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 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 109ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 

Η συνεδρία άρχισε στις 8:30πμ 

 

  

Α/Α Θέμα Ενέργειες Ημερομηνία 

3.1 Έκθεση για διαδικασίες προσφορών και αγορών (Παράρτημα 3.1)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως:  

- εγκρίνει κατ’ αρχήν στο γενικό της πλαίσιο, την έκθεση του Προέδρου 

της Επ. Προσφορών κ. Ι. Παπαϊακώβου, σε σχέση με τις διαδικασίες 

προσφορών και αγορών 

- εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της Επ. Προσφορών να προχωρήσει σε 

διαβουλεύσεις με μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού 

προσωπικού, με στόχο την οριστικοποίηση εισηγήσεων του προς το 

Συμβούλιο, σε σχέση με τις διαδικασίες προσφορών και αγορών. 

 

 

 

Ι. 

Παπαϊακώβου 

 

 

 

Άμεσα  

3.2 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στο Πρυτανικό Συμβούλιο από το Συμβούλιο 

(Παράρτημα 3.2) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον ΔΔΟ:  

1. να συλλέξει τις προηγούμενες αποφάσεις που αφορούν στις 

αρμοδιότητες του Πρυτανικού Συμβουλίου (ΠΣ) 

2. να λάβει νομική γνωμάτευση από εξωτερικό νομικό σύμβουλο κατά 

πόσο νομιμοποιείται το ΠΣ να εξετάζει θέματα που αφορούν στο 

Διοικητικό Προσωπικό 

3. να προχωρήσει σε διαβούλευση με τους Προέδρους των Επιτροπών 

του Συμβουλίου και το θέμα να επανέλθει σε επόμενη Συνεδρία για 

έγκριση. 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με το πέρας της 

συνεδρίας. 

 

 

 

 

 

ΔΔΟ 

 

 

 

 

Άμεσα  

3.3 Σημείωμα από Εσωτερικό Ελεγκτή ημερομηνίας 9.7.2020 (Παράρτημα 3.3)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα «Σημείωμα από Εσωτερικό Ελεγκτή 

ημερομηνίας 9.7.2020» και το σχετικό παράρτημα παραπεμφθούν στις πιο 

κάτω Επιτροπές:  

- Συγκλητική Επιτροπή Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών 

- Συγκλητική Επιτροπή Σπουδών, Βιβλιοθήκης και Φοιτητικής Ζωής  

- Επιτροπή Οικονομικών Συμβουλίου  

και όπως επανέλθει στο Συμβούλιο εντός δύο μηνών. 

 

 

ΥΣΦΕ/ 

ΑΟΙΠΑ/ 

Γρ. ΔΔΟ 

 

 

 

 

 

Άμεσα  
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Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με το πέρας της 

συνεδρίας. 

 

3.4 Εξωπανεπιστημιακή Δραστηριότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για το έτος 

2019 (Παράρτημα 3.4) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα της Εξωπανεπιστημιακής 

Δραστηριότητας Ακαδημαϊκού Προσωπικού για το 2019, τύχει χειρισμού από 

τον Πρύτανη και το Πρυτανικό Συμβούλιο και όπως ακολουθηθούν όλες οι 

νενομισμένες διαδικασίες. 

Περαιτέρω, το Συμβούλιο επαναφέρει και τονίζει την έκκληση του για τη άμεση 

θέσπιση δικών του Πειθαρχικών Κανονισμών και Κανόνων για το ακαδημαϊκό 

προσωπικό. 

 

 

Πρύτανης  

 

Άμεσα  

4.5 Αλληλογραφία μεταξύ Αντιπροέδρου και ΦΕΤΕΠΑΚ (Παράρτημα 4.5)   

  

ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ο εκπρόσωπος των φοιτητών στο 

Συμβούλιο, παρακάθεται στην Επιτροπή Κατανομής Φοιτητικών Εστιών του 

Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

 

 

Εκπρόσωπος 

φοιτητών/ 

ΥΣΦΕ 

 

 

 

Άμεσα  

 

4.6 Σημείωμα Εσωτ. Ελεγκτή με θέμα «Απόφαση 107ης Συνεδρίας Συμβουλίου, 25 

Ιουνίου 2020, Θέμα 4.4 για αγορά υπηρεσιών για μελέτη Ανάλυσης και 

Διαχείρισης Κινδύνων» (Παράρτημα 4.6) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως υλοποιηθεί άμεσα η απόφαση του 

(107η/ 25.06.20/ 4.4 Συνεδρία) σε σχέση με την προκήρυξη προσφοράς για 

υλοποίηση δύο μελετών Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνων.  

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι ο ΔΔΟ δύναται να παρέχει υποστήριξη στο Τμήμα 

Εσωτερικού Ελέγχου για το πιο πάνω, εάν κρίνει ότι υπάρχει  ανάγκη.   

 

 

Εσωτ. 

Ελεγκτής / 

ΔΔΟ 

 

 

Άμεσα  

4.8 Υποτροφίες για φοιτητές από τρίτες χώρες (Παράρτημα 4.8)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως για όλους τους ενεργούς 

υπότροφους φοιτητές από Αφρική αλλά και για όσους έχουν εγκριθεί ή θα 

εγκριθούν στο μέλλον ως υπότροφοι, να προνοούνται τα ακόλουθα: 

1. Η υποτροφία περιλαμβάνει προκαταρκτικό έτος για εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας. 
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2. Η υποτροφία διαρκεί όσο τα κανονικά έτη σπουδών, δηλαδή 4 έτη, με 

δυνατότητα επέκτασης για μέχρι 6 έτη, αν αυτά χρειαστούν για την 

ολοκλήρωση του πτυχίου. 

