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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 150 

8 Ιουλίου 2020 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο:  

1 Αποφάσισε με δύο ψήφους υπέρ όπως για το Έργο ERASMUS+ με αρ. Συμφωνίας 2017-1-
CY01-KA202-026728 και Επιστημονική Υπεύθυνο την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Ι., 
εφαρμοστούν οι πρόνοιες της πολιτικής «Αρνητικά/Θετικά υπόλοιπα Ερευνητικών Έργων» που 
εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στην 132η συνεδρία της. Πιο συγκεκριμένα, για ιδιαίτερες 
περιπτώσεις έργων που παρουσιάζουν αρνητικό υπόλοιπο με ευθύνη του Επιστημονικού 
Υπεύθυνου και το  αρνητικό υπόλοιπο είναι πέραν των €7.500, η Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας 
και Καινοτομίας διατηρεί το δικαίωμα μετά από εξέταση του θέματος, να εισηγηθεί τη 
δέσμευση/κάλυψη του αντίστοιχου αρνητικού ποσού, με σειρά προτεραιότητας, από το Ταμείο 
Επιστημονικού Υπευθύνου, το Ταμείου του Τμήματος, την Κατανομή Δικαιούχου 3/319 και 
3/324, για όσο καιρό χρειαστεί μέχρι το ποσό να εξοφληθεί. Σε περίπτωση που το ποσό δεν 
μπορεί να καλυφθεί από τα προαναφερθέντα κονδύλια, τότε να καλυφθεί από τα κεντρικά 
αποθεματικά της έρευνας. 
 
Ο ΔΔΟ ψήφισε υπέρ της πρότασης όπως το ποσό των €13.430 πληρωθεί άμεσα ώστε να μην 
υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου. Επίσης, 
εισηγήθηκε όπως υποβληθεί κατάσταση με όλα τα ερευνητικά προγράμματα που παρουσιάζουν 
ελλείμματα από το 2017 και μετά, ώστε να ληφθούν αποφάσεις συνολικά για όλα και όχι 
αποσπασματικά για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 

2 Θεωρεί ότι η απόφαση που έλαβε στην 149η συνεδρία του, 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, ήδη υλοποιείται.  
 
Αποφάσισε, επίσης, όπως όλα τα Τμήματα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ποσό 
ύψους μέχρι €1.000 από το κονδύλι Κεφ.1 (02)/110, επιπρόσθετα της κατανομής που τους έχει 
ήδη γίνει, για την εργοδότηση φοιτητών που θα παρέχουν επιπρόσθετη βοήθεια στις ΒΓΛ για 
τη διεκπεραίωση των οδηγιών πληρωμής ή άλλων καθηκόντων τους. 

3 Ενέκρινε την τροποποίηση της απόφασης που λήφθηκε στην 146η συνεδρία του (Θέμα 10/ 
Απόφαση 2), ως εξής: 
  
Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον Πρύτανη ή/και τον 
ΔΔΟ, στις περιπτώσεις όπου το τιμολόγιο υπερβαίνει τις προηγούμενες εγκρίσεις που έχουν 
δοθεί, να εγκρίνουν την πληρωμή τιμολογίων που αφορούν στις συνδρομές του Πανεπιστημίου 
σε διεθνείς οργανισμούς από το άρθρο 311 «Συνδρομές και Συνεισφορές». 

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

5 Ενέκρινε την εργοδότηση της Α. Β., της Μ. Χ. και του Χ. Μ. ως Βοηθών 
Διδασκαλίας/Εργαστηρίου για την κάλυψη αναγκών Τεχνικών Εργαστηρίων στο Τμήμα 
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Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 
2020/2021. 

6 Ενέκρινε την εργοδότηση του Α. Ν. ως Βοηθού Διδασκαλίας/Εργαστηρίου για την κάλυψη 
αναγκών Τεχνικού Εργαστηρίου στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 
2020/2021. 

7 Ενέκρινε αίτημα του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών για προσφορά θέσης 
Επισκέπτη Ακαδημαϊκού Σύντομης Διάρκειας στον κ. Β. Γ.  

8 Ενέκρινε αίτημα του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας για προσφορά 
θέσης Επισκέπτη Ακαδημαϊκού Σύντομης Διάρκειας στον Δρ. Α. Π. και στην Δρ. Σ. Α. 

9 Ενέκρινε την απευθείας ανάθεση στις Δ. Κ.-Ο., Μ. Χ.-Α., Μ. Σ. και Α.Α. με κατ’ εξαίρεση 
διαδικασία, ως Βοηθών Κλινικών Εποπτών Κλινικής Άσκησης Ι και ΙΙΙ στο Τμήμα Επιστημών 
Αποκατάστασης. 

10 Ενέκρινε τα αιτήματα ανάθεσης εργασίας ως εξής: 
 

i. Ε. Ζ. στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. 
ii. Χ. Χ. στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. 

iii. Α. Γ. στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. 

