πώληση μπορεί να γίνεται σε άτομα της Πανεπιστημιακής 

Κοινότητας (διοικητικό προσωπικό, ακαδημαϊκό προσωπικό και φοιτητές)  

3) Για ηλεκτρονικούς υπολογιστές πέραν των πέντε (5) ετών, θα πρέπει να 

κατατίθεται γραπτό σημείωμα από την ΥΣΠΤ όπου να εξηγείται ότι αυτοί δεν 

εξυπηρετούν τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, για να προχωρεί η διαδικασία 

πλειοδοτικού διαγωνισμού. 

  

 

 

 

 

ΥΣΠΤ / ΥΔΠ / 

ΥΟΙΚ 

 

 

 

 

Άμεσα 

2.8 Απόφαση Συμβουλίου 77η/23.11.17/2.3 για δαπάνες και έσοδα   

   

ΑΠΟΦΑΣΗ: 
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Το Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει προηγούμενη απόφασή 

του (77η/23.11.17/2.3) και όπως αποφασίσει τα εξής: 

Α) Οι οδηγίες πληρωμής για οποιοδήποτε άρθρο του Προϋπολογισμού που 

αφορούν πληρωμές προς το ίδιο άτομο, συνυπογράφονται από τον ιεραρχικά 

ανώτερο (Πρόεδρο Τμήματος, Κοσμήτορα, Αντιπρύτανη, Πρύτανη, αντίστοιχα) 

 

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Έρευνας θα ελέγχει την επιλεξιμότητα των δαπανών 

των ερευνητικών προγραμμάτων, βάσει του εκάστοτε Συμβολαίου. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας. 

 

ΔΔΟ / ΥΟΙΚ / 

Παν. 

Κοινότητα 

Άμεσα  

3.2.1 Θέσπιση Εγκυκλίου για Συμπληρωματικές Δραστηριότητες Ακαδημαϊκού 

Προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΕΠ) (Παράρτημα 3.2.1) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα (16 ψήφοι υπέρ και μία αποχή) όπως 

εγκρίνει την εγκύκλιο για Συμπληρωματικές Δραστηριότητες Ακαδημαϊκού 

Προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΕΠ)  όπως αυτή έχει υποβληθεί στο σχετικό παράρτημα, με 

τις εξής τροποποιήσεις: 

 

1) Στο σημείο (2) Εξωτερικά Ερευνητικά/Διδακτικά Προγράμματα, σελ.3: 

Αντικατάσταση του σημείου: «Η συμμετοχή σε Εξωτερικά Ερευνητικά/Διδακτικά 

Προγράμματα με Δεδουλευμένη Αντιμισθία ορίζεται στους 9 μήνες ανά έτος. 

Νοείται ότι σ’ αυτή συμπεριλαμβάνεται και η Συγχρηματοδότηση» με το εξής 

λεκτικό: 

«Η συμμετοχή σε Εξωτερικά Ερευνητικά/Διδακτικά Προγράμματα με 

Δεδουλευμένη Αντιμισθία ορίζεται μέχρι 9 μήνες ανά έτος. Νοείται ότι σ’ αυτή 

συμπεριλαμβάνεται και η Συγχρηματοδότηση» 

 

2) Στο σημείο (3) σελ. 4: Επιπρόσθετη Διδασκαλία: Αντικατάσταση του σημείου 

«Η Διαχειριστική Χρέωση του Προγράμματος καθορίζεται ως το 7% των 

Συνολικών Ετησίων Εσόδων του» με το εξής λεκτικό: 

«Η Διαχειριστική Χρέωση του Προγράμματος (Εξωπανεπιστημιακή Διδασκαλία) 

καθορίζεται ως το 15% των Συνολικών Ακαθάριστων Ετήσιων Εσόδων του». 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας. 

 

Σημειώνεται ότι ο ΑΑΥ δεν ήταν παρών κατά τη λήψη της απόφασης. 

 

 

 

 

 

Πρύτανης 

 

 

 

 

Άμεσα  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Χρήση Ηλεκτρονικής Υπογραφής στο Πανεπιστήμιο (Παράρτημα 5.2)   

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 89ης 

Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 1/11/17, αναφορικά με τη μη έγκριση της 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα  
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χρήσης της ηλεκτρονικής υπογραφής εντός του Πανεπιστημίου στην παρούσα 

φάση, μέχρι την έγκριση του σχετικού Νόμου από το Κράτος. 

