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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 149 

24 Ιουνίου 2020 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο:  

1 Ενέκρινε το αίτημα του Καθηγητή Φ. Π. για εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα και προωθεί 
το θέμα στο Συμβούλιο για λήψη της τελικής απόφασης. 

2 Ενέκρινε την εισήγηση της  Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών για τις 
διδακτικές ανάγκες Ειδικών Επιστημόνων για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2020-2021. Πιο 
συγκεκριμένα αποφασίστηκε:  
 
1. Η άμεση προκήρυξη των θέσεων για την κάλυψη των Διδακτικών Αναγκών του 

φθινοπωρινού εξαμήνου 2020/2021 με Ειδικούς Επιστήμονες λαμβάνοντας υπόψη τα 
κάτωθι:  

 Μείωση των προβλεπόμενων δαπανών για το άρθρο 1/104 «Ειδικοί Επιστήμονες» που 
κατατέθηκαν από τις Σχολές για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2020/2021 κατά €120.000, ενόψει 
της υπέρβασης που υπάρχει στο συγκεκριμένο άρθρο και όπου είναι δυνατή να γίνει 
επανεκτίμηση/αναδιοργάνωση των διδακτικών αναγκών από τους Κοσμήτορες των Σχολών 
σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Τμημάτων, ειδικότερα όπου δεν έχουν τηρηθεί οι 
πρόνοιες της πολιτικής που αφορούν τα ελάχιστα ακροατήρια μαθημάτων και ελάχιστο 
διδακτικό φόρτο των μελών ΔΕΠ/ΕΕΠ.  

 Οι ώρες διδασκαλίας για μαθήματα με ακροατήρια μικρότερα των 5 ατόμων που 
διδάσκονται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού (ΔΕΠ/ΕΕΠ), δεν θα πιστώνονται στο 
διδακτικό τους φόρτο και ως εκ τούτου η διαφορά από τον κανονικό φόρτο θα χρεώνεται 
μέσα στα επόμενα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

 Τα συμβόλαια των Ειδικών Επιστημόνων με ακροατήρια μικρότερα των 5 ατόμων θα 
ακυρώνονται, εκτός εάν τα ποσά των δαπανών θα καλύπτονται από τα ίδια έσοδα των 
ακαδημαϊκών Τμημάτων ή άλλων μονάδων που τα προσφέρουν. 

 Ο κατακερματισμός των ακροατηρίων των μαθημάτων θα επιτρέπεται μόνο εάν το μέγεθος 
των επιμέρους ακροατηρίων ξεπερνά κατά μέσο όρο τους είκοσι (20) φοιτητές και εφόσον 
είναι επαρκώς τεκμηριωμένος. 

2. Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια του φθινοπωρινού εξαμήνου 2020/2021 το 
κατανεμημένο ποσό δεν επαρκεί θα ζητηθεί ανάλογη ενίσχυση του άρθρου 1/104 «Ειδικοί 
Επιστήμονες». 

 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο σημειώνει ότι βάσει προηγούμενης απόφασής του, αναμένει από τους 
δύο Αντιπρυτάνεις την υποβολή εισηγήσεων για τον εξορθολογισμό της αξιοποίησης του εν 
λόγω κονδυλίου, ο οποίος είναι άμεσα συνυφασμένος και με την προσφορά των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων. 

3 Οριστικοποίησε την εισήγηση που θα καταθέσει στη Σύγκλητο και στο Συμβούλιο σχετικά με 
τις αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Το θέμα θα προωθηθεί στη 
Σύγκλητο και στο Συμβούλιο για να εγκρίνουν την εκχώρηση δικών τους αρμοδιοτήτων στο 
Πρυτανικό Συμβούλιο. 

4 Αποφάσισε όπως ανακαλέσει την απόφαση που έλαβε στην 148η συνεδρία του για έγκριση των 
εντύπων (i) Αίτημα Παραγγελιών και (ii) Πιστοποιητικό Παραλαβής, που ετοιμάστηκαν από το 
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Γραφείο Αγορών, καθώς και την εφαρμογή τους. Το θέμα θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρία 
για λήψη της τελικής απόφασης. 

