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1. Γενικά
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Π.Κ.) περιλαμβάνει χώρους / αίθουσες που προσφέρονται για συνέδρια,
σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, συναντήσεις εργασίας και πολιτιστικά γεγονότα, ενώ διαθέτει
εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό για τη στήριξη των εκδηλώσεων αυτών. Έχει
παρατηρηθεί αυξανόμενη ζήτηση για τους χώρους / αίθουσες του Π.Κ., ως εκ τούτου το Π.Κ.
διαμόρφωσε πολιτική διαχείρισης και χρέωσης των χώρων / αιθουσών του με τον τρόπο που
καταγράφεται πιο κάτω.

2. Εξοπλισμός
Σε κάποιες από τις αίθουσες λειτουργούν ηχοσυστήματα με μονάδες μικροφώνων για τα έδρανα των
προεδρείων και τους κύριους ομιλητές και ασύρματα μικρόφωνα για το ακροατήριο.
Σε όλες τις εγκαταστάσεις του Π.Κ. λειτουργεί κατανεμημένο σύστημα ήχου, με δυνατότητα
αναγγελιών, μουσικής κ.λπ.


Στον εξοπλισμό του Π.Κ. περιλαμβάνονται προβολικά συστήματα:






Video/data projectors, οι οποίοι συνδέονται με φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές
(Η/Υ)
Laptops, DVD, CD ή VIDEO players
Slides και overhead projectors
Laser pointers
Σταθερές ηλεκτρικές και φορητές οθόνες προβολής



Σε όλο το κτιριακό συγκρότημα του Π.Κ. υπάρχει δομημένη καλωδίωση που επιτρέπει την
άμεση σύνδεση ηλεκτρονικών υπολογιστών στο διαδίκτυο (internet), τη δημιουργία
ασφαλών ομάδων εργασίας (workgroups) και εσωτερικών δικτύων (intranets), τη σύνδεση
τηλεφωνικών συσκευών και εικονοτηλεφώνων, την τηλεδιάσκεψη και την τηλεργασία
ανάμεσα σε όλους του χώρους του κέντρου αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο μέσω σύγχρονου
τηλεπικοινωνιακού κόμβου.



Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα παροχής τηλεφωνικών γραμμών, τηλεομοιότυπου (fax) και
φωτοτυπικού μηχανήματος.

3. Χρήστες χώρων / αιθουσών Π.Κ.
Οι χώροι/αίθουσες του Πανεπιστημίου Κύπρου δύναται να διατίθενται στους ακόλουθους με τις
αντίστοιχες χρεώσεις:
1. Σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας δωρεάν εκτός από την αντιμισθία για υποστήριξη
εκδηλώσεων πέραν του κανονικού ωραρίου.
2. Σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή άλλους αιτητές, με την έγκριση του Πρύτανη καταβάλλονται οι
χρεώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 6 του εγγράφου εκτός του κόστους
χρήσης της αίθουσας/χώρου. Το σχετικό κόστος καλύπτεται από τα Ίδια Έσοδα που
παραχωρήθηκαν από το Συμβούλιο προς το Πρυτανικό Συμβούλιο για διαχείριση.
3. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κυβερνητικές υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
επιστημονικούς φορείς, οργανισμούς, επιμελητήρια, σωματεία, συλλόγους, πολιτιστικές
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ομάδες ή άτομα που διοργανώνουν κοινές εκδηλώσεις με οργανωτικές οντότητες του Π.Κ. οι
οποίες και συμμετέχουν, με 50% έκπτωση το κόστος χρήσης της αίθουσας/χώρου. Οι
επιπρόσθετες χρεώσεις όπως αναφέρονται στην ενότητα 6 του εγγράφου θα καταβάλλονται
κατά 100%».
4. Σε φυσικά η νομικά πρόσωπα, κυβερνητικές υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
επιστημονικούς φορείς, οργανισμούς, επιμελητήρια, σωματεία, συλλόγους, πολιτιστικές
ομάδες ή άτομα καταβάλλονται οι χρεώσεις όπως αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 6
του εγγράφου.

4. Εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας
4.1 Πως διατίθενται οι χώροι / αίθουσες
4.1.1. Με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο χρήστη γραπτού αιτήματος για χρήση των χώρων
προς το Γραφείο Διαχείρισης Αιθουσών και Άλλων Χώρων για εκδηλώσεις [πρόταση για
στελέχωση του συγκεκριμένου γραφείου από προσωπικό του Ανεξάρτητου Γραφείου
Μεταφορών και Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού και επιπρόσθετο
προσωπικό εάν χρειαστεί]
4.1.2. Το αίτημα για την παραχώρηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται σύμφωνα με τους όρους του
παρόντος.
4.1.3. Αίτημα που υποβάλλεται από τυχόν οφειλέτη γίνεται δεκτό μόνο μετά την εξόφληση της
οφειλής.
4.1.4. Αίτημα που περιέχει όρους ή περιορισμούς δεν γίνεται δεκτό.
4.2 Κωλύματα διάθεσης
4.2.1. Όταν το Πανεπιστήμιο Κύπρου χρειάζεται τον χώρο για δικές του εκδηλώσεις.
4.2.2. Όταν έχει διατεθεί σε άλλο άτομο που το ζήτησε νωρίτερα.
4.2.3. Όταν το αντικείμενο της εκδήλωσης είναι αντίθετο με το κοινό αίσθημα ή μπορεί να
προκαλέσει ταραχές.
4.2.4. Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους της παρούσας πολιτικής ή οποιασδήποτε
σύμβασής του με το Πανεπιστήμιο.
4.3 Τρόπος πληρωμής
4.3.1. Ο ενδιαφερόμενος με την υπογραφή του πρωτοκόλλου καταβάλλει 50% της αξίας της
χρέωσης και υποχρεούται να εξοφλήσει μέσα σε 30 μέρες το υπόλοιπο ποσό. Σχετικό
τιμολόγιο θα εκδίδεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου.
4.4 Παράδοση και Παραλαβή Χώρων & Εξοπλισμού
4.4.1. Γίνεται με την υπογραφή πρωτοκόλλου, μετά την οποία ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει
πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Π.Κ. που
παραλαμβάνει και ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε απώλεια ή φθορά αυτών.
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4.4.2. Αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης ή του συνεδρίου, οι χώροι και τα υλικά παραδίδονται
στο Π.Κ. πάλι με πρωτόκολλο, στο οποίο αναγράφονται οι τυχόν απώλειες ή φθορές καθώς
και η αποτίμησή τους από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
Αντικείμενα και κάθε είδους υλικά που έχει προσκομίσει στους χώρους του Π.Κ. ο
διοργανωτής του συνεδρίου ή της εκδήλωσης επιτρέπεται να παρακρατηθούν από το Π.Κ,
εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί οι προς αυτό υποχρεώσεις του διοργανωτή.
4.5 Περιορισμοί – Απαγορεύσεις – Ευθύνες
4.5.1. Το Π.Κ. δικαιούται να ελέγχει οποτεδήποτε την τήρηση των συμφωνηθέντων.
4.5.2. Απαγορεύεται:
4.5.2.1. Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί
4.5.2.2. Η μεταβολή της διαρρύθμισης των χώρων, χωρίς γραπτή άδεια από το Π.Κ.
4.5.2.3. Η χρήση των χώρων για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην
αίτηση
4.5.2.4. Η επικόλληση αφισών ή αυτοκόλλητων και η ανάρτηση ή στερέωση αντικειμένων με
καρφιά σε οποιονδήποτε χώρο
4.5.2.5. Η τοποθέτηση διαφημίσεων
4.5.2.6. Η υπεκμίσθωση των διατιθεμένων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε
τρίτους.
4.5.3. Οι χρήστες των αιθουσών είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά που
προκλήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης των αιθουσών
4.5.4. Το Π.Κ. δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή ελλείψεις των χώρων που παραχωρεί
προς χρήση, ούτε για απώλειες, βλάβες ή φθορές υλικών που εισάγονται στους χώρους
πραγματοποίησης του συνεδρίου ή της εκδήλωσης.
4.5.5. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως θα
προκληθεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεών τους στους χώρους που τους
παραχωρούνται. Το Π.Κ. δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, σε περίπτωση δε που θα
θεωρηθεί τυχόν υπόλογο έναντι τρίτων, οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να
αποκαταστήσουν κάθε ζημιά του (υλική ή ηθική) από τον λόγο αυτό.
4.5.6. Οι ανεξόφλητες χρηματικές ή άλλες οφειλές προς το Π.Κ. επιβαρύνονται με νόμιμο τόκο
κατά μήνα από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

