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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 155 
2 Οκτωβρίου 2020 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο: 

1 Ενέκρινε την αναθεώρηση των αμοιβών που παραχωρούνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης 
εργασιών για την υλοποίηση έργων που αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο για αξιολόγηση 
υποψηφίων για διορισμό στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

2 Αποφάσισε όπως η ΥΑΔ ενημερώσει τους Προέδρους Τμημάτων και τους Κοσμήτορες ότι μόνο 
σε πολύ έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις θα γίνονται δεκτά αιτήματα εργοδότησης 
Ειδικών Επιστημόνων για Έρευνα εκτός της νενομισμένης διαδικασίας. 

3 Ενημερώθηκε ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ διεξάγονται με 
ικανοποιητικούς αριθμούς εγγεγραμμένων φοιτητών. 

4 Αποφάσισε ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως π.χ. εμφάνιση κρούσματος στους χώρους 
του Πανεπιστημίου ή σε προσωπικό που έχει άμεση επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, ο 
Πρύτανης θα συγκαλεί την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης, συμπεριλαμβανομένων και των μελών 
του Πρυτανικού Συμβουλίου, άμεσα είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά με σκοπό την 
ενημέρωση και τη συζήτηση του θέματος. Στη συνέχεια, το Πρυτανικό Συμβούλιο θα 
συνεδριάζει έκτακτα, θα λαμβάνει τις αποφάσεις που χρειάζεται και μέσω συναπόφασης θα 
γίνεται ο καταμερισμός των απαραίτητων δράσεων και ενεργειών. 

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

6 Ενέκρινε τα αιτήματα που βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη για απασχόληση Βοηθών 
Διδασκαλίας στα Τμήματα Χημικών Μηχανικών, Νοσηλευτικής, Πολιτικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Επιστημών Αποκατάστασης, για το φθινοπωρινό εξάμηνο 
2020/2021. 

7 Ενέκρινε τα αιτήματα ανάθεσης εργασίας ως εξής: 
 

i. Μ. Γ. στο Τμήμα ΜΗΜΕΜΥ. 
ii. Λ. Α. στο Τμήμα ΕΣΔΙ. 

iii. Χ. Χ. στο Τμήμα ΕΣΔΙ. 
iv. P. V. στο Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ. 
v. Μ. Κ. στο Τμήμα ΗΜΗΠΛΗ. 

vi. Ε. Ζ. στο Τμήμα ΕΧΡΗΝ. 
vii. Μ. Π. στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 

8 Ενέκρινε τις τροποποιήσεις των διδακτικών αναγκών των Ειδικών Επιστημόνων για το 
φθινοπωρινό εξάμηνο 2020/2021, που βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη. 

9 Ενέκρινε τα αιτήματα για απασχόληση στη θέση Επισκέπτη Σύντομης Διάρκειας�ως εξής: 
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i. Δ. Μ. στο Τμήμα ΠΟΛΥΓΡΑΤ. 
ii. Π. Κ. στο Τμήμα ΠΟΛΥΓΡΑΤ. 

iii. Μ. Λ. στο Τμήμα Καλών Τεχνών. 

10 Αποφάσισε όπως στο πλαίσιο του υφιστάμενου πλαισίου μεικτής διδασκαλίας επιτραπεί στους 
διδάσκοντες, μετά από υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος προς τον ΑΑΥ, να προσφέρουν τα 
μαθήματά τους ταυτόχρονα και στις δύο ομάδες Α και Β οι οποίες καθορίστηκαν από την ΥΣΦΕ. 
Συγκεκριμένα, στο χρόνο που η ομάδα Α παρακολουθεί το μάθημα δια ζώσης, η ομάδα Β να 
μπορεί να το παρακολουθεί διαδικτυακά και αντιστρόφως. Οι ομάδες που ήδη έχουν καταρτιστεί 
από την ΥΣΦΕ, παραμένουν ως έχουν και το ωρολόγιο πρόγραμμα παραμένει αμετάβλητο.  
 
Εξουσιοδότησε τον ΑΑΥ να στείλει τη σχετική ενημέρωση στους Κοσμήτορες και στους 
Προέδρους των Τμημάτων. Επιπρόσθετα, ο ΑΑΥ θα ζητήσει από όλους τους διδάσκοντες να 
δηλώσουν τη μέθοδο διδασκαλίας των μαθημάτων τους που θα ακολουθήσουν. Η σχετική 
πληροφορία να υποβληθεί και σε μελλοντική συνεδρία του ΠΣ για ανατροφοδότηση.  
 
