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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 162 
18 Νοεμβρίου 2020 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο: 

1 Αποφάσισε όπως υπό την επίβλεψή του και με υπεύθυνο συντονιστή τον ΑΑΥ, συσταθεί 
Επιστημονική Ομάδα που θα παρέχει τεχνογνωσία, χωρίς αμοιβή, για τις ανάγκες του Μουσείου 
της Αρχιεπισκοπής. 

2 Αποφάσισε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα περεταίρω μείωσης του προϋπολογισμού που έχει 
υποβάλει το Πανεπιστήμιο για το 2021 και εξουσιοδότησε τον ΑΟιΠΑ και τον ΔΔΟ να 
επικοινωνήσουν με τον ΥΠΠΑΝ για χειρισμό του θέματος. 

3 Επαναβεβαίωσε 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 
επιταγής/εμβασμάτων. Η τελική ημερομηνία υποβολής των υπογεγραμμένων εντύπων, 
με ευθύνη του κάθε ελέγχοντα λειτουργού, είναι η 31η Ιανουαρίου 2021.    

 
Επιπρόσθετα, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης με την πανδημία, αποφάσισε: 
 

i. Όλα τα υπογραμμένα έντυπα, επιπρόσθετα των οδηγιών πληρωμής (π.χ. timesheets, 
έντυπα ανάθεσης εργασίας κτλ), με πρωτότυπη υπογραφή για την περίοδο μέχρι 
31/1/2021, θα αποστέλλονται και θα παραλαμβάνονται από την ΥΟικ σε μεταγενέστερο 
στάδιο δηλ. μετά την τελική διεκπεραίωση των πληρωμών-έκδοσης 
επιταγής/εμβασμάτων. Η τελική ημερομηνία υποβολής των υπογεγραμμένων εντύπων, 
με ευθύνη του κάθε ελέγχοντα λειτουργού, είναι η 31η Ιανουαρίου 2021. Διευκρινίζεται 
ότι: (α) Για τις ΟΠ που δημιουργούνται μέσω της εφαρμογής e-payments (Ηλεκτρονική 
Διαχείριση Πληρωμών), όλα τα πρωτότυπα συνοδευτικά έντυπα/έγγραφα των οδηγιών 
πληρωμής θα παραμένουν στο κεντρικό αρχείο της οντότητας (Τμήμα/Σχολή) του 
εξουσιοδοτημένου ελέγχοντα λειτουργού του κονδυλίου, και (β) Για τις ΟΠ που 
αφορούν σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα έργα τα πρωτότυπα συνοδευτικά 
έντυπα/έγγραφα των οδηγιών πληρωμής, θα πρέπει να στέλνονται στην ΥΕ, η οποία θα 
πρέπει να τα καταχωρεί/αρχειοθετεί στον φάκελο του έργου που αφορούν, ο οποίος 
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φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα αφορούν στο κάθε έργο και διατηρείται 
ως η απαίτηση του χρηματοδότη, καθώς επίσης και για τους όποιους ελέγχους. 

ii. Από εδώ και στο εξής, όλες οι πληρωμές θα γίνονται με τραπεζικό έμβασμα, εκτός από 
περιπτώσεις όπου η ΥΟικ παρά τις προσπάθειες της, αδυνατεί να εξασφαλίσει τα 
τραπεζικά στοιχεία του δικαιούχου. 

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

5 Ενέκρινε το αίτημα του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών για προσφορά θέσης 
Επισκέπτη Σύντομης Διάρκειας στον Δρ. J. B. 

6 Ενέκρινε τα αιτήματα ανάθεσης εργασίας ως εξής: 
 

i. Μ. Κ. στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης. 
ii. Α. Κ. στο Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία. 

iii. Κ. Π. στο Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία 
 
Ενέκρινε την τροποποίηση προηγούμενων αποφάσεων για την ανάθεση εργασίας στην Ε. Ζ. στο 
Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοικονομικών και Ναυτιλίας και στη Σ. Β. στο Τμήμα Πολυμέσων και 
Γραφικών Τεχνών. 

