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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 151 

29 Ιουλίου 2020 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο:  

1 Αποφάσισε όπως το προσχέδιο της συμφωνίας για την παραχώρηση εστιών από την 
Αρχιεπισκοπή, αφού μελετηθεί από την Εσωτερική Νομικό Σύμβουλο, σταλεί στα μέλη του 
Πρυτανικού Συμβουλίου για τυχόν σχόλια και μετέπειτα στην Αρχιεπισκοπή. Το τελικό 
συμβόλαιο θα πρέπει να υποβληθεί το συντομότερο δυνατό στην ΕΔΠΑΣ για επικύρωση. 

2 Μελέτησε τον πίνακα των αποτελεσμάτων των παγκύπριων εξετάσεων για τα έτη 2019-2020 
και τους βαθμούς εισδοχής στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου. H ΥΣΦΕ θα 
ετοιμάσει αναλυτικότερο πίνακα με τα ευρήματα ο οποίος θα τύχει μελέτης από την Επιτροπή 
Σπουδών, Βιβλιοθήκης και Φοιτητικής Ζωής και τη Σύγκλητο.  

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

4 Ενέκρινε τις διδακτικές ανάγκες και τα πρακτικά αξιολόγησης για προκηρυγμένες θέσεις 
Εξωτερικών Διδασκόντων (Ειδικοί Επιστήμονες) για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020/2021. 
Σημειώνεται ότι θα τηρηθούν όλες οι πρόνοιες της πολιτικής που έχει εγκριθεί από το 
Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο σε σχέση με την εργοδότηση των Ειδικών 
Επιστημόνων. Το συνολικό κόστος που προκύπτει θα μελετηθεί από τον ΑΟιΠΑ. 
 
Αποφάσισε ομόφωνα όπως στις επιστολές διορισμού που θα σταλούν στους Ειδικούς 
Επιστήμονες, προστεθεί πρόνοια ότι ενδέχεται να αναλάβουν επιπρόσθετο διδακτικό φόρτο 
λόγω του τρόπου διεξαγωγής των μαθημάτων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020, προς 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.   

5 Ενέκρινε τα αιτήματα ανάθεσης εργασίας ως εξής: 
 

i. Β. Ν. στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. 
ii. Α. Τ. στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. 

iii. Κ. Μ. στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. 

6 Ενέκρινε την τροποποίηση  απόφασης στην 149η συνεδρία του, παράρτημα 4.3.3, για διόρθωση 
του ονόματος του Α. Χ. για ανάθεση υπηρεσιών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. 

7 Ενέκρινε τις εισηγήσεις της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας, που λήφθηκαν στην 79η 
συνεδρία της, για παράταση της Εναρκτήριας Χρηματοδότησης της Λέκτορος Η. Π. μέχρι τον 
Δεκέμβριο 2020 και των προτεινόμενων δαπανών και δραστηριοτήτων που 
συμπεριλαμβάνονται στο αίτημα. 

8 Αποφάσισε όπως το θέμα ορισμού ρόλων και αντικατάσταση σε έργα διαφόρων πλαισίων 
Χρηματοδότησης (Financial Manager) προωθηθεί στην Επιτροπή Οικονομικών, Προσωπικού 
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και Υποδομών ώστε να εξεταστεί το οικονομικό σκέλος. Το θέμα θα επανέλθει στο Πρυτανικό 
Συμβούλιο. 

9 Ενέκρινε τις μεταφορές κονδυλίων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Γ του παραρτήματος που 
έχει υποβληθεί, οι οποίες θα καλυφθούν από εξοικονομήσεις του άρθρου 422, βάσει και της 
πληροφόρησης που έδωσε η Προϊστάμενη της ΥΔΠ. 

10 Αποφάσισε όπως: 
i. Εγκρίνει τις μεταφορές 2 και 3 που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Δ του παραρτήματος 

που έχει υποβληθεί. Το αίτημα μεταφοράς που έχει υποβάλει η Βιβλιοθήκη θα 
επανεξεταστεί όταν υποβληθούν τα επιπρόσθετα στοιχεία που έχουν ζητηθεί. 

ii. Εγκρίνει το αίτημα της ΥΔΠ ενίσχυσης τους άρθρου 333, όπως περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα που έχει υποβληθεί. Μέρος της μεταφοράς θα καλυφθεί από 
εξοικονομήσεις του κονδυλίου που αφορά τα ταξίδια εξωτερικών μελών που 
συμμετέχουν σε Ειδικές Επιτροπές. 

11 Ενέκρινε το αίτημα του Τμήματος Καλών Τεχνών για παραχώρηση βραβείων χρηματικής αξίας 
€500 έκαστο, τα οποία θα καλυφθούν από τα Ίδια Έσοδα του Τμήματος, για κάθε ένα από τους 
πιο κάτω απόφοιτους Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης για 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως ακολούθως: 
 
Δύο βραβεία ψηλότερης τελικής μέσης βαθμολογίας (άνω του 8,5): 
 
1. Π. Γ., συνολικό μέσο όρο 8,917. 
2. Μ. Α. με συνολικό μέσο όρο 8,722. 
 
