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 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 91ης (ΜΕΡΟΣ Α) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 

  

 Θέματα - Αποφάσεις Ενέργειες Ημερομηνία 

3.1 Σύνθεση Επιτροπών Συμβουλίου   

3.3 Έκθεση Ασφαλιστικού Συμβούλου (Παράρτημα 3.3)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει την έκθεση 

Ασφαλιστικού Συμβούλου, στην Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας και να 

επανέλθει στο Συμβούλιο με σχετική εισήγηση.  

 

 

Επιτροπή 

Α&Υ 

 

Άμεσα  

3.6.2 Εξωτερικές υπηρεσίες σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Παράρτημα 3.6.2)    

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα που αφορά στις  

Εξωτερικές υπηρεσίες σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας, στην  Επιτροπή 

Οικονομικών. 

 

 

Επ. 

Οικονομικών 

 

Άμεσα 

3.8.2 Εφαρμογή ιστού επανέκδοσης κωδικού για το προσωπικό (Παράρτημα 3.8.2)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

104ης/16.01.19 Συνεδρίας Συγκλήτου για υιοθέτηση, σε πιλοτικό στάδιο ενός 

έτους, την εφαρμογή ιστού επανέκδοσης κωδικού για το προσωπικό του ΤΠΚ 

που αρχιτεκτονικά αφορά δύο (2) μονάδες λογισμικών: 

1. Εσωτερική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία επιβεβαιώνει την ταυτότητα 

του ενδιαφερόμενου χρήστη, αφού ελέγξει πρώτα στο ληφθέν SMS 

μήνυμα, τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα σε σχέση με την 

πληροφορία που βρίσκεται στον ενεργό κατάλογο του Πανεπιστημίου 

2. Έξυπνη εφαρμογή σε κινητό τηλέφωνο “Android SmartPhone”, η οποία 

με τη λήψη ενός SMS μηνύματος ελέγχει το περιεχόμενο του μηνύματος 

και ακολούθως καλεί την προαναφερθείσα εσωτερική διαδικτυακή 

υπηρεσία.  Στη συνέχεια αναμένει την επεξεργασία και λήψη του 

αποτελέσματος.  Τέλος σε περίπτωση επιτυχίας ταυτοποίησης του 

ενδιαφερόμενου αποστέλλει ένα (1) νέο μήνυμα SMS ως απάντηση με 

ένα νέο κωδικό σε άμεση ισχύ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΥΣΠΤ 
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7.2 Αναγόρευση Professor Michael Molls ως επίτιμου διδάκτορα (Παράρτημα 7.2)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ:   
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Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

107ης/06.02.19 Συνεδρίας της Συγκλήτου, για αναγόρευση του Καθηγητή Michael 

Molls σε επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου, σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί από το 

Πανεπιστήμιο.  

 

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

Πρύτανης / 

Σχολή 

Επιστημών 

Υγείας 

Άμεσα  

7.4 Αλλαγή πεδίου πρόσβασης στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών μέσω 

Πανελληνίων Εξετάσεων – Τροποποίηση Παραρτήματος Κανόνων Σπουδών και 

Φοίτησης (Παράρτημα 7.4) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

108ης/06.03.19 Συνεδρίας Συγκλήτου, αναφορικά με την τροποποίηση του 

Παραρτήματος 8 «Εισδοχή φοιτητών από Ελλάδα» των Κανόνων Σπουδών και 

Φοίτησης με τη συμπερίληψη του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, 

Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στο 3ο επιστημονικό πεδίο, όπως 

παρουσιάζεται στο σχετικό παράρτημα που έχει υποβληθεί. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΥΣΦΜ 
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7.5 Εισηγήσεις μεσοπρόθεσμης αντιμετώπισης του προβλήματος της στέγασης 

φοιτητών και γενικά του αυξημένου κόστους διαβίωσης (Παράρτημα 7.5) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

108ης/06.03.19 Συνεδρίας Συγκλήτου αναφορικά με τις εισηγήσεις 

μεσοπρόθεσμης αντιμετώπισης του προβλήματος της στέγασης φοιτητών και 

γενικά του αυξημένου κόστους διαβίωσης όπως αυτές παρουσιάζονται στο 

σχετικό παράρτημα που έχει υποβληθεί, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις που 