5 Λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη Δευτέρα 29/6/2020 όλο το διοικητικό προσωπικό του 
Πανεπιστημίου θα προσέρχεται κανονικά στην εργασία του, καθώς και για τους πιο κάτω 
λόγους:  
 
i. αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του τρόπου και του περιβάλλοντος εργασίας 

ii. την αύξηση της παραγωγικότητας του διοικητικού προσωπικού 
iii. την ευθυγράμμιση με τις τάσεις που επικρατούν διεθνώς,  
 
αποφάσισε ομόφωνα όπως εφαρμοστεί πιλοτικά για 6 μήνες (1/7/2020-31/12/2020) ο θεσμός 
της τηλεργασίας για το διοικητικό προσωπικό, μία ημέρα την εβδομάδα, όπου αυτό είναι εφικτό, 
νοουμένου ότι μπορεί να εκτελεστεί στην ολότητα της η συνήθης εργασία. 
 
Με εισήγηση από τον οικείο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας και μετά από έγκριση από τον ΔΔΟ, 
μέλη του διοικητικού προσωπικού θα μπορούν να εργάζονται μέσω τηλεργασίας μία ημέρα την 
εβδομάδα. Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διοικητικών Υπηρεσιών θα πρέπει να γίνουν 
τέτοιες ρυθμίσεις έτσι ώστε το προσωπικό αυτό να εκτελεί στην ολότητα της τη συνήθη εργασία 
του, την ημέρα της τηλεργασίας. 
  
Το Πρυτανικό Συμβούλιο εκφράζει την αισιοδοξία του ότι ο θεσμός αυτός θα ωθήσει ακόμα 
περισσότερο το διοικητικό προσωπικό να εργάζεται με αφοσίωση για το Πανεπιστήμιο μας, 
αξιοποιώντας δημιουργικά τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων. 
 
Η αποτελεσματικότητα του θεσμού της τηλεργασίας θα αξιολογείται κάθε δίμηνο στη βάση 
έκθεσης που θα υποβάλλει ο ΔΔΟ στο Πρυτανικό Συμβούλιο. 

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

7 Ενέκρινε την εργοδότηση Βοηθών Διδασκαλίας/Εργαστηρίου για την κάλυψη αναγκών 
Τεχνικών Εργαστηρίων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και στο Τμήμα Καλών 
Τεχνών για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020/2021. 

8 Ενέκρινε όλα τα αιτήματα ανάθεσης εργασίας που βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη. 

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

10 Ενέκρινε την εισήγηση του Προϊστάμενου της ΥΣΦΕ για διορισμό του Ιατροσυμβουλίου για το 
ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 και υποβάλλει θετική εισήγηση στη Σύγκλητο για επικύρωση της 
απόφασης. 
 
Το θέμα ορισμού Ιατροσυμβουλίου παραπέμπεται στην Επιτροπή Σπουδών, Βιβλιοθήκης και 
Φοιτητικής Ζωής ώστε η διαδικασία να ευθυγραμμιστεί με την απόφαση του Συμβουλίου ότι οι 
ιατροί που θα αποτελούν το Ιατροσυμβούλιο να προτείνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο και όχι 
απευθείας από τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΕ. 
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11 Αποφάσισε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη διαμόρφωση του Στρατηγικού 
Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου για την περίοδο 2021-2023. 

12 Σε συνέχεια απόφασης που έλαβε στην 138η συνεδρία του σχετικά με την εφαρμογή του 
ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης οδηγιών πληρωμής, διευκρινίζει ότι η δημιουργία και η 
υποβολή της οδηγίας/εντάλματος πληρωμής ηλεκτρονικά, για τα άρθρα του κρατικού 
προϋπολογισμού (εκτός ερευνητικών προγραμμάτων/έργων), αποτελεί ευθύνη των ΒΓΛ. Για να 
αποφεύγονται αχρείαστες καθυστερήσεις και σύγχυση ως προς τη διεκπεραίωση των οδηγιών 
πληρωμής αλλά και για ομαλότερη λειτουργία του Γραφείου Πληρωμών, το Πρυτανικό 
Συμβούλιο κρίνει ότι σε κάθε οντότητα του Πανεπιστημίου που υποβάλλει οδηγίες πληρωμής 
θα πρέπει να υπάρχει μόνο ένα άτομο επαφής με την Υπηρεσία Οικονομικών. 