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

8 Ενέκρινε τις εισηγήσεις της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας που λήφθηκαν κατά την 81η 
συνεδρία της και αφορούν αιτήματα για ερευνητικά θέματα για ποσά μέχρι €5.000. 

9 Ενέκρινε τις εισηγήσεις της Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας που λήφθηκαν στην 81η 
συνεδρία της για τα αιτήματα της Καθηγήτριας Τ. Ο. και του Λέκτορα Κ. Μ., για την κατ’ 
εξαίρεση κάλυψη της δαπάνης υπηρεσιών από την Cyta, σε σχέση με την υλοποίηση ενιαίας 
έρευνας που διεξάγουν, από την κατηγορία δαπάνης Μικροέξοδα Έρευνας, μέχρι ποσού ύψους 
€500, από την κατανομή Ερευνητικής Δραστηριότητας τους για το 2020. 

10 Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού και 
Υποδομών, αποφάσισε ομόφωνα τα πιο κάτω: 
 
1. Την άμεση προκήρυξη των θέσεων για κάλυψη των αναγκών του Εαρινού Εξαμήνου 

2020/2021 με Ειδικούς Επιστήμονες ως αυτές υποβλήθηκαν από τις Σχολές/Τμήματα του 
Πανεπιστημίου.  Στις προκηρύξεις να υπάρχει σημείωση ότι το πανεπιστήμιο διατηρεί το 
δικαίωμα να μην πληρώσει τη θέση στην περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα.  

2. Οι Κοσμήτορες των Σχολών σε συνεργασία με τα Τμήματα επανεξετάσουν τις ανάγκες που 
υποβλήθηκαν για Ειδικούς Επιστήμονες για το Εαρινό Εξάμηνο 2020/2021, με στόχο τον 
εξορθολογισμό των διδακτικών αναγκών για Ειδικούς Επιστήμονες και μείωση των 
προβλεπόμενων αναγκών που υποβλήθηκαν (€573.739,36) στο ποσό της τάξης των 
€450.000 περίπου, ενόψει και της υπέρβασης που υπάρχει στην πρόνοια του άρθρου 1/104 
- Ειδικού Επιστήμονες στον Προϋπολογισμό του 2021 (€573.739,36 - €503.250 
=€70.489,36). 

3. Για την πιο πάνω διαδικασία ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 
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 Όλα τα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ καλύπτουν το διδακτικό τους φόρτο όπως αυτό προνοείται 
από την ισχύουσα πολιτική. Πιο συγκεκριμένα τα μέλη ΔΕΠ οφείλουν να διδάσκουν 6 
ώρες ανά εξάμηνο και οι ΕΕΠ οφείλουν να διδάσκουν 12-15 ώρες ανά εξάμηνο. 

 Η κάλυψη διδακτικών αναγκών για τη διεξαγωγή εργαστηρίων / φροντιστηρίων θα 
γίνεται, με σειρά προτεραιότητας, από Εκπαιδευτές Εργαστηρίων / ΕΕΠ / 
Διδακτορικούς Φοιτητές / ΕΕ. 

 Εφαρμοστεί η απόφαση της Συγκλήτου που λήφθηκε κατά την 132η συνεδρία της. 
Συγκεκριμένα για προγράμματα σπουδών που το Τμήμα αποφάσισε όπως προσφερθεί 
κάποιο μάθημα με αριθμό φοιτητών κάτω των 6, το Τμήμα δύναται να το πράξει 
επωμιζόμενο το οικονομικό κόστος που προκύπτει. Επιπλέον οι ώρες διδασκαλίας στα 
εν λόγω μάθημα δεν θα αποτελούν μέρος του διδακτικού φόρτου των ακαδημαϊκών 
μελών.  Επομένως, τα ακαδημαϊκά μέλη που δίδαξαν σε  μικρά ακροατήρια (κάτω των 
6 ατόμων) θα πρέπει να καλύψουν την διδασκαλία στα επόμενα δύο ακαδημαϊκά 
εξάμηνα. Όπου τα ακροατήρια των μαθημάτων είναι κάτω των 6 φοιτητών να μην 
διεξαχθούν, εάν αυτό είναι εφικτό. 

