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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 154 
21 Σεπτεμβρίου 2020 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο: 

1 Με βάση προηγούμενη απόφαση του, εξέτασε αίτημα μέλους ΔΕΠ που ανήκει σε ευπαθείς 
ομάδες. 

2 Ενημερώθηκε για τις άδειες απουσίας ακαδημαϊκού προσωπικού για το ακαδημαϊκό εξάμηνο 
2020/2021.  

3 Ενημερώθηκε για τον τρόπο τήρησης των πρακτικών της Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού 
και Υποδομών, που θα ακολουθείται από εδώ και πέρα. 

4 Ενέκρινε εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών σχετικά με τη 
διαδικασία καταχώρησης οδηγιών πληρωμής στο μηχανογραφικό σύστημα διεκπεραίωσης 
πληρωμών.�Η εφαρμογή της διαδικασίας θα επαναξιολογηθεί σε εύλογο χρόνο. 

5 Ενέκρινε αίτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής για πληρωμή τιμολογίου ποσού ύψους 
€81.148,77 προς το Υπουργείο Υγείας που αφορά στην κλινική εκπαίδευση φοιτητών του 
Τμήματος και φοιτητών Erasmus για το εαρινό εξάμηνο 2019/2020.  

6 Ενέκρινε την οικονομική κάλυψη από το κονδύλι 347 «Ιατρικές και Νοσοκομειακές 
Υπηρεσίες» της ΥΣΦΕ, του κόστους για την εξέταση Covid-19 για 70 άτομα ύψους €3.500 και 
την παραχώρηση 70 ιατρικών ειδικών μασκών ύψους €419,83, στο πλαίσιο της κλινικής 
άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης. 

7 Εξέτασε τα αιτήματα μελών διοικητικού προσωπικού, που βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη, 
για παραχώρηση άδειας άνευ αποδοχών. Τα θέματα θα προωθηθούν στην Επιτροπή 
Προσωπικού Προσλήψεων και Προαγωγών, Κανόνων και Κανονισμών για λήψη των τελικών 
αποφάσεων. 

8 Αποφάσισε τα πιο κάτω: 
 
i. Για τις οδηγίες πληρωμής που αφορούν στον κρατικό προϋπολογισμό και υποβάλλονται 

μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης οδηγιών πληρωμής, να συνεχίσει μέχρι 
31/1/2021 η υφιστάμενη πολιτική δηλ. να μην χρειάζεται η λήψη από την ΥΟικ των 
υπογραμμένων εντύπων οδηγιών πληρωμών για οριστικοποίηση και διεκπεραίωση των 
πληρωμών, αλλά να χρειάζεται μόνο η ηλεκτρονική έγκριση στο σύστημα του αρμόδιου και 
του εξουσιοδοτημένου ελέγχοντα λειτουργού της κάθε πληρωμής.  

ii. Για τις υπόλοιπες οδηγίες πληρωμής που διεκπεραιώνονται εκτός του ηλεκτρονικού 
συστήματος διαχείρισης οδηγιών πληρωμής θα συνεχίσει, επίσης, η υφιστάμενη διαδικασία 
δηλ. οι ΟΠ θα στέλνονται (επισυνάπτονται) υπογραμμένες μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και θα διεκπεραιώνονται έτσι οι πληρωμές. 

iii. Τα υπογραμμένα έντυπα με πρωτότυπη υπογραφή για την περίοδο μέχρι 31/1/2021 και για 
τo (i) και (ii) πιο πάνω, θα αποστέλλονται και θα παραλαμβάνονται από την ΥΟικ σε 
μεταγενέστερο στάδιο δηλ. μετά την τελική διεκπεραίωση των πληρωμών-έκδοσης 
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επιταγής/εμβασμάτων. Η τελική ημερομηνία υποβολής των υπογεγραμμένων εντύπων, με 
ευθύνη του κάθε ελέγχοντα λειτουργού, είναι η 31 Ιανουαρίου 2021.    

 