Αποφάσισε όπως για τους φοιτητές που έχουν ήδη πληρώσει και κρατήσει θέση στα 
μεταπτυχιακά προγράμματα αλλά δεν κατέστη δυνατή η φυσική τους παρουσία στο 
Πανεπιστήμιο, όχι από δική τους υπαιτιότητα, γίνει σχετική ρύθμιση, όπου αυτό είναι εφικτό, 
ώστε τα μαθήματα να διεξάγονται παράλληλα και διαδικτυακά.   

11 Ενέκρινε τις εισηγήσεις της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας που λήφθηκαν κατά την 80η 
συνεδρία της και αφορούν αιτήματα για ερευνητικά θέματα για ποσά μέχρι €5.000, όπως 
παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.    

12 Έλαβε γνώση εισήγησης της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία έχει ήδη προωθηθεί 
στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, σχετικά με τη δήλωση χρόνου για απασχόληση στα 
ερευνητικά προγράμματα Teaming (Rise και Excelsior). 

13 Έλαβε γνώση για την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και την 
ΑΗΚ και την Κοινότητα Πελενδρίου. 

14 Ενέκρινε το αίτημα του Επίκουρου Καθηγητή Β. Φ. για εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα, και 
το προωθηθεί στο Συμβούλιο για τη λήψη τελικής απόφασης. 

15 Ενέκρινε την αύξηση των ωρών απασχόλησης της κ. Μ. Σ., Κλινικού Επόπτη του Τμήματος 
Επιστημών Αποκατάστασης, από 10 ώρες σε 15 ώρες την εβδομάδα. Η πληρωμή θα συνεχίσει 
να γίνεται από το άρθρο 1/111 Κλινικοί Επόπτες του κρατικού προϋπολογισμού του Τμήματος 
Επιστημών Αποκατάστασης και θα καλύπτει την περίοδο 7/9/20 μέχρι τις 13/12/20. 

16 Ενέκρινε την εισήγηση για διεξαγωγή του συνεδρίου «ΙΙΙ International Symposium on Soilless 
Culture and Hydroponics» την περίοδο 19-21 Μαρτίου 2021 στις κτηριακές εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, εφόσον το Πανεπιστήμιο είναι συνδιοργανωτής και 
εφόσον δεν επηρεάζονται άλλες προγραμματισμένες δραστηριότητες. Η έγκριση δίνεται υπό την 
αίρεση των υγειονομικών συνθηκών που θα επικρατούν. 

17 Ενέκρινε την κάλυψη της δαπάνης για τη διάλεξη και έκθεση του Τμήματος Καλών Τεχνών-
Collaborative Art Project, όπου θα σηματοδοτήσει την έναρξη συνεργασίας με τη Δημοτική 
Πινακοθήκη Λεμεσού. Η δαπάνη ανέρχεται σε περίπου €1.500 και θα καλυφθεί από το κονδύλι 
3/345-Πολιτιστικές και Άλλες Εκδηλώσεις (Ίδια Έσοδα). 
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18 Αποφάσισε όπως ο Προϊστάμενος της ΥΣΠΤ συζητήσει την εισήγηση του για την εφαρμογή της 
ψηφιακής ταυτότητας στο Πανεπιστήμιο με τον ΑΟιΠΑ και αφού μελετηθεί το οικονομικό 
σκέλος, επανέλθει σε επόμενη συνεδρία. 

19 Ενέκρινε εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας όπως οι 
υπερβάσεις του μέγιστου ορίου ποσού εξόδων φιλοξενίας στις οδηγίες πληρωμής ΕΧΝ-
00041/2020 και ΕΧΝ-00043/2020 καλυφθούν από το κονδύλι 3/304 (Ίδια Έσοδα). 

20 Ενέκρινε εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας όπως  
χρηματικό υπόλοιπο ύψους €21.040 που είναι διαθέσιμο από χορηγία που είχε παραχωρηθεί 
παλαιότερα από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, αξιοποιηθεί για την προκήρυξη θέσης 
Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα. 