Δύο βραβεία ψηλότερης βαθμολογίας της τελικής διατριβής (άνω του 8,5-το όριο που επιτρέπει 
την κατάθεση και πρόσβαση σε ολόκληρο το κείμενο στο ΚΤΙΣΙΣ): 
 
1. Γ. Κ. με βαθμολογία διατριβής 9,00. 
2. Π. Γ. με βαθμολογία διατριβής 8,5. 

12 Ενέκρινε το αίτημα του Επίκουρου Καθηγητή Μ. Ι. για κάλυψη του κόστους €450 περίπου για 
την αγορά άδειας χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης ZOOM για τον μέγιστο 
αριθμό 1000 συμμετεχόντων για τις ανάγκες του συνεδρίου EuroMed 2020, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη. 

13 Ενέκρινε την εισήγηση της ΥΣΦΕ για κάλυψη του ενοικίου και του μηνιαίου επιδόματος για 
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020 για τους 9 υπότροφους φοιτητές από την Αφρική οι οποίοι 
διαμένουν στις φοιτητικές εστίες. 

14 Σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών�του προγράμματος εκπαίδευσης στα στελέχη Ομίλου 
Φουρλή (ΙΚΕΑ), θεωρεί ότι το πρόγραμμα έχει λήξει και ότι δεν θα υπάρχει εισδοχή νέων 
φοιτητών. Σε περίπτωση που ο Καθηγητής Γ. Π. επιθυμεί το πρόγραμμα να προσφερθεί εκ νέου, 
θα πρέπει να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση στα αρμόδια σώματα του Πανεπιστημίου. 
 
Αποφάσισε να ζητήσει από τον Καθηγητή Γ. Π. να υποβάλει εισήγηση για το πως μπορεί να 
ξεπεραστεί το πρόβλημα που προέκυψε χωρίς να εκτεθεί το Πανεπιστήμιο. 
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Αποφάσισε ομόφωνα όπως ο ΔΔΟ διερευνήσει με την Υπηρεσία Οικονομικών αν έχουν 
εισπραχθεί τα δίδακτρα από αυτούς που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα. 

15 Αποφάσισε όπως η Επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο θα 
δηλώνεται ο χρόνος για τη συμμετοχή ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου στο ερευνητικό κέντρο 
RISE καθώς και σε όλα τα παρόμοια ερευνητικά προγράμματα τύπου TEAMING. 

16 Αποφάσισε όπως απορρίψει το αίτημα του Λέκτορα Μ. Κ. για να του δοθεί η δυνατότητα 
τηλεματικής/ηλεκτρονικής διδασκαλίας για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2020. Το αίτημα μπορεί 
να επαναϋποβληθεί μετά που θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τον τρόπο διεξαγωγής των 
μαθημάτων το ερχόμενο εξάμηνο, λαμβάνοντας υπόψη και τις αποφάσεις που θα λάβει το 
Κράτος. 

17 Ενημερώθηκε για τα Επιστημονικά Συνέδρια που θα διοργανώσει η Σχολή Επιστημών Υγείας 
για το έτος 2020. 

18 Ενέκρινε την εισήγηση της ΥΣΦΕ για κάλυψη του κόστους των ιατρικών εξετάσεων ύψους 
€264 που απαιτήθηκαν από το Τμήμα Νοσηλευτικής προκειμένου να επιτραπεί η κλινική 
άσκηση δύο υπότροφων φοιτητών από την Αφρική. 

19 Αποφάσισε όπως η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μ. Κ. επαναϋποβάλει το αίτημά της για 
εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα στην ΥΑΔ συνοδευόμενο από το τελικό υπογεγραμμένο 
συμβόλαιο ή άλλη κατάλληλη υπογεγραμμένη συμφωνία, όπως προνοείται στην εγκεκριμένη 
διαδικασία που αφορά στην εξασφάλιση άδειας από το Πανεπιστήμιο από μέλη του 
ακαδημαϊκού προσωπικού για εξωτερική διδασκαλία και άλλες συμπληρωματικές 
δραστηριότητες. Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία ακολουθήθηκε για όλα τα αιτήματα 
που υποβλήθηκαν μετά την έγκριση της νέας διαδικασίας. 

20 Αποφάσισε όπως η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κ. Π. επαναϋποβάλει το αίτημά της για 
εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα στην ΥΑΔ με διευκρινήσεις για το είδος των υπηρεσιών 
που θα παρέχει σε Κέντρα Λογοθεραπείας ή/και σε άλλους Λογοπαθολόγους και για το λόγο 
που αυτές οι υπηρεσίες δεν προσφέρονται μέσω της Κλινικής Αποκατάστασης του 
Πανεπιστημίου. 

