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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 139 

19 Φεβρουαρίου 2020 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο:  

1 Συμφωνεί όπως οι Κανονισμοί για την Ίδρυση και Λειτουργία του Κέντρου Γλωσσών, οι οποίοι 
εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο το 2013 όμως από ότι φαίνεται ποτέ δεν 
υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, προωθηθούν 
άμεσα. 

2 Ενέκρινε όλα τα αιτήματα απασχόλησης Ερευνητικών Συνεργατών, που βρίσκονταν στην 
ημερήσια διάταξη. 

3 Ενέκρινε όλες τις τροποποιήσεις των διδακτικών αναγκών των Ειδικών Επιστημόνων για το 
Εαρινό Εξάμηνο 2019/2020, που βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη. 

4 Ενέκρινε όλες τις εισηγήσεις της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας στα αιτήματα για 
ερευνητικά θέματα για ποσά μέχρι €5,000, που βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη. 

5 Η εισήγηση της Σχολής Επιστημών Υγείας για απονομή οικονομικών βραβείων στους 
διδακτορικούς φοιτητές για το 2019, θα εξεταστεί στο πλαίσιο της νέας πολιτικής υποτροφιών 
με βάση κριτήρια αριστείας και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων, που επεξεργάζεται το 
γραφείο του ΑΑΥ με την ΥΣΦΕ. 

6 Ενέκρινε το αίτημα για εγγραφή της Βιβλιοθήκης ως μέλους της Κοινοπραξίας Κυπριακών 
Βιβλιοθηκών καθώς και όλα τα αιτήματα για υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας που 
βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη. 

7 Ενέκρινε αίτημα από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Σύνδρομου Ντάουν για παραχώρηση αίθουσας 
Η/Υ χωρίς χρέωση, για πραγματοποίηση σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε 10 παιδιά 
γυμνασίου και λυκείου, κάθε Σάββατο για μια ώρα από τις 10 π.μ., για τους μήνες Φεβρουάριο 
– Μάρτιο και μέχρι το καλοκαίρι περίπου, νοουμένου ότι στο χώρο θα βρίσκεται άτομο του 
Πανεπιστημίου για επίβλεψη. 

8 Λόγω της μετακίνησης του Γραφείου Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ από την Υπηρεσία 
Έρευνας στη νέα Υπηρεσία Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης, αποφάσισε τα 
ακόλουθα: 
 

i. Τον ορισμό του Αριστόδημου Λανίτη στη θέση του Erasmus Institutional Coordinator 
της Βασικής Δράσης 1 του προγράμματος Eramus+. 

ii. Την απονομή τιμητικής πλακέτας στον Χαράλαμπο Χρυσοστόμου για την επιτυχημένη 
και μακροχρόνια υπηρεσία του ως Erasmus Institutional Coordinator.  

iii. Την  υποβολή υποψηφιότητας για ανακήρυξη του Χαράλαμπου Χρυσοστόμου ως 
Erasmus Minister στο πλαίσιο του Συνεδρίου ERACON 2020. 

9 Ενέκρινε τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Έρευνας και 
τον Διευθυντή Βιβλιοθήκης για την υλοποίηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του 
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ΤΕΠΑΚ και Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας. Συγχαίρει, επίσης, τον Επίκουρο Καθηγητή Μαρίνο 
Ιωαννίδη, τη Σαλώμη Παπαδήμα, τον Μάριο Ζέρβα και τον Χαράλαμπο Χρυσοστόμου, οι 
οποίοι μετείχαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου στην επίσημη αποστολή των φορέων της 
Λεμεσού στην Αλεξάνδρεια και η παρουσία τους οδήγησε στην υπογραφή του πρωτοκόλλου 
συνεργασίας. 

10 Έλαβε γνώση για την πορεία του διαχειριστικού και κανονιστικού ελέγχου στο Πανεπιστήμιο 
από την Ελεγκτική Υπηρεσία. 

11 Ενέκρινε τον προγραμματισμό δαπανών κονδυλίων της ΥΣΦΕ για το 2020. Σε περίπτωση που 
υπάρξει απόκλιση από τον προγραμματισμό δαπανών και η πιθανή απόκλιση δεν ξεπερνά το 
15% του ποσού ανά δαπάνη, η ΥΟιΚ να προβαίνει σε πληρωμή χωρίς επιπρόσθετη 
έγκριση/απόφαση από το ΠΣ. 

12 Αποφάσισε ομόφωνα όπως τα μέλη του έχουν πρόσβαση (read only) σε όλα τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού στο λογισμικό σύστημα ώστε να μπορούν να παρακολουθούν την 
απορρόφηση προϋπολογισμού. 

13 Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας για το θέμα ορισμού Οικονομικού Εκπροσώπου 
του Οργανισμού και Οικονομικών Υπεύθυνων Έργων για τα έργα του ΙδΕΚ, ως εξής: 
 
 Ως Οικονομικός Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου (OFCP) ορίζεται η Λογίστρια του Τομέα 

Ερευνητικών Προγραμμάτων Θέκλα Μιχαηλίδου 
 Ως Οικονομικοί Υπεύθυνοι Έργου (PFCP) ορίζονται οι Λειτουργοί του Γραφείου 