 Αποφυγή του κατακερματισμού των ακροατηρίων των μαθημάτων. Στην περίπτωση 
που κρίνεται από το Τμήμα ο κατακερματισμός των ακροατηρίων θα πρέπει να είναι 
πλήρως αιτιολογημένος και θα επιτρέπεται μόνο εάν το μέγεθος των επιμέρους 
ακροατηρίων ξεπερνά κατά μέσο όρο τους είκοσι φοιτητές.  

 
Οι Κοσμήτορες των Σχολών λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, υποβάλουν άμεσα στην ΥΑΔ με 
κοινοποίηση το Γραφείο του ΑΟιΠΑ οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν κατά την επανεξέταση 
των αναγκών σε Ειδικούς Επιστήμονες για το Εαρινό Εξάμηνο 2020/2021. 
 
4. Η ΥΑΔ επικοινωνήσει γραπτώς με την Διευθύντρια του Κέντρου Γλωσσών για υποβολή 

των ακόλουθων πληροφοριών σε σχέση με τις ανάγκες που υποβλήθηκαν για Ειδικούς 
Επιστήμονες:  
 Επίσημες αποφάσεις οι οποίες σχετίζονται με τη μείωση του διδακτικού φόρτου των 

μελών του Δικτύου Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης. 
 Αποφάσεις του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου οι οποίες σχετίζονται με το εντατικό 

πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού 25 ωρών το εξάμηνο. 
5. Σε περίπτωση που το κατανεμημένο ποσό κατά το έτος 2021 δεν είναι επαρκές, θα γίνουν 

όλες οι απαραίτητες ενέργειες για μεταφορά πιστώσεων στο άρθρο 1/104 - Ειδικοί 
Επιστήμονες, αναλόγως και των θέσεων ΔΕΠ που θα πληρωθούν. 

11 Αποφάσισε ότι από το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021/2022 τίθενται σε ισχύ τα εξής: 
 
1. Όλες οι θέσεις ΕΕ θα προκηρυχθούν. 
2. Με βοήθεια από την ΥΣΦΕ και ΥΑΔ να ελεγχθεί ότι όλα τα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ καλύπτουν 

το διδακτικό τους φόρτο όπως αυτό προνοείται από την ισχύουσα πολιτική. Πιο 
συγκεκριμένα, τα μέλη ΔΕΠ οφείλουν να διδάσκουν 6 ώρες ανά εξάμηνο και οι ΕΕΠ 
οφείλουν να διδάσκουν 12-15 ώρες ανά εξάμηνο. 

3. Το ΠΣ να εξετάσει τη θέσπιση πολιτικής που καθορίζει το μέγιστο αριθμό μαθημάτων 
επιλογής ανά Πρόγραμμα Σπουδών.  

4. Ο ΑΑΥ να υποβάλει εισήγηση και το ΠΣ να πάρει απόφαση για την υιοθέτηση πολιτικής 
που θα διασφαλίζει ότι θα ανανεώνονται τα άτομα που προσλαμβάνονται ως ΕΕ. 

5. Θεσμοθετηθεί πολιτική που περιορίζει τον αριθμό μαθημάτων που ο κάθε ΕΕ διδάσκει στο 
πανεπιστήμιο ανά εξάμηνο. 
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12 Ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών σχετικά με 
την εφαρμογή της ψηφιακής ταυτότητας στο Πανεπιστήμιο και την προωθεί με θετική εισήγηση 
στην Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου για λήψη τελικής απόφασης. 