3. Η υποτροφία καλύπτει: 

3.1 Μια φορά στην αρχή: 

• Αγορά Η/Υ μέχρι €500 

• Τέλος αίτησης για έκδοση άδειας εισόδου στην ΚΔ (όπως αυτό καθορίζεται 

από το κράτος) 

• Δια Νόμου υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις (για άδεια εισόδου) μέχρι €150 

3.2 Ετησίως: 

• Επίδομα διαβίωσης €3600 (€300 x 12 μήνες) 

• Ενοίκιο για διαμονή σε φοιτητική εστία αναλόγως τύπου διαμερίσματος 

μέχρι €3.000 (€250 x 12 μήνες)* 

• Αεροπορικό εισιτήριο μέχρι €1000 

• Τέλος αίτησης για έκδοση/ ανανέωση άδειας παραμονής στην ΚΔ (όπως 

αυτό καθορίζεται από το κράτος) 

• Δια Νόμου υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις (για άδεια παραμονής) μέχρι 

€150 

• Δια Νόμου υποχρεωτική έκδοση πιστοποιητικού υγείας από δημόσιο 

νοσοκομείο 

• Δια Νόμου υποχρεωτικό ατομικό ασφαλιστικό συμβόλαιο μέχρι €150 

• Δια Νόμου και Κανονισμών υποχρεωτικές άλλες ειδικές ιατρικές εξετάσεις 

μέχρι €180 

• Άλλα έκτακτα έξοδα μέχρι €100 

*Η κάλυψη του ενοικίου διαμονής σε εστία δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις 

υποτρόφων για τους οποίους ανέλαβε την ευθύνη κάλυψης άλλος φορέας/ 

οργανισμός. Αν ο φορέας/ οργανισμός δεν μπορεί να διασφαλίσει με σαφήνεια 

τον χώρο διαμονής των νέων υποτρόφων, τότε αυτοί θα τοποθετούνται σε 

εστία και θα ζητείται από τον εξωτερικό φορέα να καλύπτει τη σχετική δαπάνη. 

Περαιτέρω, στην περίπτωση που φοιτητής μεταβαίνει στη χώρα του τους 

θερινούς μήνες (Ιούλιο ή/και Αύγουστο), η καταβολή ενοικίου για διαμονή σε 

εστία δεν θα καλύπτει τους θερινούς μήνες.  

4. Νοείται ότι οι υπότροφοι φοιτητές δεν χρεώνονται με οποιαδήποτε 

δίδακτρα, ούτε το Πανεπιστήμιο ζητά από το κράτος να του καταβάλει 

δίδακτρα για τους φοιτητές αυτούς, όπως το πράττει για όλους τους άλλους 

φοιτητές πτυχίου. 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΣΦΕ/ ΥΕΠΔ/ 

ΥΟΙΚ 
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4.9 Υλοποίηση απόφασης Συμβούλιου για Αναθεώρηση Νομοθεσίας 

Πανεπιστημίου (Παράρτημα 4.9) 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ο Πρύτανης χειριστεί το θέμα της 

προώθησης προς τη Βουλή προτεινόμενου νομοσχεδίου, όπου θα 

υιοθετούνται οι Κανονισμοί του ΠΚ ως αυτοτελείς Κανονισμοί του ΤΠΚ. 

 

 

Πρύτανης  

 

 

Άμεσα  
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Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με το πέρας της 

συνεδρίας. 

 

Περαιτέρω, το Συμβούλιο επαναφέρει και τονίζει την έκκληση του για τη άμεση 

αναθεώρηση του Νόμου του Πανεπιστημίου. 

 

6.5 Προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων 2020 – 2021 (Παράρτημα 6.5)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση της 

Συγκλήτου κατά την 132η/01.07.20 Συνεδρία της και όπως υιοθετήσει το 

περιεχόμενο αυτής, όπως παρουσιάζεται στο υποβληθέν παράρτημα 6.5, ως 

προς την προσφορά των μεταπτυχιακών προγραμμάτων για το 2020-2021. 

Η πιο πάνω απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με το πέρας της 

συνεδρίας. 

 

 

 

Πρύτανης / 

ΥΟΙΚ 

 

 

Άμεσα  

15. Μελέτη Βιωσιμότητας Φοιτητικών Εστιών (Παράρτημα 15)   

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως η Μελέτη Βιωσιμότητας Φοιτητικών 

Εστιών στο Βερεγγάρια, ως αυτή ετοιμάστηκε από το Γραφείο ΑΟιΠΑ και 

παρουσιάζεται στο υποβληθέν παράρτημα 15, σταλεί στο ΥΠΠΑΝ για 

ενημέρωση. 

Η απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με το πέρας της Συνεδρίας.  

 

 

 

ΑΟΙΠΑ 

 

17.1 Διορισμός δύο εκπροσώπων του Συμβουλίου στο ΔΣ του Σωματείου 

Ευημερίας Φοιτητών 

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον επαναδιορισμό των κκ. 

Νικόλα Ιορδάνου και Αυξέντη Ζεμενίδη, ως εκπρόσωποι του Συμβουλίου στο 

ΔΣ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών.  

Η απόφαση διαβάστηκε και επικυρώθηκε με το πέρας της Συνεδρίας.  

 

 

 

Αντιπρόεδρος 

/ Α. Ζεμενίδης/ 

ΥΣΦΕ 

 

 

Άμεσα  


