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Γιάταξη ύνοψηρ Απουάσεων 

 

ΤΝΟΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΗ 55Η ΤΝΔΓΡΙΑ ΣΟΤ ΠΡΤΣΑΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ  

ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΔ ΣΙ 11 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2014  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

Καζ. Διπίδα Κεξαπλνχ Παπαειηνχ, Πξχηαλεο 

Καζ. Αλδξέαο Αλαγησηφο, Αληηπξχηαλεο Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

Κψζηαο Υφππαο, Δθηειψλ Καζήθνληα Γηεπζπληή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ  

 

ΑΠΟΤΑ 

Καζ. Σνχια Ολνπθξίνπ, Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ  

(Δλεκέξσζε φηη δελ κπνξεί λα παξεπξεζεί ιφγσ άιισλ εηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ) 

 

Σήπηση Ππακτικών 

Έιελα Σννπιή, Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο 

 

Α/Α ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΚΣΔΛΔΗ 

55/Π/2.2 Σν Π ελέθξηλε θαηαξρήλ, ηηο κέρξη ηψξα ελέξγεηεο ηνπ Μάξηνπ Εέξβα, 

Γηεπζπληή Βηβιηνζήθεο, αλαθνξηθά κε ηελ εηαηξεία SWETS, ε νπνία  

αλαθνίλσζε ηελ πηψρεπζή ηεο ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Άκζηεξληακ,  

λννπκέλνπ φηη ζε επφκελε ζπλεδξία ηνπ Π ζα παξνπζηάζεη 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα ηειηθή έγθξηζε θαη πξνψζεζή ηεο ζηε 

Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή γηα ελεκέξσζε.   

 

Μ. Εέξβαο 

 

Άκεζα 

55/Π/2.5 Σν Π νκφθσλα απνθάζηζε φπσο ε επηζηνιή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ κε ζέκα «Πξφζθιεζε γηα πκκεηνρή ζε 

Δθδήισζε Δπηζηεκνληθνχ Κέληξνπ Κνπέξληθνο», εκεξνκελίαο 

20/10/14, πξνσζεζεί ζηελ Τπεξεζία Έξεπλαο θαη Γηεζλνχο 

πλεξγαζίαο θαη αλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε εθπξνζψπεζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, ηφηε λα ζηαιεί νινθιεξσκέλε πξφηαζε ζην Π, γηα 

πεξαηηέξσ ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο.   

 

ΤΔΓ Άκεζα 

55/Π/2.6 Σν Π αθνχ έιαβε γλψζε επηζηνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ κε ζέκα «ρνιή Σνπξηζηηθψλ πνπδψλ Παλεπηζηεκίνπ 

Βεζιεέκ – ελδερφκελν ζπλεξγαζίαο κε αληίζηνηρεο Κππξηαθέο 

ρνιέο», εκεξνκελίαο 29/10/14, νκφθσλα απνθάζηζε φπσο απηή 

πξνσζεζεί ζηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ ρέζεσλ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απφθαζεο. 

 

Δπηηξνπή Γηεζλψλ 

ρέζεσλ 

Άκεζα 

55/Π/3.1 Σν Π, νκφθσλα απνθάζηζε φπσο εγθξίλεη ην έξγν πνπ αθνξά ζηελ 

επρξεζηία θαη πξνζβαζηκφηεηαο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

θαζψο θαη ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηελ Δξεπλεηηθή πλεξγάηηδα, 

Υξηζηίλα Βαζηιείνπ, λννπκέλνπ φηη ην ζέκα ζα παξαπεκζεί ζηελ 

Δπηηξνπή πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο γηα λα 

θαηαζέζνπλ ηηο εηζεγήζεηο/απφςεηο ηνπο πξνο πινπνίεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

 

Γηάλλνο Αθξνδίζεο 

/ Δπηηξνπή 

πζηεκάησλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη 

Σερλνινγίαο 

 

 

Άκεζα 
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Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ έξγνπ, δελ ζα μεπεξάζεη ηηο €2.400. 

 

55/Π/3.2 Σν Π νκφθσλα απνθάζηζε φπσο δεκηνπξγεζεί ad hoc Δπηηξνπή, ε 

νπνία ζα απνηειείηαη απφ ηνπο: 

 Αλδξέα Αλαγησηφ, ΑΟηΠΑ 

 ψην Βνζθαξίδε, Αλψηεξν Λέθηνξα  

 Υαξάιακπν Υξπζνζηφκνπ, Πξντζηάκελν ΤΔΓ, 

κε ζθνπφ ηε ζπδήηεζε κε ην Κππξηαθφ Ηλζηηηνχην Καηλνηνκίαο θαη 

Σερλνινγίαο (CIT) γηα πηζαλή ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην. 

 

Ζ ad hoc Δπηηξνπή, ζα θαηαζέζεη ζε επφκελε ζπλεδξία ηνπ Π, ηηο 

εηζεγήζεηο/απφςεηο ηεο σο πξνο ην φθεινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε 

πηζαλή ζπλεξγαζία κε ην Κππξηαθφ Ηλζηηηνχην Καηλνηνκίαο θαη 

Σερλνινγίαο (CIT). 

