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 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 88ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

  

 Θέματα – Αποφάσεις Ενέργειες Ημερομηνία 

3.1 Υλοποίηση Προϋπολογισμού ΤΠΚ 2019 (Παράρτημα 3.1)   

 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 

Με βάση την αρχική κατανομή του Προϋπολογισμού 2018 όπως είχε εγκριθεί 

από Σύγκλητο και Συμβούλιο, έχουν ετοιμαστεί οι κατανομές για τα 

Δωδεκατημόρια του 2019. Ουσιαστικά προτείνεται 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 ίσες με τα 2/12 της περσινής 

κατανομής περιλαμβανομένων και των Ιδίων εσόδων. 

 

2) Διενέργεια Δαπανών από 1η Ιανουαρίου 2019 

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2019, δύναται να διενεργούνται οι πιο κάτω 

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

Προϋπολογισμού του 2018: 

 

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

εργοδότησης που αφορούν στα άρθρα 1(01)102 (Ερευνητικοί Συνεργάτες), 

1(01)104 (Ειδικοί Επιστήμονες), 1(01)105 (Βοηθοί Διδασκαλίας), 1(01)111 

(Κλινικοί επόπτες) και 1(02)110 (Ωρομίσθια απασχόληση φοιτητών), δεν θα 

υπερβαίνουν το 50% του Προϋπολογισμού του 2018 για το εαρινό εξάμηνο 

2018/19. 

- Λειτουργικές Δαπάνες που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία 

του Πανεπιστημίου (Κεφ.2) 

- Διαχειριστικές δαπάνες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του 

Πανεπιστημίου ή / και αφορούν σε συμβατικές υποχρεώσεις προηγούμενων 

ετών 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). 

 

 

ΔΔΟ / ΥΟΙΚ 

 

 

Άμεσα  
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- 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 2018 (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 αναμενόμενη αξία των αγαθών / υπηρεσιών στον ΔΔΟ, μέσω των 

αρμόδιων Προέδρων/ Κοσμητόρων/ Προϊσταμένων. 

 

3) Έρευνα 

Κατ' εξαίρεση, για την ομαλή υλοποίηση των Εναρκτήριων Χρηματοδοτήσεων 

θα πρέπει να εγκριθεί η εργοδότηση ερευνητικών συνεργατών καθώς και οι 

δαπάνες για αγορά εξοπλισμού, αναλωσίμων και υπηρεσιών από εγκεκριμένες 

Εναρκτήριες Χρηματοδοτήσεις μέχρι του συνολικού εγκεκριμένου ποσού, 

καθώς και δαπάνες όπως αυτές προνοούνται στην εγκεκριμένη πολιτική 

ερευνητικής δραστηριότητας μέχρι ποσού 1.000 Ευρώ ανά δικαιούχο Μέλος 

ΔΕΠ 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. 

 

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

 

3.5 Ενημέρωση και εισηγήσεις προς συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων (2016/679) (Παράρτημα 3.5) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως, στο πλαίσιο των υποχρεωτικών 

μέτρων που θα πρέπει να λάβει το Πανεπιστήμιο προς συμμόρφωση με τον 

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679):   

 

Μ. Ιωάννου / 

Πρύτανης / 

ΔΔΟ 

 

Άμεσα  

 

 

 



88η Συνεδρία Συμβουλίου, 22/11/18                    ΕΤ   3 

 

 

 η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων καταγράψει όλες τις πολιτικές που 

πρέπει να σχεδιαστούν ή/και τροποποιηθούν. 

 εξουσιοδοτηθούν ο Πρύτανης και ο ΔΔΟ, να αποταθούν σε εξωτερικό 

νομικό σύμβουλο, όταν και όπου κριθεί απαραίτητη η εμπλοκή του. 

 

Το θέμα θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρία. 

 

 

7. Έντυπο ελέγχου εγγράφων για υπογραφή συμφωνητικού/ συμβολαίου 

ερευνητικού έργου (Παράρτημα 7) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αναθεωρημένο έντυπο 

«Έντυπο Ελέγχου Εγγράφων για Υπογραφή Συμφωνητικού/Συμβολαίου 

Ερευνητικού Έργου», σύμφωνα με το παράρτημα 7 που υποβλήθηκε. 

 

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

  

 

 

 

Πρύτανης  

 

 

 

Άμεσα  

8. Διορισμός Πρύτανη στο Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Έρευνας και 

Καινοτομίας (Παράρτημα 8) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του  Πρυτανικού Συμβουλίου, 

αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον διορισμό του Πρύτανη, Καθ. Ανδρέα 

Αναγιωτού, ως Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Έρευνας και 

Καινοτομίας.  

 

 

Πρύτανης 

 

Άμεσα  

 

9. Εγκατάσταση καμερών στα κτήρια του Πανεπιστημίου:   

9.1 Σημείωμα από Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (Παράρτημα 9.1)   

  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως: 

1) η ΥΔΠ προχωρήσει με την εγκατάσταση των καμερών στο κτήριο της 

Πρυτανείας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Σωμάτων του 

Πανεπιστημίου  

2) η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων, ενημερώσει γραπτώς την 

Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ότι το 

Πανεπιστήμιο προτίθεται να τοποθετήσει κάμερες στο κτήριο της 

Πρυτανείας, μετά από σχετικές αποφάσεις των Σωμάτων του 

Πανεπιστημίου. 

 

 

 

 

ΥΔΠ / ΥΟΙΚ 

 

 

Μ. Ιωάννου 

 

 

 

 

Άμεσα 

 

 

Άμεσα  