13 Το Πρυτανικό Συμβούλιο τονίζει την αποφασιστικότητά του για πλήρη εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής υπογραφής μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020. Βάσει αυτού, αποφάσισε τα πιο κάτω:
 
i. Για τις οδηγίες πληρωμής που αφορούν στον κρατικό προϋπολογισμό και υποβάλλονται 

μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης οδηγιών πληρωμής, να συνεχίσει μέχρι 
15/9/2020 η υφιστάμενη πολιτική δηλ. να μην χρειάζεται η λήψη από την ΥΟικ των 
υπογραμμένων εντύπων οδηγιών πληρωμών για οριστικοποίηση και διεκπεραίωση των 
πληρωμών, αλλά να χρειάζεται μόνο η ηλεκτρονική έγκριση στο σύστημα του αρμόδιου και 
του εξουσιοδοτημένου ελέγχοντα λειτουργού της κάθε πληρωμής.  

ii. Για τις υπόλοιπες οδηγίες πληρωμής που διεκπεραιώνονται εκτός του ηλεκτρονικού 
συστήματος διαχείρισης οδηγιών πληρωμής θα συνεχίσει, επίσης, η υφιστάμενη διαδικασία 
δηλ. οι ΟΠ θα στέλνονται (επισυνάπτονται) υπογραμμένες μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και θα διεκπεραιώνονται έτσι οι πληρωμές. 

iii. Τα υπογραμμένα έντυπα με πρωτότυπη υπογραφή για την περίοδο Μάρτιου-Σεπτεμβρίου 
2020 και για τo (ι) και (ιι) πιο πάνω, θα αποστέλλονται και θα παραλαμβάνονται από την 
ΥΟικ σε μεταγενέστερο στάδιο δηλ. μετά την τελική διεκπεραίωση των πληρωμών - 
έκδοσης επιταγής/εμβασμάτων. Η τελική ημερομηνία υποβολής των υπογεγραμμένων 
εντύπων, με ευθύνη του κάθε ελέγχοντα λειτουργού, είναι η 15 Σεπτεμβρίου 2020.    

14 Κατόπιν αιτήματος του Τμήματος Καλών Τεχνών, ενέκρινε ποσό ύψους €400 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» από τα Ίδια Έσοδα του Τμήματος. 

15 Ενέκρινε αίτημα της Δημάρχου Κερύνειας για συνδιοργάνωση Συνεδρίου με θέμα «Ειρηνική 
Επιστροφή και Επιστημονικός Λόγος η πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Κερύνεια». 

16 Ενέκρινε το αίτημα για την κατ΄εξαίρεση αναδρομική καταβολή αμοιβής, βάσει της πολιτικής, 
για φοιτητική απασχόληση στον Μ. Π., ΑΔΤ 930001, που εργάστηκε στην ΥΕΠΔ. Η 
απασχόληση για τον μήνα Απρίλιο ήταν 60 ώρες και τον μήνα Μάιο ήταν 80 ώρες.   

17 Ενέκρινε την ανανέωση της συνδρομής του Πανεπιστημίου στο διεθνή οργανισμό IAESTE για 
τα έτη 2020-2021. Το κόστος της συνδρομής ανέρχεται ετησίως σε €1.597,31+VAT και θα 
καλυφθεί από το άρθρο 311 «Συνδρομές και Συνεισφορές», και σε περίπτωση που υπάρξει 
απόκλιση/αύξηση στο κόστος των ανανεώσεων συνδρομών και η πιθανή απόκλιση δεν ξεπερνά 
το 15% του ποσού, η ΥΟικ να προβαίνει σε πληρωμή χωρίς επιπρόσθετη έγκριση/απόφαση από 
το ΠΣ. 

 