 

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι με την έγκριση του εν λόγω Νόμου, το 

Πανεπιστήμιο να είναι τεχνικά έτοιμο να υλοποιήσει τη χρήση της ηλεκτρονικής 

υπογραφής. 

 

Πρύτανης / 

ΥΣΠΤ 

5.3 Προτεινόμενη Διαδικασία Αντικατάστασης Επιστημονικού Υπεύθυνου 

(Παράρτημα 5.3) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 89ης 

Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 1/11/17, αναφορικά με τη διαδικασία 

αντικατάστασης του Επιστημονικού Υπεύθυνου σε Εξωτερικά Ερευνητικά 

Προγράμματα/Έργα, όπως αυτή παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που έχει 

υποβληθεί με τη διατύπωση του σημείου 2 ως ακολούθως: 

(2) Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στο Πανεπιστήμιο/Οικείο Τμήμα ή Ερευνητική 

Μονάδα από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την επιθυμία αντικατάστασης του. 

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης 

 

 

 

 

 

Άμεσα  

5.4 Επιλεξιμότητα κόστους ταξιδιών (Travel Costs) στο πλαίσιο χρηματοδότησης για 

έρευνα και καινοτομία της Ε.Ε. Horizon 2020 (Παράρτημα 5.4) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 89ης 

Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 1/11/17, αναφορικά με την ευθυγράμμιση και 

υιοθέτηση ενιαίας πολιτικής για το κόστος ταξιδιών τόσο για τα κονδύλια του 

Κρατικού Προϋπολογισμού όσο και για τα εξωτερικά χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα.  Η πολιτική που θα εφαρμοστεί θα είναι ευθυγραμμισμένη με την 

ισχύουσα πολιτική για τα κονδύλια του Κρατικού Προϋπολογισμού, εκτός εάν το 

εξωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα (χρηματοδότησης) ορίζει αλλιώς, και θα έχει 

ισχύ για έργα που θα υπογραφούν από την 1/1/2018. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας. 

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης 

 

 

 

 

 

Άμεσα  

5.8 Διορισμός εκπροσώπου ΤΠΚ στο Συμβούλιο του RISE (Παράρτημα 5.8)   

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 90ης 

Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 6/12/17, αναφορικά με τον διορισμό του Καθ. 

Παναγιώτη Ζαφείρη ως εκπροσώπου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

στο Συμβούλιο του RISE  (Research Centre on Interactive media, Smart systems 

and Emerging technologies), κατόπιν εισήγησης της ομάδας ερευνητών του ΤΠΚ 

που συμμετέχει στο διεθνές ερευνητικό κέντρο αριστείας RISE. 

 

 

 

 

 

Πρύτανης / Π. 

Ζαφείρης  

 

 

 

 

Άμεσα  
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5.9 Αναθεωρημένοι Κανόνες Χορήγησης Σαββατικής Άδειας (Παράρτημα 5.9)   

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 90ης 

Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 6/12/17, αναφορικά με την έγκριση των 

Αναθεωρημένων Κανόνων Χορήγησης Σαββατικής Άδειας, όπως αυτοί 

παρουσιάζονται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί, με τις ακόλουθες 

τροποποιήσεις:  

 - Αντικατάσταση του σημείου 1.i «Ο δεδουλευμένος χρόνος μπορεί να 

συσσωρευτεί μέχρι δώδεκα (12) έτη», με το εξής λεκτικό: 

«Ο δεδουλευμένος χρόνος για σκοπούς υπολογισμού του δικαιώματος σε 

σαββατική άδεια, μπορεί να συσσωρευτεί μέχρι δώδεκα (12) έτη». 

