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 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 93ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 23 ΜΑΪΟΥ 2019 

  

 Θέματα – Αποφάσεις Ενέργειες Ημερομηνία 

3.1.4 Υλοποίηση νέων οργανογραμμάτων αναφορικά με τη στελέχωση των Σχολών 

και του Γραφείου Επικοινωνίας και Προβολής  (Παράρτημα 3.1.4) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως: 

Α) Η ΥΑΔ, σε συνεννόηση με Πρύτανη και ΔΔΟ, προχωρήσει σε εσωτερική 

προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση Λειτουργών στις έξι 

(6) Σχολές, στη βάση των νέων εγκεκριμένων Σχεδίων Υπηρεσίας 

Β) Το Γραφείο Προβολής και Επικοινωνίας διερευνήσει το ενδεχόμενο ανάθεσης 

υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες για θέματα επικοινωνίας και προβολής 

Γ) Η ηγεσία του Πανεπιστημίου απευθυνθεί στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την έγκριση για 

προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο Πανεπιστήμιο, στο 

πλαίσιο του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των 

Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2017 (Ν.47(Ι)/2017) 

Δ) Προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση/ στελέχωση της Υπηρεσίας Επικοινωνίας, 

Προώθησης και Διεθνοποίησης. 

 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με τη λήξη της Συνεδρίας. 
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4.2.2.3 Ιστορικό Χρήσης ΓΣΟ (Παράρτημα 4.2.2.3)   

4.2.2.4 Έγγραφα από Εξωτερικό Νομικό Σύμβουλο κ. Γ. Κωνσταντινίδη (Παράρτημα 

4.2.2.4) 

  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Το Συμβούλιο, ενόψει των νέων δεδομένων που αφορούν το Φυτίδειο Αθλητικό 

Κέντρο ΓΣΟ, καθώς και του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει, 

αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την προηγούμενη απόφασή του για το 

θέμα, η οποία είχε ληφθεί κατά την 80η/22.02.18/3.1.2 Συνεδρία του. 

 

Περαιτέρω, το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που 

παρουσιάστηκαν ενώπιον του σε σχέση με το Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο ΓΣΟ, 

αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί τις πιο κάτω επιλογές κατά 

προτεραιότητα, προς τα άλλα δύο ενδιαφερόμενα μέρη, Δήμο Λεμεσού και ΚΟΑ: 

Α) Υπογραφή τριμερούς συμφωνίας, με κοινό αίτημα για χρηματοδότηση από 

το κράτος και οι όροι της συμφωνίας να βασιστούν σε μεγάλο μέρος στα 

υφιστάμενα έγγραφα που ετοίμασε ο εξωτερικός νομικός σύμβουλος κ. Γ. 

Κωνσταντινίδης. 

Β) Πρόταση για ενοικιαγορά, όπου το Πανεπιστήμιο θα ενοικιάσει και θα 

διαχειρίζεται αποκλειστικά συγκεκριμένο οριοθετημένο χώρο για συγκεκριμένη 
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χρονική περίοδο, π.χ. 25 χρόνια (το κόστος εργασιών αποκατάστασης του 

συγκεκριμένου χώρου για χρήση από ΤΠΚ να συμψηφιστεί με το συμφωνηθέν 

ενοίκιο). 

 

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

                 

10.2 Ενοικίαση κτηρίων από Δήμο Λεμεσού για τα έργα «EXCELSIOR» και 

«MedSTACH» (Παράρτημα 10.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει την επιστολή του Δήμου 

Λεμεσού, ημερομηνίας 12/11/18, στην ΕΔΠΑΣ για χειρισμό του θέματος. 

 

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