αποφάσισε η Σύγκλητος: 

 

Σημείο Α5: Παραχώρηση επιδόματος στέγασης ύψους 150 ευρώ/μήνα, για δέκα 

μήνες, σε μέχρι 50 φοιτητές πτυχίου, στη βάση κοινωνικοοικονομικών 

κριτηρίων, που φοιτούν από το 2ο μέχρι το 6ο έτος έχουν τη μόνιμη διαμονή 

τους σε απόσταση πέραν των 30 χιλιομέτρων από το Πανεπιστήμιο και 

ενοικιάζουν ιδιωτικό κατάλυμα στη Λεμεσό για σκοπούς φοίτησης. 

Νοείται ότι του επιδόματος εξαιρούνται όσοι θα διαμένουν στις εστίες. 

Στόχος μας είναι να στηρίζονται για τη στέγαση μέχρι 200 φοιτητές πτυχίου στη 

βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Με βάση τα πιο πάνω, εφόσον 

υιοθετηθούν, παραμένει ένας αριθμός 100 κλινών στις εστίες που θα διατίθενται 

με την ισχύουσα πολιτική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΥΣΦΜ / ΥΟΙΚ 
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Υπολογίζουμε ότι αριθμός περίπου 50 άπορων φοιτητών πρώτου έτους θα 

λάβει έτσι κι αλλιώς επίδομα στέγασης. Κατά συνέπεια, θα χρειαστεί να 

επιδοτηθούν άλλοι 50 φοιτητές πτυχίου, 2ου μέχρι 6ου έτους, στη βάση 

κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. 

Η δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στις €75,000 για ένα ακαδημαϊκό έτος (2019-20).  

Να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

«Σημείο Α5: Παραχώρηση επιδόματος στέγασης ύψους 150 ευρώ/μήνα, στη 

βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, που φοιτούν από το 2ο μέχρι το 6ο έτος 

έχουν τη μόνιμη διαμονή τους σε απόσταση πέραν των 30 χιλιομέτρων από το 

Πανεπιστήμιο και ενοικιάζουν ιδιωτικό κατάλυμα στη Λεμεσό για σκοπούς 

φοίτησης. 

Νοείται ότι του επιδόματος εξαιρούνται όσοι θα διαμένουν στις εστίες. 

Στόχος μας είναι να στηρίζονται για τη στέγαση μέχρι 200 φοιτητές πτυχίου στη 

βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Με βάση τα πιο πάνω, εφόσον 

υιοθετηθούν, παραμένει ένας αριθμός 100 κλινών στις εστίες που θα διατίθενται 

με την ισχύουσα πολιτική. 

Αριθμός άπορων φοιτητών πρώτου έτους θα λάβει έτσι κι αλλιώς επίδομα 

στέγασης. Κατά συνέπεια, θα χρειαστεί να επιδοτηθεί αριθμός φοιτητών πτυχίου, 

2ου μέχρι 6ου έτους, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, μέχρι της 

συμπλήρωσης των συνολικά 200 άπορων φοιτητών που θα λαμβάνουν στήριξη 

στέγασης (στις εστίες και με επίδομα). 

 

Η διάρκεια παραχώρησης του επιδόματος στέγασης για φοιτητές με 

κοινωνικοοικονομικά κριτήρια θα επιδιωχθεί να εκτείνεται στους 12 μήνες (αντί 

για 10 μήνες). Η δυνατότητα αυτή θα συζητηθεί ξανά, σύμφωνα με τις πρόνοιες 

του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για το 2020. Για το 2019-2020 το 

επίδομα θα είναι για 10 μήνες. 

 

Η δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στις €75,000 για ένα ακαδημαϊκό έτος (2019-

20).» 

 

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

 

7.6 Κατανομές Προϋπολογισμού για το 2019 (Παράρτημα 7.6)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

108ης/06.03.19 Συνεδρίας Συγκλήτου αναφορικά με την κατανομή του 

Προϋπολογισμού για το έτος 2019, όπως αυτή παρουσιάζεται στο σχετικό 

παράρτημα που έχει υποβληθεί.  