 

- Αντικατάσταση του σημείου 1,iii «Κάθε φορά που εκπονείται μια Σαββατική 

Άδεια, αφαιρείται ο αντίστοιχος χρόνος δεδουλευμένων ετών από το 

συσσωρευμένο δεδουλευμένο χρόνο. Σε περίπτωση που η εκπόνησή της κριθεί 

ως μη ικανοποιητική (όπως εξηγείται πιο κάτω) τότε η διάρκειά της (ένα εξάμηνο, 

ένα έτος ή δύο έτη) αφαιρείται επίσης από το συσσωρευμένο δεδουλευμένο 

χρόνο», με το εξής λεκτικό: 

«Κάθε φορά που εκπονείται μια Σαββατική Άδεια, αφαιρείται ο αντίστοιχος χρόνος 

δεδουλευμένων ετών από το συσσωρευμένο δεδουλευμένο χρόνο για σκοπούς 

υπολογισμού δικαιώματος σε σαββατική άδεια. Σε περίπτωση που η εκπόνησή 

της κριθεί ως μη ικανοποιητική (όπως εξηγείται πιο κάτω) τότε η διάρκειά της (ένα 

εξάμηνο, ένα έτος ή δύο έτη) αφαιρείται επίσης από το συσσωρευμένο 

δεδουλευμένο χρόνο για σκοπούς υπολογισμού δικαιώματος σε σαββατική 

άδεια». 

 

- Αντικατάσταση του σημείου 8 «Μετά το πέρας της Σαββατικής Άδειας, το μέλος 

του ακαδημαϊκού προσωπικού υποχρεούται να επανέλθει στα καθήκοντά του για 

περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακών ετών πριν την αποχώρηση από το 

Πανεπιστήμιο» με το εξής λεκτικό: 

«Μετά το πέρας της Σαββατικής Άδειας, το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού 

υποχρεούται να επανέλθει στα καθήκοντά του για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) 

ημερολογιακών ετών πριν την οριστική αποχώρηση από το Πανεπιστήμιο» 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας. 

 

 

 

 

 

Πρύτανης  

 

 

 

 

Άμεσα  

5.10 Έντυπο χορήγησης Σαββατικής Άδειας και Έντυπο έκθεσης πεπραγμένων 

Σαββατικής Άδειας (Παράρτημα 5.10) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 90ης 

Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 6/12/17, αναφορικά με το Έντυπο χορήγησης 

Σαββατικής Άδειας, όπως αυτό παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που έχει 

υποβληθεί, με την εξής τροποποίηση στην ενότητα Δ «Υποχρεώσεις 

Ακαδημαϊκού στον οποίο χορηγείται Σαββατική Άδεια»: 

 

 

 

 

 

Πρύτανης 

 

 

 

 

 

Άμεσα  
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- Αντικατάσταση του σημείου 2 «Διασφάλιση ομαλής υλοποίησης των 

ερευνητικών έργων στα οποία συμμετέχει και κάλυψη των διδακτικών 

υποχρεώσεων του», με το εξής λεκτικό: 

«Διασφάλιση ομαλής υλοποίησης των ερευνητικών έργων στα οποία συμμετέχει 

και κάλυψη των διδακτικών υποχρεώσεων του σε συνεργασία με το οικείο 

Τμήμα».  

 

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο επικύρωσε την απόφαση της Συγκλήτου ως προς το 

Έντυπο Έκθεσης Πεπραγμένων Σαββατικής Άδειας, όπως αυτό παρουσιάζεται 

στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί, με την ακόλουθη προσθήκη στο 

μέρος Β «Έκθεση Πεπραγμένων Σαββατικής Άδειας» 

- «Στην Έκθεση να περιλαμβάνονται και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που 

πιθανόν να προέκυψαν κατά τη διάρκεια της Σαββατικής Άδειας». 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας. 

 

5.11 Εισήγηση για Διαχειριστική Χρέωση στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων COST (Παράρτημα 5.11) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 90ης 

Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 6/12/17, αναφορικά με τη διαχειριστική 

χρέωση στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων COST, ως ακολούθως: 

 

- Αποκοπή Διαχειριστικής Χρέωσης για τα Προγράμματα COST, ίση με 20% επί 

του προϋπολογισμού της κατηγορίας FSAC.  Η απόφαση ισχύει για τα νέα 

Προγράμματα  COST που θα εγκριθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. 

 

- Στα έργα που είναι σε ισχύ ή έχουν ολοκληρωθεί, το οποιοδήποτε υπόλοιπο 

δημιουργηθεί με τη λήξη του Έργου, θα καταχωρηθεί ως Διαχειριστική Χρέωση.  

