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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 140 

26 Φεβρουαρίου 2020 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο:  

1 Υιοθετώντας το εγκεκριμένο οργανόγραμμα των Διοικητικών Υπηρεσιών, αποφάσισε ότι από 
τις 2 Απριλίου τίθεται σε εφαρμογή η μετακίνηση του Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης 
Ερευνητικών Προγραμμάτων από την Υπηρεσία Οικονομικών στην Υπηρεσία Έρευνας καθώς 
και το διαχωρισμό των πεδίων υποστήριξης μεταξύ Υπηρεσίας Έρευνας και Υπηρεσίας 
Οικονομικών. Ο ΑΑΥ, ο ΔΔΟ και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Έρευνας, Οικονομικών και 
Ανθρώπινου Δυναμικού θα μεριμνήσουν για την υλοποίηση όλων των παραμέτρων της 
απόφασης. 

2 Ενέκρινε αίτημα του Τμήματος ΕΧΡΗΝ για την κατ’ εξαίρεση την κάλυψη του επιπρόσθετου 
κόστους που προκύπτει από τη συμμετοχή ενός επιπρόσθετου ακαδημαϊκού του Τμήματος στο 
συνέδριο International Symposium in Finance, από τα Ίδια Έσοδα του Τμήματος ΕΧΡΗΝ. 

3 Ενέκρινε αίτημα του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης για την κατ’ εξαίρεση πληρωμή 
δύο τιμολογίων που αφορούν τα δείπνα αποφοίτων του CII για το 2018 και 2019. 

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

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

6 Ενέκρινε αίτημα για ανάθεση υπηρεσιών στην προπτυχιακή φοιτήτρια Α. Μ., στο Τμήμα 
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με εξαίρεση της διαδικασίας εσωτερικής προκήρυξης βάσει 
τεκμηριωμένης εισήγησης, νοουμένου ότι θα επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα κονδυλίου. 

7 Ενέκρινε όλες τις τροποποιήσεις των διδακτικών αναγκών των Βοηθών Διδασκαλίας για το 
Εαρινό Εξάμηνο 2019/2020, που βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη. 

8 Ενέκρινε όλα τα αιτήματα για προσφορά θέσης Επισκέπτη Σύντομης Διάρκειας, που 
βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη. 

9 Ενέκρινε το αίτημα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Κ. Λ. για εξωπανεπιστημιακή 
δραστηριότητα. Το θέμα θα προωθηθεί στο Συμβούλιο για τη λήψη τελικής απόφασης. 

10 Διαπιστώνει ότι η απόφαση της Συγκλήτου ως προς την προσφορά μαθημάτων με ακροατήριο 
μικρότερο των 5 φοιτητών, δημιουργεί στρεβλώσεις και δεν ακολουθείται ομοιόμορφα για 
όλους τους διδάσκοντες γι’ αυτό και η πολιτική θα επανεξεταστεί άμεσα και σε συνάρτηση με 
την προσέλκυση φοιτητών στα μεταπτυχιακά προγράμματα.  

11 Ανακάλεσε προηγούμενη απόφαση όπου η ηλεκτρονική υποβολή του Global Timesheet μέσω 
του συστήματος ΕΚΕΤΑ εφαρμοζόταν μόνο για τα νέα ερευνητικά έργα. 
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Αποφάσισε όπως εφαρμοστεί το Global Timesheet σε όλα τα υφιστάμενα και νέα ερευνητικά 
έργα το συντομότερο δυνατό ξεκινώντας από τις ερευνητικές ομάδες που τα τρέχοντα 
ερευνητικά έργα τους έχουν τον μεγαλύτερο συνολικό προϋπολογισμό. Τον συντονισμό της 
υλοποίησης του Global Timesheet θα αναλάβει η Υπηρεσία Έρευνας. Με τη νέα πολιτική, το 
Πρυτανικό Συμβούλιο κρίνει ότι σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα θα δοθεί η συνολική 
εικόνα που επικρατεί σήμερα στο Πανεπιστήμιο. 

12 Ενέκρινε την αποδοχή δωρεάς ύψους €500 από το Τμήμα Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της 
πιστοποίησης του Πανεπιστημίου με το περιβαλλοντικό πρότυπο EMAS. 

13 Ενέκρινε πληρωμή ύψους £2.000+19% ΦΠΑ από τα Ίδια Έσοδα του Τμήματος ΕΧΡΗΝ, για τη 
διεξαγωγή συνεδρίου σε συνεργασία με το East Anglia University. 

14 Ενέκρινε αίτημα του Τμήματος ΕΧΡΗΝ για την κατ’ εξαίρεση κάλυψη του κόστους του δείπνου 
που προσφέρθηκε προς τον Πρόεδρο του Κυπριακού Ναυτικού Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο 
διάλεξης που πραγματοποιήθηκε προς μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

15 Ενέκρινε την εγγραφή του Πανεπιστημίου ως μέλους στο Κυπριακό Δίκτυο Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης. Η ετήσια συνδρομή θα ανέρχεται σε €850+ΦΠΑ και θα καλύπτεται από 
το άρθρο 311 «Συνδρομές και Συνεισφορές». Ως συντονιστής του Πανεπιστημίου για αυτή τη 
συνδρομή ορίζεται ο ΔΔΟ. 

16 Ενέκρινε την κάλυψη των εξόδων αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου στη Μονάδα 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στην αντιπροσωπεία θα μετέχουν ο ΑΑΥ, η Λογίστρια Θ. Μ. και η 
Λειτουργός Έρευνας Μ. Π. 

 


