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 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 95ης (ΜΕΡΟΣ Α) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

  

 Θέματα – Αποφάσεις Ενέργειες Ημερομηνία 

3.4.2 Προσχέδιο Προϋπολογισμού για το έτος 2020 (Παράρτημα 3.4.2)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, κατόπιν ενδελεχούς μελέτης του προτεινόμενου 

Προϋπολογισμού 2020, αποφάσισε ομόφωνα όπως:  

α)  εγκρίνει τον Προϋπολογισμό για το 2020 ως έχει υποβληθεί ενώπιον του 

β) εξουσιοδοτήσει τον ΔΔΟ να αποστείλει τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό 

στα Υπουργεία ΠΠΑΝ και Οικονομικών 

 

Επίσης, το Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα όπως η ηγεσία του Πανεπιστημίου, 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για διεκδίκηση του επιπλέον ποσού 

των €2.5 εκ. που αφορούν στον Προϋπολογισμό του 2019, το οποίο θεωρείται 

απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου.   

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

 

 

 

ΔΔΟ / ΥΟΙΚ 
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6.6 Αξιοποίηση των ιδίων Εσόδων Σχολών και Τμημάτων – Από 128η Ειδική 

Συνεδρία ΠΣ και 65η Συνεδρία Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού 

(Παράρτημα 6.6) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, κατόπιν εκτενούς συζήτησης και ευρείας ανταλλαγής απόψεων, 

αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα «Αξιοποίηση των ιδίων Εσόδων Σχολών 

και Τμημάτων» παραπεμφθεί στην Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου και 

συζητηθεί στην παρουσία των κκ. Χρίστου Χωματά και Σάββα Στούππα. 

 

Το θέμα θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου, με σχετική 

εισήγηση από την Επιτροπή Οικονομικών. 

 

 

Επ. 

Οικονομικών 
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6.7 Πολιτικές για Διαχειριστική Χρέωση και Αμοιβές Προσωπικού για τα 

Προγράμματα COST, ERASMUS+ και MSCA (Παράρτημα 6.7) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

114ης/10.7.19 Συνεδρίας Συγκλήτου, ως ακολούθως: 

 «Από την υποκατηγορία Management των Κατηγοριών FSAC, ΡΜΙ και 

Management and Indirect Cost οι αμοιβές προσωπικού είναι επιλέξιμη 

δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των μελών ΔΕΠ, 

βάσει των πολιτικών του Πανεπιστημίου. 

 Λόγω μη εφαρμογής προηγούμενων αποφάσεων της Συγκλήτου και μη 

έγκαιρης ενημέρωσης των Επιστημονικών Υπευθύνων, η Διαχειριστική 

Χρέωση 20% επί των κατηγοριών FSAC, ΡΜΙ και Management and 

 

 

 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΑΑΥ / ΥΕΔΣ / 

ΥΟΙΚ 
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Indirect Cost που έχει αποφασιστεί, θα εφαρμοστεί αναδρομικά από 

την 1/1/2019. 

 Πριν από την 1π Ιανουαρίου 2019 δεν θα αποκοπεί η οποιαδήποτε 

Διαχειριστική Χρέωση στα Προγράμματα COST, MSCA και ERASMUS+. 

 Σε περίπτωση που προκύψει το οποιοδήποτε ζήτημα, σε σχέση με την 

εφαρμογή της απόφασης, ο κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος να 

υποβάλει αίτημα στη Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας για απόφαση. 

 

Η Σύγκλητος συστήνει στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού να μην προβούν 

στην υποβολή οδηγιών πληρωμής και timesheets, με σκοπό τη διεκδίκηση 

αμοιβών προς τους ιδίους, εντός του 2019 για εργασία που αφορά στο 2018. 

Εξαίρεση αποτελούν οι οδηγίες πληρωμής/ timesheets που βρίσκονται σε 

εκκρεμότητα στις διοικητικές υπηρεσίες μέχρι τη λήψη απόφασης». 

 

Επίσης, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον Πρύτανη 

να κοινοποιήσει την απόφαση στα μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού. 

 

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

 

8.2 Αίτημα για ημι-απασχόληση σε Τμήματα έξι (6) παιδιών που φοιτούν στην 

Ειδική Μονάδα του Λανιτείου Λυκείου (Παράρτημα 8.2) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα για ημι-

απασχόληση έξι (6) μαθητών που φοιτούν στην Ειδική Μονάδα του Λανιτείου 

Λυκείου, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής 

Υλικών και στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. 

Η ημι-απασχόληση θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2019 για μία μέρα την 

εβδομάδα, χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση για το Πανεπιστήμιο. 

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

 

 

 

 

 

 

 

ΥΑΔ 
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8.3 Αίτημα για ημι-απασχόληση σε Τμήματα οκτώ (8) παιδιών που φοιτούν στην 

Ειδική Μονάδα του Λυκείου Λινόπετρας (Παράρτημα 8.3) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα για ημι-

απασχόληση οκτώ (8) μαθητών που φοιτούν στην Ειδική Μονάδα του Λυκείου 

Λινόπετρας, στο Τμήμα Νοσηλευτικής και στο Τμήμα Αποκατάστασης. 

Η ημι-απασχόληση θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2019 για μία μέρα την 

εβδομάδα, χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση για το Πανεπιστήμιο. 

 

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