21 Αποφάσισε όπως ο Προϊστάμενος της ΥΣΠΤ υποβάλει την εισήγηση του για τη χρήση δημόσιας 
ηλεκτρονικής υπογραφής στο Πανεπιστήμιο στον ΑΟιΠΑ και αφού μελετηθεί από την Επιτροπή 
Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών, επανέλθει σε επόμενη συνεδρία. 

22 Ενέκρινε τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης σχετικά 
με: 
 

i. Tις συνδρομές του Πανεπιστημίου ως μέλους στους οργανισμούς International 
Viticulture and Enology Society (IVES) για τα έτη 2021-2023 (ετήσιο κόστος 
€2.250+ΦΠΑ) και στην Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών για τα έτη 2020-2022 
(ετήσιο κόστος €1.500+ΦΠΑ). 

ii. Την ανανέωση των συνδρομών σε διεθνείς οργανισμούς για τα έτη 2020-2022,�ως 
εξής: 

Α/Α Οργανισμός Ετήσια 
συνδρομή 

1 AACSB Association to Advance Collegiate Schools of Business €2,730+ΦΠΑ
2 IAMCR International Association for Media and Communication 

Research 
€610+ΦΠΑ 

3 ECN European Compost Network €400+ΦΠΑ 
4 IFA Iseki Food Association €200+ΦΠΑ 
5 GBE Green Budget Europe €1,200+ΦΠΑ
6 EAERE European Association of Environmental and Resource 

Economists 
€1,200+ΦΠΑ

7 ISES International Solar Energy Society €300+ΦΠΑ 
8 IWA International Water Association €980+ΦΠΑ 
9 ΑWWA American Water Works Association €1,397+ΦΠΑ
10 ASHPER The Association of Schools of Public Health in the 

European Region 
€1,500+ΦΠΑ

11 FINE Eurοpean Federation of Νurse Educators €750+ΦΠΑ 
12 CARARE €200+ΦΠΑ 
13 PHOTOCONSORTIUM €200+ΦΠΑ 
14 EARSeL European Association of Remote Sensing Laboratories €500+ΦΠΑ 
15 FIB Fédération International du Béton €4,400+ΦΠΑ
16 ΑGILE Αssociation of Geographic Information Laboratories for 

Europe 
€275+ΦΠΑ 
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17 CERCLES Confédération Européenne des Centres de Langues de l’ 
Enseignment Supérieur 

€100+ΦΠΑ 

18 EuroCALL European Association for computer Assisted Language 
Learning 

€225+ΦΠΑ 

19 IATEFL International Association of Teachers of English as a 
Foreign Language 

€209+ΦΠΑ 

20 EMUNI EuroMeditterranean University €800+ΦΠΑ 
21 IAU Ιnternational Association of Universities €1,400+ΦΠΑ
22 ΕUA European University Association €3,238+ΦΠΑ
23 CIPD Chartered Institute of Personnel and Development £ 450+ΦΠΑ 
24 CyHRMA Παγκύπριος Σύνδεσμος Διεύθυνσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού 
€380+ΦΠΑ 

25 SHRM Society for Human Resources Management €175+ΦΠΑ 
26 COAR Confederation of Open Access Repositories €750+ΦΠΑ 
27 Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου €25+ΦΠΑ 
28 ΚΥΠΕ Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων €920+ΦΠΑ 
29 ΕΒΕΛ Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού €3,000+ΦΠΑ
30 ΤΗΕ Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ετήσια καταβολή τελών 

για δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων) 
€340+ΦΠΑ 

31 Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ετήσια άδεια χρήσης ραδιοφωνικού 
σταθμού) 

€2,600+ΦΠΑ

32 ΟΕΒ Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων €2,050+ΦΠΑ
32 ICHRIE Ιnternational Council on Hotel, Restaurant and Institutional 

Education 
€950+ΦΠΑ 

34 ΣΤΕΚ Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου €500+ΦΠΑ 
35 CERCLES Confédération Européenne des Centres de Langues de l’ 

Enseignment Supérieur 
€100+ΦΠΑ 

36 CNR CYPRUS NEIGHBORING RIGHTS (Cut-Radio)  €100+ΦΠΑ 
37 FINE Eurοpean Federation of Νurse Educators €750+ΦΠΑ 
38 EFPC European Forum for Primary Care €1320+ΦΠΑ 

 

 


