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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 153 
2 Σεπτεμβρίου 2020 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο:  

1 Επαναβεβαίωσε την απόφαση που έλαβε στην 151η συνεδρία του ως προς τη συνέχιση του 
προγράμματος�ΙΚΕΑ-Group Fourlis. 
 
Εξουσιοδότησε τον Καθ. Γεώργιο Πανηγυράκη όπως σε συνεννόηση με την ΥΣΦΕ, ετοιμάσει 
και υπογράψει ως Κοσμήτορας της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, 
πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος προς τους εργαζόμενους που 
συμμετείχαν. 

2 Ενέκρινε το αίτημα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Μ. Κ. για εξωπανεπιστημιακή 
δραστηριότητα. Το θέμα θα προωθηθεί στο Συμβούλιο για τη λήψη τελικής απόφασης. 

3 Αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την απόφαση που έλαβε στην 151η συνεδρία του ότι 
δεν ότι δεν θα υπάρξει επιπρόσθετη αμοιβή για την προσφορά των μαθημάτων προς τους 
Ειδικούς Επιστήμονες. 
 
Η ΥΣΦΕ και η ΥΑΔ, με την οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράμματος, να μελετήσουν 
ποιοι από τους Ειδικούς Επιστήμονες του φθινοπωρινού εξαμήνου 2020/2021 θα κληθούν να 
διδάξουν επιπρόσθετες ώρες και να ενημερώσουν σχετικά το Πρυτανικό Συμβούλιο για να 
καλυφθεί η όποια  επιπρόσθετη αποζημίωση. 

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

5 Ενέκρινε το αίτημα για απασχόληση του Λ. Κ. ως Βοηθού Διδασκαλίας στο Τμήμα ΕΣΔΙ για 
το φθινοπωρινό εξάμηνο 2020/2021. 

6 Ενέκρινε τα αιτήματα ανάθεσης εργασίας ως εξής: 
 

i. Κ. Π. στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. 
ii. Α. Κ. στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. 

iii. Α. Κ. στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. 
iv. Α. Μ. στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. 
v. Σ. Β. στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. 

vi. Α. Κ. στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. 
vii. Μ. Π. στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 

viii. Μ. Χ. στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. 

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

8 Ενέκρινε πληρωμή ποσού ύψους €21.354,56 (16 φοιτητές) προς το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, που αναλογεί για την πρακτική άσκηση των φοιτητών 
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του προγράμματος Λογοθεραπείας στα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, 
δημοτικά και ειδικά σχολεία) κατά την περίοδο της σχολικής χρονιάς 2019/2020. 

9 Ενέκρινε τον αναθεωρημένο προγραμματισμό δαπανών του κονδυλίου 217 «Δημοσιεύσεις, 
Δημοσιότητα, Διαφημίσεις και Προβολή». 

10 Αποφάσισε όπως το Πανεπιστήμιο προχωρήσει στην αγορά δημόσιων ψηφιακών υπογραφών 
από την JCC που είναι ο μοναδικός πάροχος στην Κύπρο. Στους δικαιούχους ηλεκτρονικής 
υπογραφής περιλαμβάνονται όλοι οι Ελέγχοντες Λειτουργοί και όλοι οι ακαδημαϊκοί και 
διοικητικοί που χρειάζεται να υπογράφουν οδηγίες πληρωμής. Ο ΔΔΟ θα συντονίσει την 
προσπάθεια για τον καθορισμό του ακριβή αριθμού ψηφιακών υπογραφών που θα πρέπει να 
αγοραστούν. Σημειώνεται ότι το κόστος που θα προκύψει για τους ακαδημαϊκούς, θα καλυφθεί 
από το κονδύλι 319.    

11 Με βάση προηγούμενη απόφαση του, εξέτασε τα αιτήματα μελών ΔΕΠ που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες που βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη. 

12 Ενέκρινε την εισήγηση της Βιβλιοθήκης για την ηλεκτρονική αναπαραγωγή διδακτικών βιβλίων 
μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου (ΟΣΔΕΛ) για την περίοδο 
01.08.20-31.07.21, ένεκα της αδυναμίας των φοιτητών να επισκεφθούν τη Βιβλιοθήκη λόγω της 
πανδημίας. 

13 Ενέκρινε τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προβολής και Διεθνοποίησης για την 
εκτύπωση υλικού και την αγορά υφασμάτινων μασκών με εκτυπωμένο το λογότυπο του 
Πανεπιστημίου, προς αντιμετώπιση της πανδημίας. 

 