13 Αντιμετωπίζει θετικά την εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών 
για ενίσχυση του άρθρου 321 «Συνδρομές σε Βάσεις Δεδομένων» για πληρωμή των συνδρομών 
για τα έτη 2021 και 2022 από εξοικονομήσεις που ενδεχομένων να προκύψουν το 2020, ώστε 
να αξιοποιηθεί ο προϋπολογισμός του 2020 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και την προωθεί 
στην Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου για λήψη τελικής απόφασης.

14 Ενέκρινε την αποδοχή χορηγίας ύψους 3,500 USD από το διεθνή οργανισμό ISCN προς το 
ΤΕΠΑΚ και το FU Berlin για τη διεξαγωγή του έργου «How to start a network for Climate 
Change Actions». 

15 Συνεχάρη τον  Καθηγητή Σ. Κ. για την εκλογή του ως Προέδρου του Ιδρύματος Τάκη και Λούκη 
Νέμιτσα. ενέκρινε το αίτημα του για εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα και προωθεί το θέμα 
στο Συμβούλιο για λήψη της τελικής απόφασης. 

16 Ενέκρινε το αίτημα του Καθηγητή Φ. Κ. για εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα και προωθεί 
το θέμα στο Συμβούλιο για λήψη της τελικής απόφασης. 

17 Εξέτασε τα αιτήματα του Αναπληρωτή Καθηγητή Ε. Α. και του Επίκουρου Καθηγητή Χ. Δ. για 
εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες και διαπίστωσε ότι τα αιτήματα υποβάλλονται 
εκπρόθεσμα και μετά τη διενέργεια των έργων. Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως 
ζητήσει διευκρινήσεις για το λόγο που τα αιτήματα δεν είχε υποβληθεί εγκαίρως. 
 
Τα θέματα θα επανεξεταστούν στην επόμενη συνεδρία, λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινήσεις 
που θα υποβληθούν. 
 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο τονίζει ότι τα αιτήματα υποβάλλονται προγενέστερα της διεξαγωγής 
του έργου και μετά από σχετική έγκριση δικαιούται ο αιτητής να προχωρήσει με τη 
διεκπεραίωση του έργου.   

18 Αποφάσισε όπως η εισήγηση της Υπηρεσίας Οικονομικών για τα νέα έντυπα υλοποίησης 
συμβάσεων/αγορών προωθηθεί στη Συγκλητική Επιτροπή Οικονομικών, Προσωπικού και 
Υποδομών, ώστε οι Σχολές να έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τις απόψεις τους. Το θέμα θα 
επανέλθει σε επόμενη συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου.  

19 Ενέκρινε τις αμοιβές ακαδημαϊκού προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών για παροχή 
υπηρεσιών διοργάνωσης γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση θέσεων στην Επιτροπή Ατόμων 
με Νοητική Αναπηρία, στον Δήμο Λεμεσού, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στον Κυπριακό 
Οργανισμό Αναπτύξεως Γης. 

20 Αποφάσισε ότι με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δυστυχώς το αίτημα της Κοινότητας 
Κάτω Πύργου Τηλλυρίας για ειδική μοριοδότηση ή/και η προσφορά χαρισματικής θέσης σε 
υποψήφιους φοιτητές που προέρχονται από την Κοινότητα, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Το 
θέμα θα τύχει επεξεργασίας από τα αρμόδια Σώματα του Πανεπιστημίου και αν προκύψει η 
οποιαδήποτε διαφοροποίηση, θα σταλεί η σχετική ενημέρωση. 
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21 Αποφάσισε όπως εγκρίνει το αίτημα του Τμήματος Καλών Τεχνών για κάλυψη των δαπανών 
ύψους €5.300, από τα Ίδια Έσοδα του Τμήματος, για την καλλιτεχνική δράση Faculty Art 
Project που θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Δεκέμβριος 2020-Μάιος 2021. 

 