5. Υποστηρικτικές υπηρεσίες από τις Διοικητικές Υπηρεσίες
5.1 Γραφείο Διαχείρισης Αιθουσών και Άλλων Χώρων για εκδηλώσεις
Το εν λόγω Γραφείο έχει την ευθύνη:
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5.1.1. για την διευθέτηση των ανάλογων κρατήσεων των χώρων / αιθουσών του ΠΚ αφού λάβει
γραπτό αίτημα (πχ. επιστολή, ηλεκτρονικό μήνυμα).
5.1.2. να αποστέλλει απαντητική επιστολή στον ενδιαφερόμενο χρήστη, με την οποία θα τον
ενημερώνει για την πρόοδο της κράτησης, για τις χρεώσεις βάσει της προτεινόμενης
τιμολογιακής πολιτικής και το έντυπο έκδοσης τιμολογίου του Γραφείου Εσόδων
(Παράρτημα Ι).
5.1.3 να μεριμνά για την προώθηση του κατάλληλα συμπληρωμένου εντύπου του Γραφείου
Εσόδων προς τις Οικονομικές Υπηρεσίες, έτσι ώστε να εκδίδεται σχετικό τιμολόγιο από τις
Οικονομικές Υπηρεσίες.
5.1.4. να κοινοποιεί το γραπτό αίτημα στις αρμόδιες Διοικητικές Υπηρεσίες στις περιπτώσεις που
οι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται επιπρόσθετες υπηρεσίες.
5.2 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ)
Η ΥΣΦΜ έχει την ευθύνη για την ετοιμασία των ωρολογίων προγραμμάτων και την κράτηση των
απαραίτητων αιθουσών/χώρων διδασκαλίας του Π.Κ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στη συνέχεια
ενημερώνει το Γραφείο Διαχείρισης Αιθουσών και Άλλων Χώρων για εκδηλώσεις για τη
διαθεσιμότητα των αιθουσών/χώρων του Π.Κ.
5.3 Τεχνικές Υπηρεσίες
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες έχουν την ευθύνη για τα ακόλουθα:
5.2.1. για τη λειτουργία / προγραμματισμό του κλιματισμού και φωτισμού των αιθουσών
5.2.2. για τη συντήρηση των αιθουσών
5.2.3. για τις υπηρεσίες επιφυλακής
5.2.4. για αποκατάσταση ζημιών οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά την διάρκεια της
ενοικίασης
5.4 Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού-Τομέας Ασφάλειας και Υγείας – Ανεξάρτητο Γραφείο
Μεταφορών και Υποστήριξης – Γραφείο Καθαριότητας
Το Ανεξάρτητο Γραφείο Μεταφορών και Υποστήριξης είναι υπεύθυνο για:
5.3.1.1. τεχνική υποστήριξη των εκδηλώσεων
5.3.1.2. τη διαρρύθμιση του χώρου / παροχή εξοπλισμού
5.3.1.3. αποκατάσταση τυχόν ζημιών
Το Γραφείο Καθαριότητας είναι υπεύθυνο για:
5.3.2.1. την καθαριότητα των χώρων / αιθουσών
5.3.2.2. την παραχώρηση τραπεζομάντηλων
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5.5 Οικονομικές Υπηρεσίες
Οι Οικονομικές Υπηρεσίες μεριμνούν:
5.4.1. για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου προς τον ενδιαφερόμενο χρήστη αφού
παραλάβουν το έντυπο έκδοσης τιμολογίου του
Γραφείου Εσόδων κατάλληλα
συμπληρωμένο
5.4.2. για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού σύμφωνα με τους κανονισμούς του Π.Κ.