11 Ενέκρινε όλα τα αιτήματα για Βοηθούς Διδασκαλίας για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020/2021 
που υπήρχαν στην ημερήσια διάταξη. 

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

13 Συγχαίρει το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας για την πρωτοβουλία του 
και ομόφωνα ενέκρινε το αίτημα για τη διοργάνωση ημερίδας (γύρω στα €1.000 από τα Ίδια 
Έσοδα) περί τον Οκτώβρη 2020, για δημόσια προβολή του μανιφέστου της Εθνικής 
Στρατηγικής  με επίκεντρο την εκπαίδευση για την προώθηση της ατζέντας του 
Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στην Κύπρο. 

14 Ενέκρινε την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με την εταιρεία RTE Γαλλίας μέσω της 
οποίας θα επιδοτείται η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών καλύπτοντας όλα τα έξοδα των 
φοιτητών, αρχίζοντας με ένα φοιτητή φέτος�και εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη να προχωρήσει με 
την υπογραφή. Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγχαίρει τον Λέκτορα Πέτρο Αριστείδου για την 
πρωτοβουλία που ανέλαβε για την ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας. 

15 Λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών 
σχετικά με την εμπλοκή μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος στη δημιουργία 
καλλιτεχνικού/σχεδιαστικού έργου σαν μέρος της ακαδημαϊκής τους εξέλιξης. Συγκεκριμένα 
αιτήματα που υπάρχουν μπορούν να υποβληθούν μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην 
εγκεκριμένη πολιτική για Συμπληρωματικές Δραστηριότητες Ακαδημαϊκού Προσωπικού. 

16 Ενέκρινε το αίτημα του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας για 
διοργάνωση δείπνου προς τιμή των εξωτερικών συνεργατών του Τμήματος, κατ’ εξαίρεση της 
ισχύουσας πολιτικής, για 15-18 άτομα με κόστος €30 το άτομο στο εστιατόριο Καρατέλλο. Το 
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κόστος θα καλυφθεί από το άρθρο 345 «Πολιτιστικές και Άλλες Εκδηλώσεις» (Ίδια Έσοδα 
Τμήματος). 

17 Ενέκρινε το αίτημα της Επίκουρης Καθηγήτριας Π. Σ. για αποζημίωση, στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ Media Lab σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, των εξωτερικών 
συνεργατών της Ε. Γ., Κ. Ψ. και Κ. Χ. 

18 Αποφάσισε όπως τη δεδομένη στιγμή μπορούν να αξιοποιηθούν, κατά προτεραιότητα, 
υφιστάμενοι φοιτητές για να καλύψουν τις ανάγκες του Ραδιοσταθμού και υποβάλλει εισήγηση 
προς την Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου για αύξηση του ποσού του άρθρου 227 από 
€9.000 σε €15.000. 

19 Ενέκρινε: (i) τις αμοιβές ακαδημαϊκού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης 
γραπτών εξετάσεων για πλήρωση θέσεων στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, 
και (ii) την ανάθεση εργασίας σε εξωτερικούς Συνεργάτες για το ίδιο έργο. Η συνολική αμοιβή 
του κάθε ατόμου θα καλυφθεί από το άρθρο 502 «Δαπάνες από Εισφορές, Δωρεές, 
Κληροδοτήματα, Έσοδα κ.α» 

20 Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων για στελέχωση της Ομάδας 
Ανάπτυξης Λογισμικών Προγραμμάτων από μέλη ΕΕΠ, για ορισμό του Κ. Τ. Ο κ. Τ. θα 
στελεχώσει την ομάδα από 13 Ιουλίου 2020 για περίοδο ενός χρόνου με προοπτική ανανέωσης.�
Ο ΑΟιΠΑ θα αποστείλει επιστολή στον κ. Τ. σχετικά με την απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου, την οποία ο κ. Τ θα πρέπει να αποδεχτεί εγγράφως Το Πρυτανικό Συμβούλιο 
σημείωσε ότι ο χρόνος που θα υπηρετήσει σε αυτή την ομάδα θα προσμετρήσει ως χρόνος 
ισάξιος με τα διδακτικά του καθήκοντα. 

21 Θεωρεί ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για τις μετακινήσεις μελών του διοικητικού 
προσωπικού πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα καθώς θεωρούνται σημαντικές για την υλοποίηση 
του στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου. 

22 Αποφάσισε όπως δημοσιευθεί προκήρυξη για μετεγγραφές φοιτητών με τα ίδια κριτήρια ως η 
προκήρυξη που έγινε τον περασμένο Απρίλιο, υπό το συντονισμό του ΑΑΥ και σε συνεργασία 
με την ΥΣΦΕ. 

23 Αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει τον ΑΟιΠΑ και τον ΔΔΟ να διαπραγματευτούν τη συμφωνία 
για την παραχώρηση 200 κλινών για φοιτητές του Πανεπιστημίου στις νέες φοιτητικές εστίες 
που ανεγείρονται από την Αρχιεπισκοπή, λαμβάνοντας υπόψη ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 
προτεραιοτήτων. 

 


