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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 148 

10 Ιουνίου 2020 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο:  

1 Αποφάσισε όπως: 
i. Αποσταλούν στην ΥΑΔ οι καταστάσεις με τα μέλη ΔΕΠ/ΕΕΠ που έχουν εγκριθεί για 

Συμπληρωματικές Δραστηριότητες για τα έτη 2017, 2018 και 2019, έτσι ώστε να 
συλλεχθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες όπως τα συμβόλαια/επιστολές ανάθεσης 
εργασίας και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής. 

ii. Με τη συλλογή των πληροφοριών, η ΥΑΔ ενημερώσει το Λογιστήριο έτσι ώστε να 
προβεί σε τιμολόγηση του ποσού που δικαιούται το Πανεπιστήμιο. 

iii. Μόλις ολοκληρωθούν τα 1 και 2, τα στοιχεία υποβληθούν για ενημέρωση στο 
Πρυτανικό Συμβούλιο. 

iv. Η ΥΑΔ σε συνεργασία με το Λογιστήριο, στο τέλος κάθε εξαμήνου, ενημερώνει το 
Πρυτανικό Συμβούλιο 

2 Αποφάσισε όπως υποβάλει στο Συμβούλιο την κατάσταση εξωπανεπιστημιακών 
δραστηριοτήτων του ακαδημαϊκού προσωπικού για το έτος 2019, αφού πρώτα ληφθούν κάποιες 
επιπρόσθετες πληροφορίες για ορισμένες περιπτώσεις. 

3 Αποφάσισε όπως υποβάλει εισήγηση στη Σύγκλητο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις 
αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Οικονομικών 
Συμβουλίου. 

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

5 Ενέκρινε την τροποποίηση των διδακτικών αναγκών των Ειδικών Επιστημόνων για το εαρινό 
εξάμηνο 2019/2020 που βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη και αφορούσε το Τμήμα ΕΧΡΗΝ. 

6 Ενέκρινε τα αιτήματα ανάθεσης εργασίας σε προπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονταν στην 
ημερήσια διάταξη, ως εξής: 

i. Ι. Π. στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης. 
ii. Α. Μ. στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 

iii. Μ. Γ. στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. 

7 Κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας, ενέκρινε ποσό ύψους 
€2.000 για τις ανάγκες διεξαγωγής των εξετάσεων εισδοχής πτυχίου στο Τμήμα Καλών Τεχνών 
και τη φιλοξενία στη Λεμεσό λειτουργών της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Η δαπάνη θα 
πραγματοποιηθεί από το άρθρο 345 «Επίσημες Τελετές και Άλλες Εκδηλώσεις». 

8 Εξέτασε όλα τα αιτήματα μελών ΔΕΠ για εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα που βρίσκονταν 
στην ημερήσια διάταξη. 
 
Σχετικά με τα αιτήματα που υποβάλλονται από ακαδημαϊκά μέλη για συμπληρωματικές 
δραστηριότητες, το Πρυτανικό Συμβούλιο με στόχο την πλήρη ευθυγράμμιση της Διαδικασίας 
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Εξασφάλισης Άδειας από Μέλη ΔΕΠ-ΕΕΠ για Εξωτερική Διδασκαλία και Συμπληρωματικές 
Δραστηριότητες που είχε σταλεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα στις 4 Ιουνίου 2020 από το 
γραφείο του ΑΟιΠΑ, με την Εγκύκλιο για Συμπληρωματικές Δραστηριότητες Ακαδημαϊκού 
Προσωπικού, αποφάσισε όπως διαμορφώσει το σημείο 3 της Διαδικασίας  ως εξής: 
  
«3. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος και του Συμβουλίου της Σχολής κατατίθενται 
στο Πρυτανικό Συμβούλιο για έγκριση, μέσω της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, μαζί με 
την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση και το τελικό Συμβόλαιο Εξωτερικής Διδασκαλίας ή άλλης 
κατάλληλης συμφωνίας από το μέλος ΔΕΠ/ΕΕΠ.» 
  
Βάσει της πιο πάνω τροποποίησης, από τούδε και στο εξής τα αιτήματα για Συμπληρωματικές 
Δραστηριότητες θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα αιτήματα θα 
υποβάλλονται στο Πρυτανικό Συμβούλιο από την Υπηρεσία. 

9 Ενέκρινε την πληρωμή του τιμολογίου που αφορά στην κλινική εκπαίδευση φοιτητών του 
Τμήματος Νοσηλευτικής και των φοιτητών Erasmus για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2019/2020.�
Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί από το άρθρο 224 «Έξοδα Μεντόρων». 

10 Αποφάσισε όπως το αίτημα του Επίκουρου Καθηγητή Μ. Ι. για κάλυψη του κόστους της 
συνδρομής στο διεθνή οργανισμό Time Machine Organisation δεν μπορεί να καλυφθεί από το 
Πανεπιστήμιο λόγω του ότι υπερβαίνει τις οικονομικές δυνατότητες του σχετικού κονδυλίου 
και εισηγείται όπως αν κρίνεται απαραίτητη η εγγραφή, τότε το κόστος της συνδρομής να 
καλυφθεί από τα έσοδα των ερευνητικών του έργων. 

11 Ενέκρινε αίτημα του Τμήματος ΔΙΞΕΤ για ανάληψη της διοργάνωσης του διεθνούς συνεδρίου 
INC 2022 (Tourism Hospitality and Events International Conference), το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2022. 
 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο σημειώνει ότι βάσει του προϋπολογισμού, ο οποίος θα καταρτιστεί 
και θα κοινοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, τυχόν έλλειμμα από το συνέδριο θα καλυφθεί 
από τα Ίδια Έσοδα του Τμήματος ενώ τυχόν πλεόνασμα θα πιστωθεί στο Τμήμα, όπως είναι και 
η εισήγηση του Τμήματος εντός του σημειώματος. 

12 Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την πλήρωση θέσης Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ειδικότητα «Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας» στο Κέντρο 
Γλωσσών και την προωθεί στη Σύγκλητο. 

 


