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 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 96ης (ΜΕΡΟΣ Α) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 

  

3. Απορρέοντα από 95η Συνεδρία:   

3.1 Έκθεση Εσωτερικού Ελεγκτή με θέμα «Εισηγήσεις για βελτίωση διαδικασιών 

Ερευνητικών Προγραμμάτων» (Παράρτημα 3.1) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως το σημείωμα του Εσωτερικού 

Ελεγκτή με θέμα «Εισηγήσεις για βελτίωση διαδικασιών Ερευνητικών 

Προγραμμάτων», ημερομηνίας 24/4/19, παραπεμφθεί στην Επιτροπή Ελέγχου 

του Συμβουλίου και στη Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας, οι οποίες θα πρέπει να 

συνεργαστούν και να καταθέσουν εισήγηση στο Συμβούλιο, μέχρι το τέλος του 

2019.   

 

 

Επ. Ελέγχου 

Επ. Έρευνας 

 

Άμεσα / πριν το 

τέλος του 2019 

3.3  Αμοιβές Ακαδημαϊκού Προσωπικού (Μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ) από Ερευνητικά & Άλλα 

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα ή/και από Συμβουλευτικές & Άλλες Υπηρεσίες 

επιπρόσθετα του μηνιαίου μισθού τους – Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης 

ερευνητικών προγραμμάτων (Παράρτημα 3.3) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εκφράσει τη θετική του ανταπόκριση 

ως προς την εφαρμογή του συστήματος Global Timesheet και καλεί όλες τις 

εμπλεκόμενες Διοικητικές Υπηρεσίες για επιτάχυνση των διαδικασιών για 

υλοποίηση του έργου σε συνεννόηση με και εποπτεία από το Πρυτανικό 

Συμβούλιο.  

 

 

ΥΕΔΣ / ΥΟΙΚ/ 

ΥΑΔ 

 

 

 

Άμεσα 

 

 

3.7 Αποσπάσεις και άδειες άνευ απολαβών Διοικητικού Προσωπικού (Παράρτημα 

3.7) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

 την αύξηση των αιτημάτων του Διοικητικού Προσωπικού για 

αποσπάσεις σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και για άδειες άνευ 

απολαβών  

 τη συνεχή μείωση του Διοικητικού Προσωπικού 

 την αδυναμία αντικατάστασης των μελών του Διοικητικού Προσωπικού 

και 

 τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία του 

Πανεπιστημίου από τις αυξανόμενες ανάγκες, 

αποφάσισε ομόφωνα όπως καλέσει την Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων 

και Προαγωγών του Συμβουλίου, να είναι ιδιαίτερα προσεκτική όταν εξετάζει 

αιτήματα για αποσπάσεις και άδειες άνευ απολαβών από μέλη του Διοικητικού 

Προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω σημεία. 

 

 

 

 

 

 

Επιτροπή 

ΠΠΠ 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα  
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4.3 Εφαρμογή της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Παράρτημα 

4.3) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, όπως η ΥΔΠ ετοιμάσει απαντητική 

επιστολή προς το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

 

 

ΥΔΠ  

 

 

 

Άμεσα  

9.2 Συνεργασία Πανεπιστημίου με την κοινότητα του Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς προς 

αξιοποίηση εγκαταστάσεων του πρώην Δημοτικού Σχολείου της κοινότητας 

(Παράρτημα 9.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη συνεργασία μεταξύ της 

κοινότητας του Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς και του Τμήματος Καλών Τεχνών του 

Πανεπιστημίου, για αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του πρώην Δημοτικού 

Σχολείου της κοινότητας.   

 

Επιπλέον, το Συμβούλιο ενέκρινε το περιεχόμενο της επιστολής όπως έχει 

κατατεθεί από τον Πρύτανη και την αποστολή της στο Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

 

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

 

 

Πρύτανης  

 

Άμεσα  

14. Μεθοδολογία Διαγωνισμού για την ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στον πρώην 

οικισμό Βερεγγάρια (Παράρτημα 14) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα (δύο αποχές) όπως το Πανεπιστήμιο 

προχωρήσει με την προσφοροδότηση της μελέτης και επίβλεψης της 

ανέγερσης των Φοιτητικών Εστιών με Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό. 

 

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

 

 

Ad hoc 

Επιτροπή 

 

Άμεσα  

 


