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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 160 
29 Οκτωβρίου 2020 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο: 

1 Έλαβε γνώση της εισήγησης που υποβλήθηκε για ανάληψη αρμοδιότητας από το Γραφείο 
Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ για έκδοση άδειας εισόδου και άδειας παραμονής σε 
νεοεισερχόμενους φοιτητές και ερευνητές από Τρίτες Χώρες. Ο ΔΔΟ θα εξετάσει το ενδεχόμενο 
κατά πόσο η εν λόγω αρμοδιότητα μπορεί να αναληφθεί από την ΥΣΦΕ ή την ΥΕΠΔ (Γραφείο 
Erasmus) ή με αγορά υπηρεσιών. 

2 Αποφάσισε όπως ορίσει Ad Hoc Επιτροπή για να μελετήσει τις προτάσεις της Ομάδας Εργασίας 
για βελτίωση της ποιότητας πανεπιστημιακής ζωής βάσει των 17 βιώσιμων στόχων ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών και συνάμα του Time Higher Education’s Impact Ranking και να 
υποβάλει τελικές εισηγήσεις προς το Πρυτανικό Συμβούλιο, ως εξής: 
 
1. Επίκουρος Καθ. Στυλιανός Γιατρός, Συντονιστής 
2. Αναπληρωτής Καθ. Δημήτρης Τσάλτας 
3. Ανδρέας Διονυσίου, Λειτουργός Πανεπιστημίου 
4. Ολυμπία Μαρκίδου, Λειτουργός Πανεπιστημίου 
5. Γιάννος Αφροδίσης, Λειτουργός Πανεπιστημίου 

3 Λαμβάνοντας υπόψη και τις θετικές απόψεις του Τμήματος ΓΕΒΕΤ, αποφάσισε όπως αποδεκτεί 
την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για εκμίσθωση κρατικής γης στην Κοινότητα 
Αχέλειας για τις ανάγκες δημιουργίας πανεπιστημιακού αγροκτήματος για πεδινές καλλιέργειες. 
Το θέμα προωθείται με θετική εισήγηση στην ΕΔΠΑΣ για λήψη τελικής απόφασης. 

4 Ενέκρινε την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και την ΑΗΚ. 

5 Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Πανεπιστημίου μετά και τις αποφάσεις που έλαβε κατά 
την προηγούμενη συνεδρία του, αποφάσισε τα εξής: 
 

i. Tη συνέχιση λειτουργίας του CuttingEdge τηρώντας αυστηρά όλες τις πρόνοιες του 
υγειονομικού πρωτοκόλλου και των σχετικών διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας. 

ii. Την επαναλειτουργία του Γυμναστηρίου τηρώντας αυστηρά όλες τις πρόνοιες του 
υγειονομικού πρωτοκόλλου και των σχετικών διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας. 

iii. Το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης παραμείνει κλειστό, βάσει και των συστάσεων που 
δόθηκαν από την Προϊστάμενη της ΥΔΠ. 

iv. Από την 1η Νοεμβρίου 2020, μετά και την απόφαση που λήφθηκε για διαδικτυακή 
προσφορά των μαθημάτων μέχρι και το τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου, 
τα ακροατήρια όλων των μαθημάτων ενοποιηθούν  και προσφερθούν ακολουθώντας το 
ωρολόγιο πρόγραμμα χωρίς την ανάγκη επιπρόσθετης ώρας διδασκαλίας. Ο 
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων θα αποστείλει στα Τμήματα/Διδάσκοντες 
επεξηγητικό μήνυμα για το συγκεκριμένο θέμα. 
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6 Ενημερώθηκε για την εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με την παραχώρηση του 
Ειδικού Επιδόματος στους Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές των δημόσιων 
πανεπιστημίων. 

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

8 Ενέκρινε το αίτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής για απασχόληση Βοηθού Διδασκαλίας για το 
Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020/2021 που βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη. 