6. Πολιτική χρέωσης
6.1.

Το κόστος της χρέωσης εξαρτάται από το είδος της αίθουσας π.χ. χωρητικότητα και από το
είδος των προσφερόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Τα είδη των αιθουσών του Π.Κ. προς χρήση είναι τα ακόλουθα:
6.1.1. Αίθουσες διδασκαλίας
6.1.2. Αμφιθέατρα
6.1.3. Αίθουσα Τελετών στο Κεντρικό Κτήριο και Κτήριο Λεβέντη.
6.1.4. Υπαίθριοι Χώροι
6.1.4.1. Εσωτερικό Αίθριο Κτηρίου Λεβέντη
6.1.4.2. Τέντα Κτηρίου Λεβέντη
6.1.4.3. Κεντρική Αυλή
6.1.4.4.. Άλλοι υπαίθριοι χώροι
6.1.5. Προθάλαμοι
6.1.5.1. Προθάλαμος Αίθουσας Τελετών
6.1.5.2. Προθάλαμος, Κτήριο 7 στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
6.1.6. Εργαστήρια Υπολογιστών

6.2.

Η κοστολόγηση αναφορικά με τις ώρες κρατήσεων υπολογίζεται σε ½ ημέρα (μέχρι 4 ώρες)
και ολόκληρη μέρα (από 4 ώρες και άνω).

6.3.

Για την κοστολόγηση λαμβάνονται υπόψη καθαριότητα, χρήση εξοπλισμού, διοικητικό
κόστος, κλιματισμός κ.α.

6.4.

Η πολιτική του Π.Κ. που αφορά στην παραχώρηση άδειας παραγωγής διαφημίσεων και
τηλεοπτικών παραγωγών στου χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου (Παράρτημα ΙΙ) ισχύει
παράλληλα με την παρούσα πολιτική.

6.5.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της εισήγησης της Επιτροπής Πανεπιστήμιο και
Κοινωνία: Διάδραση και Δημόσιες Σχέσεις, όπως σε περιπτώσεις ενοικίασης χώρων του
Πανεπιστημίου Κύπρου από εταιρείες και οργανισμούς ιδιωτικών συμφερόντων με σκοπό το
κέρδος (π.χ. εκδηλώσεις που αφορούν την προώθηση προϊόντων), θα πρέπει να καταβάλλεται
το ποσό των €200 για χρήση μισής ημέρας (0-4 ώρες) και το ποσό των €400 για χρήση μιας
ημέρας (4-12 ώρες).

6.6.

Διευκρινίσεις
6.6.1. Η υφιστάμενη πολιτική ισχύει και για το Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην
Πανεπιστημιούπολη
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6.6.2. Η υφιστάμενη πολιτική δύναται να επεκταθεί για να καλύπτει όλες τις νέες
αίθουσες/χώρους που κατά καιρούς προστίθενται στην υποδομή του ΠΚ.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ

Αίθουσες Διδασκαλίας
Αμφιθέατρα
Αίθουσες Τελετών Κεντρικό και
Β108 Κτήριο Λεβέντη
Χώρος 101, Κτήριο 2 στο ΚΚΔ
Υπαίθριοι Χώροι *
5.1. Εσωτερικό Αίθριο Κτηρίου
Λεβέντη
5.2. Τέντα Κτηρίου Λεβέντη
5.3. Κεντρική αυλή
5.4. Άλλοι υπαίθριοι χώροι

