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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 137 
14 Ιανουαρίου 2020 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο:  

1 Αποφάσισε όπως ανακαλέσει την απόφαση που λήφθηκε στην 127η συνεδρία του απερχόμενου 
Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό ρόλων (financial 
manager/controller/signatory/etc) και την αντικατάσταση σε έργα διαφόρων πλαισίων 
χρηματοδότησης, και προωθεί το θέμα προς επανεξέταση στην Επιτροπή Έρευνας και 
Καινοτομίας.   

2 Αποφάσισε όπως, για έγκαιρη ενημέρωση, με το πέρας κάθε συνεδρίας θα κοινοποιείται σε όλη 
την πανεπιστημιακή κοινότητα μια σύντομη ενημέρωση για τις εργασίες της συνεδρίας και δεν 
αφορούν σε προσωπικά δεδομένα. Σημειώνεται ότι αυτή η συνοπτική ενημέρωση δεν 
αντικαθιστά τα επικυρωμένα πρακτικά. Με την επικύρωση των πρακτικών, η σύνοψη των 
αποφάσεων θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και θα ενημερώνεται σχετικά η 
πανεπιστημιακή κοινότητα.   

3 Ενέκρινε όλα τα αιτήματα απασχόλησης ερευνητικών συνεργατών, που βρίσκονταν στην 
ημερήσια διάταξη. 

4 Ενέκρινε τις τροποποιήσεις των διδακτικών αναγκών των Ειδικών Επιστημόνων για το Εαρινό 
Εξάμηνο 2019/2020, που βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη. 

5 Ενέκρινε την ανάθεση υπηρεσιών σε προπτυχιακό φοιτητή στο Τμήμα Πολυμέσων και 
Γραφικών Τεχνών, με εξαίρεση της διαδικασίας εσωτερικής προκήρυξης βάσει τεκμηριωμένης 
εισήγησης. 

6 Ως θετικό μέτρο καλής πρακτικής για την καταγραφή της χρηματοδοτούμενης ερευνητικής 
δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, αποφάσισε όπως εγκρίνει τους όρους εντολής και τη 
σύνθεση της Ειδικής Ad Hoc Επιτροπής της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας 
για Καταγραφή και Αποδοχή Ερευνητικών Έργων Εξωτερικής Χρηματοδότησης καθώς και τη 
διαδικασία υποβολής αιτημάτων στην Επιτροπή που θα ακολουθείται. 
 
Νοείται ότι η Ειδική Ad Hoc Επιτροπή αποφασίζει μόνο για την αποδοχή, εκ μέρους του 
Πανεπιστημίου, των Ερευνητικών Έργων Εξωτερικής Χρηματοδότησης. Η καθημερινή 
διαχείριση και η εκτέλεση του συμβολαίου του Έργου, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του 
Επιστημονικού Υπεύθυνου. 

7 Αποφάσισε όπως: 
 
1. Με γνώμονα την ανάγκη αποκέντρωσης για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 

διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, την 
εύρυθμη λειτουργία του και την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων όσον αφορά στα 
ερευνητικά προγράμματα, ο Πρύτανης δύναται να εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της 
Υπηρεσίας Έρευνας ή άλλο αρμόδιο Λειτουργό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 
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να υπογράφουν συμφωνίες Ερευνητικών Προγραμμάτων ή έγγραφα που σχετίζονται με τα 
Ερευνητικά Προγράμματα για λογαριασμό του. 

2. Νοείται ότι, η εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Πρύτανη προς οποιοδήποτε μέλος του 
Διοικητικού Προσωπικού δεν μεταβιβάζει ή εκχωρεί οποιανδήποτε ευθύνη που πιθανόν να 
απορρέει από το γεγονός της υπογραφής συμφωνιών ή εγγράφων, που σχετίζονται με τα 
Ερευνητικά Προγράμματα, από τον εξουσιοδοτούμενο δια λογαριασμό του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου και η ευθύνη παραμένει στον Πρύτανη. 

3. Νοείται ότι, το εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Προσωπικού θα υπογράφει αφού 
προηγηθεί η Αποδοχή των Ερευνητικών Έργων από Ειδική Ad Hoc Επιτροπή της 
Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας. 