Ερευνητικών Προγραμμάτων. 
 Ως Οικονομικοί Υπεύθυνοι (FCP) ορίζονται οι εξής: 

o Για την καταχώρηση στο σύστημα των στοιχείων μισθοδοσίας οι Λειτουργοί του 
Γραφείου Μισθοδοσίας  

o Για την καταχώρηση στο σύστημα των στοιχείων που αφορούν στις εργοδοτήσεις 
οι Λειτουργοί της ΥΑΔ που έχουν στις αρμοδιότητές τους τα θέματα εργοδοτήσεων 
ερευνητικών συνεργατών 

o Για την καταχώρηση στο σύστημα των δελτίων καταγραφής χρόνου οι Λειτουργοί 
του Τομέα Έρευνας. 

o Για την καταχώρηση στο σύστημα διαφόρων παραστατικών και των σχετικών με 
το Έργο πληροφοριών Ερευνητής/ες που θα υποδεικνύει ο Επιστημονικός 
Υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση. 

o Για την καταχώρηση στο σύστημα διαφόρων οικονομικών στοιχείων (πληρωμές) 
οι Λειτουργοί του Γραφείου Ερευνητικών Προγραμμάτων. 

 
Αποφάσισε, επίσης, την άμεση οριστικοποίηση και υλοποίηση του εγκεκριμένου 
οργανογράμματος των Διοικητικών Υπηρεσιών και τη μετακίνηση του Τομέα Οικονομικής 
Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων από την Υπηρεσία Οικονομικών στην Υπηρεσία 
Έρευνας. 
 
Όταν ληφθούν αποφάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών του Πανεπιστημίου, θα γίνει 
από τον ΑΟιΠΑ μια καταγραφή των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό ώστε να υπάρξει ένας 
προγραμματισμός για μελλοντικές ανάγκες. 
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14 Υποβάλλει θετική εισήγηση στη Σύγκλητο για τη μονιμοποίηση της Α. Ν., μέλος ΕΕΠ στο 
Κέντρο Γλωσσών. 

15 Αποφάσισε όπως ανακαλέσει απόφαση του απερχόμενου Πρυτανικού Συμβουλίου, που 
λήφθηκε στην 91η συνεδρία του, όπως τα συμβόλαια του προγράμματος Climate‐KIC 
κατατίθενται στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Οι δράσεις του προγράμματος Climate‐KIC θα 
υποβάλλονται στην Ειδική Ad Hoc επιτροπή για Καταγραφή και Αποδοχή Ερευνητικών Έργων 
Εξωτερικής Χρηματοδότησης, όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα ερευνητικά προγράμματα. 

16 Ενέκρινε την ανανέωση της συνδρομής του Πανεπιστημίου στο Times Higher Education ύψους 
£1.550 + ΦΠΑ. Το κόστος θα καλυφθεί από το άρθρο 321 «Συνδρομές για Βάσεις Δεδομένων».

17 Αποφάσισε όπως προωθήσει την εισήγηση της ΥΣΦΕ για παραχώρηση εσωτερικών 
υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2019-20), στην 
Επιτροπή Σπουδών, Βιβλιοθήκης και Φοιτητικής Ζωής που είναι αρμόδια για να κάνει εισήγηση 
στη Σύγκλητο για απόφαση. 

18 Ενέκρινε τα αιτήματα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Μ. Κ. και του Καθηγητή Φ. Π. για 
εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν πληροφόρηση 
που να ικανοποιούν τα έξι κριτήρια για Επιπρόσθετη Διδασκαλία που περιλαμβάνονται στην 
Εγκύκλιο για Συμπληρωματικές Δραστηριότητες Ακαδημαϊκού Προσωπικού. Τα αιτήματα θα 
προωθηθούν στο Συμβούλιο για λήψη των τελικών αποφάσεων. 

19 Ενέκρινε τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε Εκπαιδευτική αποστολή στην Ελλάδα από 15-
19 Μαρτίου 2020 η οποία διοργανώνεται από το ΚΕΒΕ. Η εκπροσώπηση θα γίνει από τη Μαρία 
Κελίρη, Λειτουργό Πανεπιστημίου στην ΥΣΦΕ, και τον Κωνσταντίνο Δημητρούλλα, 
Λειτουργό Πανεπιστημίου στην ΥΕΠΔ. Το κόστος που θα προκύψει θα καλυφθεί από το άρθρο 
218. 

20 Ενέκρινε τον προγραμματισμό δαπανών του κονδυλίου 217 «Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα, 
Διαφημίσεις και Προβολή» για το 2020. Σε περίπτωση που υπάρξει απόκλιση από τον 
προγραμματισμό δαπανών και η πιθανή απόκλιση δεν ξεπερνά το 15% του ποσού ανά δαπάνη, 
η ΥΟιΚ να προβαίνει σε πληρωμή χωρίς επιπρόσθετη έγκριση/απόφαση από το ΠΣ. 

21 Ενέκρινε την εισήγηση και το πλάνο δράσης για να εισαχθούν φοιτητές τον Σεπτέμβριο 2020 
στο πρόγραμμα πτυχίου στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, και υποβάλει θετική 
εισήγηση προς στη Σύγκλητο για λήψη της τελικής απόφασης. Νοείται ότι για την 
πραγματοποίηση προτεινόμενης διαδικασίας θα πρέπει να διασφαλιστεί η σύμφωνος γνώμη του 
Υπουργείου Παιδείας. Νοείται περαιτέρω ότι θα ενημερωθεί η Σύγκλητος και το Συμβούλιο για 
να δώσουν την έγκρισή τους. 

22 Ενέκρινε τα ερωτηματολόγια που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή έρευνας αξιολόγησης 
των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου για την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνει 
η πανεπιστημιακή κοινότητα. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τετραμήνου του 
2020 και θα έχει καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα και θα επαναλαμβάνεται κάθε δυο χρόνια. 

 