21 Ανακάλεσε την απόφαση που έλαβε στην 149η συνεδρία του σχετικά με την ανανέωση της 
συνδρομής στο διεθνή οργανισμό IAESTE. 
 
Ενέκρινε την ανανέωση της συνδρομής του Πανεπιστημίου στο διεθνή οργανισμό IAESTE για 
τα έτη 2020-2021. Το κόστος της συνδρομής ανέρχεται ετησίως σε €1.900,31+VAT και θα 
καλυφθεί από το άρθρο 3/329, και σε περίπτωση που υπάρξει απόκλιση/αύξηση στο κόστος της 
ανανέωσης της συνδρομής και η πιθανή απόκλιση δεν ξεπερνά το 15% του ποσού, η ΥΟικ να 
προβαίνει σε πληρωμή χωρίς επιπρόσθετη έγκριση/απόφαση από το Πρυτανικό Συμβούλιο. 
 
Αποφάσισε όπως από εδώ και πέρα στις αποφάσεις που θα λαμβάνει για έγκριση πληρωμών δε 
θα συγκεκριμενοποιείται το άρθρο από το οποίο θα γίνεται η πληρωμή. Νοείται ότι η πληρωμή 
θα πρέπει να γίνεται από το νενομισμένο άρθρο του Προϋπολογισμού και εκεί και όπου 
χρειάζεται να υπάρχει συνεννόηση ανάμεσα στην ΥΟικ και το Γραφείο του ΔΔΟ.   

22 Ενέκρινε: (i) τις αμοιβές ακαδημαϊκού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης 
γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων Τεχνικού Μηχανικού στο Τμήμα 
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Πολεοδομίας και Οικήσεως, και (ii) την ανάθεση εργασίας σε εξωτερικό συνεργάτη για το ίδιο 
έργο. 

23 Ενημερώθηκε για τους προϋπολογισμούς έργων διοργάνωσης γραπτών εξετάσεων για 
αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στην Επιτροπή Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, στο Δήμο 
Λεμεσού, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης. 

24 Ενέκρινε: 
i. τη συνέχιση της συμμετοχής του Πανεπιστημίου στο εθνικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής 

Κοινωνικής Έρευνας με χρηματοδότηση από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης και επιβεβαίωσε την πρόθεση ώστε το 
Πανεπιστήμιο να αναλάβει τον εθνικό συντονισμό για τον επόμενο γύρο της έρευνας 
(6/2021-5/2023). 

ii. Όπως γίνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από ακαδημαϊκά μέλη με ερευνητική 
δραστηριότητα στον τομέα της κοινωνικής έρευνας ώστε να εκπροσωπήσουν το 
Πανεπιστήμιο στο εθνικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας, στη βάση 
απόφασης που λήφθηκε στην 91η συνεδρία της Συγκλήτου που πραγματοποιήθηκε στις 
17 Ιανουαρίου 2018. 

25 Ενέκρινε τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε εκπαιδευτικές εκθέσεις που θα 
πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα με στόχο την προβολή των προγραμμάτων σπουδών του. 
Νοείται ότι η συμμετοχή του Πανεπιστημίου θα εξαρτηθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα που 
θα ισχύουν εκείνη την περίοδο. 

26 Αποφάσισε (με επιφυλάξεις από τον ΑΑΥ)  να καθορίσει τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων 
για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020-21, ως ακολούθως: 
 
Τα μαθήματα θα προσφερθούν με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει ήδη καταρτιστεί και 
δημοσιευτεί, δηλαδή στις καθορισμένες αίθουσες, μέρες και ώρες. 
 
Λόγω της ανάγκης εφαρμογής μέτρων αποστασιοποίησης, η χωρητικότητα κάθε 
αίθουσας/εργαστηρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των κανονικών θέσεων. 
 
Τα μαθήματα στα οποία οι εγγεγραμμένοι φοιτητές δεν υπερβαίνουν το 50% της κανονικής 
χωρητικότητας της καθορισμένης αίθουσας/εργαστηρίου, θα προσφερθούν με πλήρη φυσική 
παρουσία σύμφωνα με το ωρολόγιο.  
 