Η απόφαση ισχύει και για τα νέα Προγράμματα  COST που θα εγκριθούν μετά την 

1η Ιανουαρίου 2018. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της Συνεδρίας. 

 

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης / 

Παν. 

Κοινότητα 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα  

5.12 Πολιτική Ενίσχυσης Ερευνητικής Δράσης/ Μοριοδότηση 3/324 (2) Νέα Πολιτική 

3/319 και 3/324 για το 2018 (3) Καταγραφή ΕΔ για το 2017 για κάθε μέλος ΔΕΠ 

(Δημιουργία Εντύπου) (Παράρτημα 5.12) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 90ης 

Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 6/12/17 και εγκρίνει τα ακόλουθα: 

 

Α) Ισχύ της ίδιας Πολιτικής του 2017 για το 2018 για το 3/319 «Ερευνητικές και 

άλλες Δραστηριότητες» και 3/324 «Στήριξη του Προγράμματος Ορίζοντας 2020». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 
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Οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σε επιλέξιμες δαπάνες θα πραγματοποιηθούν 

σε μεταγενέστερο στάδιο από τη Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας. 

 

Όσον αφορά στην κατανομή και στους δικαιούχους ΕΔ 2018, η Συγκλητική 

Επιτροπή Έρευνας να λάβει υπόψη τα ακόλουθα: 

 

- Η Υπηρεσία Οικονομικών μέχρι τις 15/01/2018 να αποστείλει τα στοιχεία 

απορρόφησης της ΕΔ 2017 στους Προέδρους των Τμημάτων ανά Ακαδημαϊκό του 

Τμήματος του.  Οι Πρόεδροι των Τμημάτων μέχρι τις 30/01/2018 θα πρέπει να 

ενημερώσουν την Επιτροπή Έρευνας για το πώς ο κάθε ακαδημαϊκός έχει 

αξιοποιήσει την Ερευνητική του Δραστηριότητα 2017 (σύντομη περιγραφή). 

 

- Η Υπηρεσία Οικονομικών να αποστείλει στη Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας 

μέχρι 30/01/2018, τα ιστορικά δεδομένα των τελευταίων 3 χρόνων, ανά 

ακαδημαϊκό. 

 

- Παροχή δεύτερης ευκαιρίας ως κριτήριο κατανομής του ποσού για Ερευνητική 

Δραστηριότητα ανά δικαιούχο 

 

- Η Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω στοιχεία 

καθώς και άλλα κριτήρια που πιθανόν να θεσπίσει, θα καθορίσει τους δικαιούχους 

ΕΔ 2018 καθώς και τον τρόπο κατανομής του ποσού ανά δικαιούχο. 

 

Β) Μέχρι την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2018, οι δικαιούχοι που είναι μέλη 

ΔΕΠ θα μπορούν να προχωρήσουν με ΕΔ για ποσό ύψους €1.000. Δεν θα γίνει 

κατανομή για τα μέλη ΕΕΠ μέχρι την έγκριση του Προϋπολογισμού. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της Συνεδρίας. 

 

Πρύτανης / 

ΑΑΥ 

5.13 Δωρεά 3000 βιβλίων στο Πανεπιστήμιο (Παράρτημα 5.13)   

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 90ης 

Συνεδρίας Συγκλήτου, ημερομηνίας 6/12/17, αναφορικά με τη δωρεά 3000 βιβλίων 

στο Πανεπιστήμιο από τον αποβιώσαντα Χρίστο Μιχαηλίδη, τα οποία θα 

τοποθετηθούν στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. 

 

Επίσης, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

Συγκλήτου, ως προς την καταβολή ποσού ύψους 4.339,89GBP, από το άρθρο 

4/402 για κάλυψη των εξόδων μεταφοράς των 3000 βιβλίων από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της Συνεδρίας. 

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΥΟΙΚ 

 

 

 

 

 

Άμεσα  
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6. Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίου Διοικητικών Υπηρεσιών (κτηρίου πρώην Λαϊκής) 

στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 

2014-2020 (Παράρτημα 6) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την υλοποίηση του έργου για 

την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Λαϊκής) στα 

πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-

2020. 