9 Ενέκρινε τα αιτήματα ανάθεσης εργασίας ως εξής: 
 
i. Α. Θ. στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. 
ii. Μ. Γ. στο Τμήμα Νοσηλευτικής. 
iii. Α. Γ. στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. 

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

11 Αποφάσισε όπως όλα τα δεδομένα της υπόθεσης παρουσιαστούν ενώπιον της Συγκλήτου με την 
εισήγηση όπως κινηθεί άμεσα η διαδικασία κρίσης του Πρώτου Εκπαιδευτή Σ. Α. σε θέση 
Ενταγμένου Λέκτορα. 

12 Αποφάσισε όπως όπως άμεσα ξεκινήσει η προσπάθεια δημιουργίας λογισμικού για την 
ηλεκτρονική διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων. 

13 Ενέκρινε την εισήγηση της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας για αναθεώρηση της 
εγκεκριμένης πολιτικής φιλοξενίας. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε όπως ανά περίπτωση, το 
Τμήμα/Σχολή/Οντότητα επιλέγει ένα από τα δυο πιο κάτω: 
 

i. Καταβάλλεται η κατ΄αποκοπή αμοιβή των €150 και η αποζημίωση για μόνο ένα 
δείπνο/γεύμα αυξηθεί από τα €30/άτομο (συμπ. αλκοολούχου ποτού) σε €45/άτομο. 

ii. Δεν καταβάλλεται η κατ΄αποκοπή αμοιβή των €150 και αντίστοιχα διαφοροποιείται η 
πρόνοια όπου αναφέρεται «Για κάθε δραστηριότητα μπορεί να προσφέρεται ένα γεύμα 
ή δείπνο κατά την παραμονή των φιλοξενουμένων στο Πανεπιστήμιο» με τη 
δυνατότητα προσφοράς γεύματος ή δείπνου δύο φορές, με μέγιστο ποσό τα €45/άτομο 
ανά γεύμα/δείπνο (συμπ. αλκοολούχου ποτού). 

14  Ενέκρινε το αίτημα για αποζημίωση των συμμετεχόντων σε εκπαίδευση στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ MATE. 

15 Εξέτασε εισήγηση για τη διαχείριση των Ιδίων Εσόδων και τη δημιουργία Αποθεματικού 
Ταμείου για την Πανεπιστημιακή Ανάπτυξη και αποφάσισε τα εξής:  
 

i. Tη δημιουργία Αποθεματικού Ταμείου για την Πανεπιστημιακή Ανάπτυξη και 
εξουσιοδοτεί τον ΔΔΟ να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Οικονομικών ώστε η 
δημιουργία του Ταμείου να γίνει με νόμιμο αποδεκτό τρόπο. 

ii. Να ζητήσει κατάσταση των Ιδίων Εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των Ταμείων της 
Έρευνας, ώστε να διαφανεί πως μέχρι σήμερα έχουν αξιοποιηθεί αυτά τα αποθεματικά. 

iii. Θα εξετάσει ξανά όλες τις φόρμουλες ενίσχυσης των διάφορων Ταμείων για την έρευνα.
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iv. Θα διεξαχθεί διάλογος με στόχο όπως μέχρι τον Μάρτιο 2021 ληφθούν οι όποιες 
επιπρόσθετες αποφάσεις χρειάζεται για να μπει τότε σε εφαρμογή.  

v. Όταν συλλεγούν τα δεδομένα θα γίνει ειδική συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου 
αποκλειστικά για αυτό το θέμα. 

16 Ενέκρινε πολιτική καθώς και τη δημιουργία χώρων θηλασμού ή/και άντλησης μητρικού 
γάλακτος στους χώρους του Πανεπιστημίου. Το θέμα θα υποβληθεί και στη Σύγκλητο για 
ενημέρωση. 