Τα μαθήματα στα οποία οι εγγεγραμμένοι φοιτητές υπερβαίνουν το 50% της κανονικής 
χωρητικότητας της καθορισμένης αίθουσας/εργαστηρίου, θα προσφερθούν με συνδυασμό 
φυσικής και εξ αποστάσεως φοίτησης (blended learning), ως εξής: 
 
 Το ακροατήριο (εγγεγραμμένοι φοιτητές/τριες) θα μοιραστεί σε δύο ίσες ομάδες, με 

αλφαβητική κατανομή (Ομάδα 1: επίθετα από Α-Μ, Ομάδα 2: επίθετα από Ν-Ω). Κάθε 
ομάδα θα παρακολουθεί με φυσική παρουσία το κάθε μάθημα/εργαστήριο σε εβδομαδιαία 
βάση, στον καθορισμένο χώρο, μέρα/ώρα, ωστόσο στη μισή διάρκεια. Στην άλλη μισή 
διάρκεια του μαθήματος θα προσέρχεται η άλλη ομάδα. 

 Ο «χαμένος» διδακτικός/μαθησιακός χρόνος θα πρέπει να «καλυφθεί» σε κάθε 
μάθημα/εργαστήριο με την προσθήκη μιας δραστηριότητας εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας/μάθησης, διάρκειας περίπου 60 λεπτών, κοινής και για τις δύο ομάδες. Η εξ 



 
�

αποστάσεως δραστηριότητα δεν συνεπάγεται έξτρα διάλεξη, αλλά αξιοποίηση 
εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας/μάθησης. 

 Η δραστηριότητα αυτή θα είναι σαφώς καθορισμένη (μέρα/ώρα) στο ωρολόγιο. Το 
περιεχόμενο της θα καθοριστεί από κάθε διδάσκοντα/ουσα, στο πλαίσιο της 
αναπροσαρμογής που είναι αναγκαίο να γίνει σε σχέση με το μάθημα σε πλήρη φυσική 
παρουσία. Κάθε διδάσκων/ουσα έχει την ευελιξία και την αρμοδιότητα να αποφασίσει με 
ποιο τρόπο θα οργανώσει το μάθημα του/της στη βάση των πιο πάνω παραμέτρων.   

 
Η ΥΣΦΕ, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τμημάτων και στη βάση των μέτρων 
κοινωνικής αποστασιοποίησης, θα καθορίσει μέχρι τις 7 Αυγούστου 2020 τα μαθήματα που θα 
προσφερθούν με πλήρη φυσική παρουσία και τα μαθήματα που θα προσφερθούν με blended 
learning. Παράλληλα, στους πίνακες του ωρολογίου προγράμματος, σε συνεννόηση με κάθε 
διδάσκοντα/ουσα, θα προστεθεί για κάθε μάθημα μία ώρα στην οποία θα προγραμματίζεται να 
γίνεται εξ αποστάσεως μάθηση.  
 
Οι ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις, εφόσον οι συνθήκες με την πανδημία παραμείνουν ως 
έχουν σήμερα, θα επιδιωχθεί να πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία, στη βάση των μέτρων 
αποστασιοποίησης που αναφέρονται πιο πάνω. Ανάλογες ρυθμίσεις θα γίνουν για τις τελικές 
εξετάσεις. Υπάρχει ωστόσο η ευχέρεια να πραγματοποιηθούν και εξ αποστάσεως εξετάσεις, αν 
το επιθυμούν οι διδάσκοντες/ουσες σε συνεννόηση με το Τμήμα τους. 
 
Το Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης θα προσφέρει εξ αποστάσεως αριθμό 
εκπαιδευτικών δράσεων προς ακαδημαϊκούς φοιτητές για θέματα που αφορούν την εξ 
αποστάσεως μάθηση. Σχετική ανακοίνωση θα σταλεί από τις Συντονίστριες του Δικτύου το 
αμέσως προσεχές διάστημα. 
 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο εκφράζει τη βεβαιότητα ότι το Πανεπιστήμιο μας, μαζί ακαδημαϊκοί, 
φοιτητές και διοικητικό προσωπικό, θα ανταποκριθεί με επάρκεια και ποιότητα στις προκλήσεις 
που τίθενται ενώπιον μας, έχοντας ως πρώτη έγνοια την υγεία και την ασφάλεια του συνόλου 
της πανεπιστημιακής κοινότητας. 
 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν θα υπάρξει επιπρόσθετη αμοιβή για την προσφορά 
των μαθημάτων προς τους ΕΕ και δεν θα προσμετρήσει σαν επιπρόσθετος φόρτος εργασίας για 
τους ΔΕΠ η επιπρόσθετη ώρα διδασκαλίας. 

27 Βάσει του μικρού χρονικού περιθωρίου που απομένει για τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού 
έτους, αποφάσισε όπως το αίτημα του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και 
Επιστήμης Τροφίμων για χρηματοδότηση για την προμήθεια και εγκατάσταση θερμοκηπίου 
στους χώρους του Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος στη Λόφου εξεταστεί εντός του 
προϋπολογισμού 2021. 

28 Ενέκρινε την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και την εισήγηση του Τμήματος Νοσηλευτικής όπως 
περιληφθεί πρόνοια που να καλύπτει την ανάπτυξη συνεργασιών και στο πεδίο της έρευνας. 

 