 

 

Πρύτανης / 

ΑΟιΠΑ / ΔΔΟ 

ΥΟΙΚ 

 

 

 

Άμεσα  

 

7.9 Σύνθεση Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και θέματα λειτουργίας της Ερευνητικής 

Μονάδας Κοινωνικής Πληροφορικής Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων 

Ενημέρωσης (Παράρτημα 7.9) 
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 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει τις πιο κάτω αποφάσεις 

της 108ης/06.03.2019 Συνεδρίας Συγκλήτου: 

1) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διευθυντή της Ερευνητικής Μονάδας 

Κοινωνικής Πληροφορικής με σκοπό την υπογραφή οδηγιών 

πληρωμής για τα εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζεται 

η Μονάδα και όπου απαιτείται υπογραφή προϊσταμένου επιπλέον 

αυτής του Ελέγχοντα Λειτουργού 

 

Σε περίπτωση όπου η Ερευνητική Μονάδα ανήκει σε μη Αυτονομημένη Σχολή 

και απαιτείται υπογραφή προϊσταμένου επιπλέον αυτής του Διευθυντή της 

Ερευνητικής Μονάδας, θα υπογράφει ο Προσωρινός Κοσμήτορας της οικείας 

Σχολής. 

 

2) όπως παραπέμψει στην Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών τους 

Κανόνες πρόσληψης Ειδικών Επιστημόνων για ερευνητικό έργο με 

σκοπό την τροποποίησή τους για συμπερίληψη και της διαδικασίας 

εργοδότησης Ειδικών Επιστημόνων σε Ερευνητικές Μονάδες ως 

ακολούθως: 

- Υποβολή εισήγησης από Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Ερευνητικής 

Μονάδας στη Σχολή και ακολούθως στο Πρυτανικό Συμβούλιο. 

 

Νοείται ότι σε περίπτωση πρόσληψης Ειδικών Επιστημόνων για ερευνητικό 

έργο σε Ερευνητική Μονάδα που ανήκει σε μη Αυτονομημένη Σχολή, θα 

υπογράφει ο Προσωρινός Κοσμήτορας της οικείας Σχολής. 

 

Διευκρινίζεται ότι στο παρόν στάδιο ισχύει η υφιστάμενη διαδικασία 

πρόσληψης Ειδικών Επιστημόνων, όπως αυτή περιγράφεται στους σχετικούς 

Κανόνες. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης 
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9. Ενίσχυση της χορηγίας προς το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών για κάλυψη 

υποχρέωσης που αφορά τη σίτιση των φοιτητών (Παράρτημα 9)  

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα που αφορά στην 

ενίσχυση της χορηγίας προς το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών για κάλυψη 

υποχρέωσης που αφορά τη σίτιση των φοιτητών, στην Επιτροπή Οικονομικών 

του Συμβουλίου. 

 

 

Επ. 

Οικονομικών 
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10.7 Προσέλκυση Ιορδανών φοιτητών - Παραχώρηση υποτροφιών από τα Κυπριακά 

Πανεπιστήμια (Παράρτημα 10.7) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ:   
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Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου, 

αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την παραχώρηση μίας (1) υποτροφίας σε 

υποψήφιο Ιορδανό Φοιτητή, σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό αγγλόφωνο 

πρόγραμμα επιθυμεί ο υποψήφιος. 

  

Πρύτανης / 

ΥΣΦΜ / ΥΟΙΚ 

Άμεσα  

10.8 Αίτημα Επιτρόπου Προεδρίας για παραχώρηση υποτροφιών (Παράρτημα 10.8)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου, 

αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την παραχώρηση τριών (3) υποτροφιών σε 

παιδιά αγνοουμένων, μελών θρησκευτικών ομάδων και παιδιά εγκλωβισμένων, 

σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου, νοουμένου ότι πληρούν τα 

κριτήρια εισδοχής της προκήρυξης. 

 

Σημειώνεται ότι οι τρεις (3) υποτροφίες δεν θα προστίθενται στους αριθμούς 

εγγεγραμμένων φοιτητών που απαιτούνται για να προσφερθεί κάθε 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

 

 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΥΣΦΜ / ΥΟΙΚ 

 

 

 

 

Άμεσα  