4. Για προγράμματα τα οποία βρίσκονται ήδη σε ισχύ και παραστεί ανάγκη υπογραφής 
οποιουδήποτε εγγράφου του προγράμματος, αυτό θα γίνεται από τον Προϊστάμενο της 
Υπηρεσίας Έρευνας ή άλλο αρμόδιο εξουσιοδοτημένο Λειτουργό, χωρίς να χρειάζεται να 
επανέλθει εκ νέου στην Ειδική Ad Hoc Επιτροπή της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας 
Καινοτομίας. 

  
Το Πρυτανικό Συμβούλιο κρίνει ότι το ευρύτερο θέμα παραχώρησης εξουσιοδοτήσεων για την 
υπογραφή εγγράφων χρίζει νομοθετικής ρύθμισης, ως εκ τούτου το θέμα θα εξεταστεί από την 
Επιτροπή Νομοθετικών Θεμάτων. 

8 Σημειώνει ότι ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει 
εξουσιοδότηση στο προσωπικό της Υπηρεσίας Έρευνας για δικαίωμα υπογραφής σε θέματα 
που αφορούν ελέγχους και έγκριση επιλεξιμότητας δαπανών στα έντυπα των οδηγιών πληρωμής 
και των σχετικών με ερευνητικά έργα εντύπων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία Έρευνας, στο 
πλαίσιο των ερευνητικών έργων που υποστηρίζει διοικητικά ο Τομέας Έρευνας. 

9 Έλαβε γνώση σημειώματος του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, το οποίο θα 
κατατεθεί στο Συμβούλιο, όσον αφορά στην ανάγκη αύξησης των διδάκτρων του 
αυτοχρηματοδοτούμενου, διαπανεπιστημιακού, εξ’ αποστάσεως προγράμματος επιπέδου 
μάστερ στο Διαδραστικό Σχεδιασμό, ώστε το πρόγραμμα να είναι οικονομικά βιώσιμο. 

10 Ενέκρινε την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου στις συναντήσεις των εταίρων της 
κοινοπραξίας για τη δημιουργία «European University of Technology» υπό το Πρόγραμμα 
Erasmus+ καθώς και την κάλυψη των εξόδων των μελών της αντιπροσωπείας. 

11 Ενέκρινε αίτημα μέλους ΔΕΠ για εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα. Ο  προγραμματισμός της 
απουσίας του συγκεκριμένου μέλους ΔΕΠ θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χαθεί καμία ώρα 
διδασκαλίας ή διοικητικών υποχρεώσεών του στο ΤΕΠΑΚ. Το θέμα θα προωθηθεί στο 
Συμβούλιο για τη λήψη τελικής απόφασης. 

12 Ενέκρινε: 
 
1. Τις πληρωμές στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, στα οποία είχαν ανατεθεί εργασίες 

που αφορούσαν στο έργο διοργάνωσης εξετάσεων για πλήρωση θέσεων στη Βουλή, που 
είχε αναλάβει το Πανεπιστήμιο. 

2. Τις αναθέσεις εργασίας και τις πληρωμές σε ερευνητικούς και εξωτερικούς συνεργάτες 
στους οποίους είχαν ανατεθεί εργασίες στο πλαίσιο του έργου. Η συνολική αμοιβή του κάθε 
ατόμου θα καλυφθεί από το άρθρο 502 «Δαπάνες από Εισφορές, Δωρεές, Κληροδοτήματα, 
Έσοδα κ.ά» 
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13 Ενέκρινε τους προϋπολογισμούς των έργων διοργάνωσης γραπτών εξετάσεων για αξιολόγηση 
υποψηφίων για διορισμό: (i) για θέσεις Τεχνικών Μηχανικών (Κλ. Α5(ιι)-Α7-Α8) στο Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως, και (ii) για 4 θέσεις Λειτουργών Αγροτικών Πληρωμών στον 
Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (Κλ. Α8-Α10-Α11). 
 
Αποφάσισε, επίσης, όπως η Πολιτική Αμοιβών επανεξεταστεί και επικαιροποιηθεί. 

14 Ενέκρινε την πληρωμή ποσού ύψους €98.01 (αρ. τιμολογίου 004385) για γεύμα που 
προσφέρθηκε σε μέλη Ειδικής Επιτροπής για εκλογή νέου μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Διοίκησης 
Ξενοδοχείων και Τουρισμού. 
 
Αποφάσισε, επίσης, όπως επανεξεταστεί η Πολιτική Αποζημίωσης Φιλοξενούμενων 
Πανεπιστημίου ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία εγκρίσεων των πληρωμών που προκύπτουν.

 