 

Σημειώνεται ότι: 

Α) η διαδικασία υλοποίησης του έργου (προσφορές, μελέτες, διαδικασία 

κατασκευής κλπ.) θα αναληφθεί από το πρόγραμμα   

Β) το Πανεπιστήμιο δεν θα επιβαρυνθεί με οποιοδήποτε κόστος για την 

υλοποίηση του εν λόγω έργου. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας. 

 

 

 

ΥΔΠ  

 

 

Άμεσα 

 

 

 

8. Άδεια χρήσης γηπέδων στο αθλητικό κέντρο ΓΣΟ (Παράρτημα 8)   

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη χρήση των εξωτερικών 

γηπέδων του αθλητικού κέντρου ΓΣΟ προς εξυπηρέτηση της φοιτητικής 

κοινότητας του Πανεπιστημίου, για την περίοδο από Οκτώβριο 2017 μέχρι 

Οκτώβριο 2018, στη βάση των χρεώσεων που έχουν καθοριστεί από τον ΚΟΑ με 

επιστολή τους ημ. 15/09/17 και οι οποίες δεν θα ξεπεράσουν τις €4.100 μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την πιο πάνω περίοδο. 

 

 

 

 

 

ΥΣΦΜ / ΥΟΙΚ 

 

 

 

 

Άμεσα 

9. Σημείωμα από ΥΑΔ με θέμα «Πιστοποίηση Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΠΚ με το 

Πρότυπο Investors in People (IiP) : Διατήρηση πιστοποίησης (Παράρτημα 9) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη συνέχιση της προσπάθειας 

της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού για αναβάθμιση των πρακτικών 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στον Οργανισμό, μέσω της διατήρησης της 

πιστοποίησης με το πρότυπο Investors in People και την άμεση ενεργοποίηση 

της διαδικασίας για την επαναξιολόγηση, σύμφωνα με το αναθεωρημένο πλαίσιο 

του προτύπου (New Generation liP Model). 

Για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο εγκρίνει την αγορά συμβουλευτικών 

υπηρεσιών από εξειδικευμένους Συμβουλευτικούς Οίκους με σχετική εμπειρία, 

ακολουθώντας τις νενομισμένες διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, το κόστος 

της οποίας δεν θα ξεπερνά τις €25.000, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΑΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 
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10. Συμμετοχή Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ως ιδρυτικό μέλος στο Κέντρο 

Αριστείας RISE:Research Centre on Interactive media, Smart systems and 

Emerging technologies (Παράρτημα 10) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη συμμετοχή του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΠΚ) ως ιδρυτικό στέλεχος σε εταιρεία 

περιορισμένη μέσω εγγυήσεων χωρίς μετοχικό κεφάλαιο (Company Limited by 

Guarantee without Share Capital), με την επωνυμία Research Centre on Interactive 

media Smart systems and Emerging Technologies (RISE), με τις εξής 

προϋποθέσεις: 

 κάθε πρόταση για χρηματοδότηση που θα υποβάλλεται μέσω του RISE 

με τη συμμετοχή μελών του προσωπικού του ΤΠΚ, θα περιλαμβάνει το 

ΤΠΚ ως εταίρο. 

 τυχόν αντιμισθία μελών του προσωπικού του ΤΠΚ, θα προεγκρίνεται από 

την Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων και Προαγωγών του 

Συμβουλίου του ΤΠΚ και θα καταβάλλεται μέσω του Λογιστηρίου του ΤΠΚ. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της συνεδρίας. 

 

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης / Α. 

Λανίτης 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα  

 

11. Υποστήριξη του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου στις ερευνητικές 

προτάσεις MedSTACH & EXCELSIOR για τη δημιουργία ερευνητικών Κέντρων 

Αριστείας (Παράρτημα 11) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως δώσει την καταρχήν έγκριση του για τη 

δημιουργία των ερευνητικών κέντρων αριστείας στο Πανεπιστήμιο και όπως 

παραπέμψει το οικονομικό σκέλος του θέματος στην Επιτροπή Οικονομικών για 

περαιτέρω μελέτη.  

 

Σημειώνεται ότι ο ΑΑΥ δεν ήταν παρών κατά τη λήψη της απόφασης. 

 

 

 

 

ΑΑΥ / Επ. 

Οικονομικών 

 

 

 

Άμεσα  


