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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 158 
14 Οκτωβρίου 2020 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο: 

1 Με στόχο όπως το Πανεπιστήμιο βοηθήσει στη διάσπαση των αλυσίδων μετάδοσης του ιού 
στην Κύπρο, αποφάσισε τα ακόλουθα με άμεση και αυστηρή εφαρμογή για την περίοδο Πέμπτη 
15/10 έως την Τετάρτη 28/10:  
 

i. Όλα τα μαθήματα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, θα προσφέρονται 
διαδικτυακά.  

ii. Όλα τα εργαστηριακά μαθήματα αναστέλλονται.  
iii. Η πρακτική άσκηση αναστέλλεται για την ίδια περίοδο, εκτός εξαιρετικών 

περιπτώσεων όπου υπάρχει έγκριση από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Τμημάτων. 

iv. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου θα λειτουργούν ακολουθώντας το υγειονομικό 
πρωτόκολλο που ισχύει για τις βιβλιοθήκες παγκύπρια αλλά και όποια άλλα 
επιπρόσθετα μέτρα κρίνονται αναγκαία. 

v. Ο ραδιοσταθμός Cut Radio συνεχίζει τη λειτουργία του, ακολουθώντας πιστά όλες τις 
υγειονομικές πρόνοιες. 

vi. Η λειτουργία του γυμναστηρίου, του CuttingEdge και η διοργάνωση όλων των 
εκδηλώσεων φοιτητικής και αθλητικής ζωής αναστέλλονται. 

vii. Οι ενδιάμεσες εξετάσεις θα διεξαχθούν διαδικτυακά ή θα οριστούν μεταγενέστερα της 
28ης Οκτωβρίου, όπου και αναμένεται ότι θα επανέλθουν τα μαθήματα με φυσική 
παρουσία νοουμένου ότι το επιτρέπουν οι επιδημιολογικές συνθήκες. Για τις σχετικές 
ρυθμίσεις των ενδιάμεσων εξετάσεων, θα υπάρχει επικοινωνία του ΑΑΥ με τους 
Κοσμήτορες/Προέδρους Τμημάτων. 

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

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

4 Ενέκρινε τα αιτήματα ανάθεσης εργασίας ως εξής: 
 
i. Μ. Ν. στο Τμήμα Καλών Τεχνών. 
ii. Χ. Σ. στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 
iii. Π. Φ. στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 
iv. Ε. Ζ. στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. 

5 Ενέκρινε το αίτημα για απασχόληση Βοηθού Διδασκαλίας για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021 
που βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη. 

6 Ενέκρινε αίτημα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για τη δημιουργία ειδικού συνδέσμου 
(JCC link) για την καταβολή, εκ μέρους των συμμετεχόντων, του κόστους συμμετοχής τους σε 
γεύμα εργασίας όπου στόχος είναι η διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
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εκπροσώπων της τοπικής βιομηχανίας της Κύπρου και των μελών του Τμήματος σε σχέση με 
το σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός νέου μεταπτυχιακού προγράμματος στη Χημική Μηχανική. 

7 Αποφάσισε όπως εγκρίνει αίτημα του Τμήματος Καλών Τεχνών για κάλυψη των δαπανών 
ύψους €1.000 από το κονδύλι 3/345 (Ίδια Έσοδα Τμήματος) για τη διοργάνωση καλλιτεχνικού 
προγράμματος Library Project ΙΙ το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί στις 14 Νοεμβρίου 2020 στη 
Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με την Αυστριακή Πρεσβεία.   

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

9 Το αίτημα μέλους διοικητικού προσωπικού, που βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη, για 
ανανέωση της απόσπασής του προωθείται στην Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων και 
Προαγωγών & Κανονισμών και Κανόνων για λήψη της τελικής απόφασης, καθώς βάσει 
απόφασης του Συμβουλίου τα εν λόγω θέματα δεν εξετάζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο. 

10 Αποφάσισε όπως προωθήσει την εισήγηση για τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών 
Εξωτερικών Μελών σε Ειδικές Επιτροπές στον ΔΔΟ για χειρισμό, σε συνεργασία με την ΥΟικ.

11 Αποφάσισε ότι λόγω των πολύ αυστηρών δημοσιονομικών μέτρων και εξοικονομήσεων που 
έχει ζητήσει το ΥΠΠΑΝ να υπάρξουν στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου μέχρι και το 
τέλος του τρέχοντος έτους, το Πανεπιστήμιο δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει την ανάγκη του 
Συνδέσμου Γονέων Γ’ Δημοτικού Σχολείου για παραχώρηση κάδων ανακύκλωσης. 

12 Εξέτασε το αίτημα μέλους διοικητικού προσωπικού, που βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη, για 
παραχώρηση άδειας άνευ αποδοχών.�Το θέμα προωθείται στην Επιτροπή Προσωπικού, 
Προσλήψεων και Προαγωγών & Κανονισμών και Κανόνων για λήψη της τελικής απόφασης. 

13 Ενέκρινε εισήγηση που υποβλήθηκε από τη Διευθυντική Ομάδα για το πρόγραμμα προσέλευσης 
του διοικητικού προσωπικού στους χώρους του Πανεπιστημίου για την περίοδο 19.10.20-
30.10.20. Πιο συγκεκριμένα: 
 

i. Tο διοικητικό προσωπικό των Διοικητικών Υπηρεσιών θα χωριστεί σε 2 ομάδες οι 
οποίες θα εναλλάσσονται μεταξύ τηλεργασίας από το σπίτι και εργασίας στους χώρους 
του Πανεπιστημίου, σε εβδομαδιαία βάση. Η απόφαση αυτή λήφθηκε λαμβάνοντας 
υπόψη τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των ΔΥ στις συνθήκες που 
επικρατούν, την προστασία των μελών του ΔΠ και των οικογενειών τους καθώς και τη 
διαφύλαξη των συμφερόντων του Πανεπιστημίου. 

ii. Νοείται ότι όπου υπάρχουν ειδικές κατηγορίες προσωπικού (π.χ. Συντηρητές, 
Αχθοφόροι/Κλητήρες, Αρχιτέκτονες/Πολιτικοί Μηχανικοί κ.α.) θα γίνει συνεννόηση 
με τον/την αρμόδιο/α Προϊστάμενο/η για σχετικές ρυθμίσεις ώστε να διασφαλιστεί η 
εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου. 

iii. Ο ΔΔΟ και όλοι οι Προϊστάμενοι θα εργάζονται με φυσική παρουσία καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εν λόγω απόφασης.  

iv. Για τα Τμήματα/Σχόλες και Πρυτανεία δεν θα ισχύσει το μέτρο της τηλεργασίας 
καθολικά, αλλά δύνανται οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι / Αξιωματούχοι να χειριστούν το 
θέμα κατά περίπτωση. 

v. Η πιο πάνω απόφαση θα μπει σε εφαρμογή από 19 Οκτωβρίου μέχρι 30 Οκτωβρίου και 
θα αξιολογηθεί αναλόγως.    
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14 Αποφάσισε όπως ο Πρύτανης ζητήσει από τον Κοσμήτορα της Σχολής ΓΕΔΙΠ και την Πρόεδρο 
του Τμήματος ΓΕΒΕΤ να καταθέσουν άμεσα τις απόψεις τους για την απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου εκμίσθωση κρατικής γης στην Κοινότητα Αχέλειας για τις ανάγκες δημιουργίας 
Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος. Το θέμα θα εξεταστεί στην ερχόμενη συνεδρία του 
Πρυτανικού Συμβουλίου. 

 