17 Εξέτασε εισήγηση του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και αποφάσισε όπως η 
Επιτροπή Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών εξετάσει συνολικά τα αιτήματα όλων των 
Σχολών σχετικά με εργοδοτήσεις Τεχνικών Εργαστηρίων, ώστε αν υπάρχει η δυνατότητα να 
δοθεί ευελιξία για εργοδοτήσεις και από άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού, πέραν του 
κονδυλίου 105 «Βοηθοί Διδασκαλίας» από τον προϋπολογισμό του 2021 

18 Aποφάσισε όπως μέχρι τέλος του 2020, ο ΑΑΥ, ο ΔΔΟ και η Υπηρεσία Οικονομικών 
ετοιμάσουν εισήγηση για την αναθεώρηση της πολιτικής συμπληρωματικών δραστηριοτήτων 
ΔΕΠ/ΕΕΠ και την υποβάλουν στο Πρυτανικό Συμβούλιο. 

19 Μέσα στο πλαίσιο καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και της πιο άμεσης επίλυσης 
προβλημάτων που προκύπτουν, ενέκρινε εισήγηση της Ομάδας Εργασίας για την υιοθέτηση της 
ισχύουσας κεντρικής κυβερνητικής πολιτικής υπηρεσιακών ταξιδιών στο εξωτερικό ως της νέας 
πολιτικής του Πανεπιστημίου, από την 1η Ιανουαρίου 2021.  
 
Το Λογιστήριο, υπό το συντονισμό του ΔΔΟ θα ετοιμάσει σύντομο επεξηγηματικό κείμενο στο 
οποίο θα γίνεται αντιστοίχιση των ρόλων της πολιτικής του Κράτους με τους ρόλους που 
υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο. 

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

21 Ενέκρινε εισήγηση του Τμήματος Νοσηλευτικής για καταβολή εισφοράς ύψους €3.000 στον 
Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων έναντι της δωρεάν κλινικής άσκησης που 
παρέχει σε φοιτητές του Τμήματος. 

22 Ενέκρινε τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από τη Βιβλιοθήκη για αγορά/ανανέωση συνδρομών 
ηλεκτρονικού υλικού, για το έτος 2021. 

23 Σχετικά με τους φοιτητές του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Επιστημών  
Αποκατάστασης όπου υποχρεούνται να προβούν στην εξέταση του Covid19,τόσο για να γίνουν 
αποδεκτοί στα εξωτερικά πλαίσια όσο και για την ομαλή επανεκκίνηση της Κλινικής 
Αποκατάστασης, αποφάσισε όπως το Πανεπιστήμιο οφείλει να διασφαλίσει την συνέχιση των 
σπουδών των φοιτητών χωρίς να επωμιστούν οι ίδιοι το κόστος. Λόγω του επείγοντος, και 
δεδομένου ότι οι φοιτητές πρέπει να επιστρέψουν στην κλινική άσκηση τη Δευτέρα 2/11/2020, 
το ΠΣ αποφάσισε όπως: 
 

i. Εγκρίνει κατ’ εξαίρεση την ανάθεση υπηρεσιών στο ίδιο εργαστήριο που διεξήγαγε τον 
έλεγχο των φοιτητών κατά την έναρξη του εξαμήνου. Το εργαστήριο επιλέγηκε μέσα 
από τη διαδικασία προσφορών. 
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ii. Kαλυφθεί το κόστος, το οποίο εκτιμάται στις €3500, από το άρθρο 347 – Ιατρικές και 
Νοσοκομειακές Υπηρεσίες της ΥΣΦE. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο στο εν λόγω 
άρθρο δεν επαρκεί, μπορεί να ενισχυθεί από κεντρικά κονδύλια ή/και με μεταφορές από 
εξοικονομήσεις σε άλλα άρθρα του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης. 

iii. Πιθανά μελλοντικά αιτήματα για ανάγκες εξέτασης για Covid19 των φοιτητών για το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-21, τόσο της Σχολής Επιστημών Υγείας για σκοπούς κλινικής 
άσκησης όσο και των φοιτητών άλλων Τμημάτων που κάνουν πρακτική σε εξωτερικά 
πλαίσια με γνώμονα την ομαλή συνέχιση των σπουδών των φοιτητών, θα εξετάζονται 
κατά περίπτωση. 

 