Προθάλαμοι
5.1. Προθάλαμος Αίθουσας
Τελετών
5.2. Προθάλαμος, Κτήριο 7 στο
ΚΚΔ
Εργαστήρια Υπολογιστών**
 Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο &
Ιανουάριο-Μάιο
 Ιούνιο-Αύγουστο

ΧΡΕΩΣΗ (€) / ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1, 2,3 4,5,6
μισή ημέρα
(1-4 ώρες)
Χρέωση
€50
€70
€120

ολόκληρη ημέρα
(4+ ώρες /12+ ώρες)
Χρέωση
€76
€120
€200

€150
€200

€200
€300

*Σε περίπτωση
εκδηλώσεων όπου θα
λάβουν μέρος πέραν των
200 ατόμων (πχ συναυλίες
και άλλες κοινωνικής
φύσεως εκδηλώσεις), το
κόστος θα πρέπει να είναι
€350,00

*Σε περίπτωση
εκδηλώσεων όπου θα
λάβουν μέρος πέραν των
200 ατόμων (πχ
συναυλίες και άλλες
κοινωνικής φύσεως
εκδηλώσεις), το κόστος
θα πρέπει να είναι
€500,00
€70

€50

€30/ώρα



€150/ημερησίως

€15/ώρα



€75/ημερησίως

Σημειώσεις:
1. Επιπρόσθετα με τις πιο πάνω χρεώσεις θα καταβάλλεται αντιμισθία για υποστήριξη
εκδηλώσεων όταν καθορίζεται από την πολιτική (Παράρτημα ΙΙΙ) την οποία ενέκρινε η
Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών (122η Συνέδρια ημερομηνίας 23/03/2010). Η
αντιμισθία εξαρτάται από τις συνολικές ώρες υποστήριξης και την κατηγορία προσωπικού
του Π.Κ. (διοικητικό ή ωρομίσθιο προσωπικό).
2. Στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται χρήση επιπρόσθετου οπτικοακουστικού εξοπλισμού
τότε θα υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση κατά περίπτωση.
3. Σε περιπτώσεις ανάγκης χρήσης οπτικοαουστικού εξοπλισμού εκτός αιθουσών, θα υπάρχουν
οι ακόλουθες χρεώσεις: (Μικρή Μικροφωνική €60,00, Προβολέας €20,00, Διαφανοσκόπειο
€10,00 )
4. Εάν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα χρειαστεί Υπηρεσία Φύλαξης (τροχονομία, φύλαξη
κτλ) το κόστος είναι €10,00/ώρα.
5. ** Επιπλέον χρεώσεις για εργαστήρια υπολογιστών:
 Υπηρεσίες Εγκατάστασης Λογισμικών, εντός ωρών εργασίας, θα χρεώνεται €15,00 το
άτομο ανά ημέρα
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 Υπηρεσίες Εγκατάστασης Λογισμικών, εκτός ωρών εργασίας, θα χρεώνεται με βάση τον
πίνακα ωριαίας αποζημίωσης του λογιστηρίου, απευθείας στο άτομο που θα εργαστεί
υπερωρία.
6. Διευκρινίζεται ότι στις πιο πάνω χρεώσεις θα προστίθεται και ο αναλογούν ΦΠΑ (ανάλογα με
την ισχύουσα νομοθεσία, στο παρόν στάδιο ανέρχεται στο 18%).

7. Αξιοποίηση Εσόδων
Τα έσοδα από την χρήση των αιθουσών / χώρων του Π.Κ. πιστώνονται στα Κεντρικά Ίδια Έσοδα του
Π.Κ. και η αξιοποίηση τους θα καθορίζεται από την πολιτική αξιοποίησης Ιδίων Εσόδων Π.Κ.
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