 

Δπίζεο, ην ζέκα ζα πξνσζεζεί ζηελ  πγθιεηηθή Δπηηξνπή 

Καηλνηνκίαο θαη Μεηαθνξάο Σερλνγλσζίαο. 

 

ad hoc Δπηηξνπή 

 

 

Άκεζα 

55/Π/4.1 Σν Π νκφθσλα απνθάζηζε φπσο ε Πξχηαλεο, επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 

Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο ψζηε λα ηνλ 

πιεξνθνξήζεη γηα ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη σο πξνο ηελ 

αλαγλψξηζε θαη αληηζηνίρεζε ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ Bachelor 

Engineering θαη Master Engineering, απφ Παλεπηζηήκηα ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ. 

 

Πξχηαλεο Άκεζα 

55/Π/4.2 Σν Π αθνχ έιαβε γλψζε ζεκεηψκαηνο ηνπ Καζεγεηή Γηψξγνπ Εψηνπ, 

εκεξνκελίαο 29/10/14, νκφθσλα ελέθξηλε ηελ πιεξσκή απνδεκίσζεο 

ηνπ Καζεγεηή Γεψξγηνπ Παλεγπξάθε, ν νπνίνο ζα επηζθεθζεί ηελ 

Κχπξν σο Δπηζθέπηεο χληνκεο Γηάξθεηαο ηελ πεξίνδν 25-27 

Ννεκβξίνπ 2014, θαη ζα θαιπθζεί απφ ην θνλδχιη 305 «Ίδηα Έζνδα» 

ηεο Κνζκεηείαο ηεο ρνιήο Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Δλεκέξσζεο.  

 

Γ. Εψηνο / 

Λνγηζηήξην 

 

 

 

Άκεζα 

55/Π/4.3 Σν Π νκφθσλα ελέθξηλε ην θφζηνο γηα θάιπςε ηνπ αεξνπνξηθνχ 

εηζηηεξίνπ θαη δηακνλήο, ηεο Καζεγήηξηαο Mabel L. Rice ζην 

Παλεπηζηήκην, ηνλ Ηνχλην 2015, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηήζεη δχν 

δηαιέμεηο, ην νπνίν δελ ζα μεπεξάζεη ηηο €2000 θαη ζα θαιπθζεί απφ ην 

θνλδχιη 305 «Υνξεγίεο Δπηζθεπηψλ χληνκεο Γηάξθεηαο».  

 

Μ. Κακπαλάξνπ / 

Λνγηζηήξην 

 

Άκεζα 

 

 

 

55/Π/4.4 Σν Π ελέθξηλε ηα αηηήκαηα ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Κχπξνπ γηα ηελ 

Πεξηβαιινληηθή θαη Γεκφζηα Τγεία, αλαθνξηθά κε ηελ απνλνκή 

ππνηξνθηψλ ζηνπο Μεηαπηπρηαθνχο θαη Γηδαθηνξηθνχο Φνηηεηέο γηα ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2014/15, ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα πνπ θαηαηέζεθε.  

 

Γηεζλέο Ηλζηηηνχην 

Κχπξνπ γηα ηελ 

Πεξηβαιινληηθή θαη 

Γεκφζηα Τγεία 

Άκεζα  

55/Π/4.5 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηεο Αλαπιεξψηξηαο Καζεγήηξηαο Μαξίαο 

Κξακβηά Καπαξδή, γηα αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηνλ θ. Νηθφια Νηθνιαΐδε 

κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε ζηα πιαίζηα Δπξσπατθνχ 

Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο κε ην αθξψλπκν Lobbying ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν Lifting the lid on Lobbying Project γηα πεξίνδν απφ 1/7/14. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.6 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηεο Αλαπιεξψηξηαο Καζεγήηξηαο Μαξίαο ΤΑΓ Άκεζα 
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Κξακβηά Καπαξδή γηα αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηελ θα Ζιέθηξα Σακάλε 

κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε ε νπνία επηιέγεθε κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο Πξνζθνξψλ.  

 

55/Π/4.7 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηεο Αλαπιεξψηξηαο Καζεγήηξηαο Μαξίαο 

Κξακβηά Καπαξδή, γηα αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηελ θα Ηθηγέλεηα Παχινπ 

κε ηελ ηδηφηεηα ηεο Δμσηεξηθήο πλεξγάηηδαο ε νπνία επηιέγεθε κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο Πξνζθνξψλ.   

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.8 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Δπξπδίθεο 

Παπαζηαχξνπ, γηα αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηελ πξνπηπρηαθή θνηηήηξηα 

Μαξία Αρηιιέσο, κε ηελ ηδηφηεηα ηεο Δμσηεξηθήο πλεξγάηηδαο κε 

εμαίξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνθήξπμεο ζέζεο βάζεη ηεθκεξησκέλεο 

εηζήγεζεο. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.9 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Δπξπδίθεο 

Παπαζηαχξνπ γηα αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηνλ πξνπηπρηαθφ θνηηεηή 

Μάξην Υξηζηνδνχινπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε ν 

νπνίνο επηιέγεθε κε εμαίξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνθήξπμεο ζέζεο.   

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.10 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή Δπάγγεινπ Αθχια 

θαη ηνπ Λέθηνξα Λχζαλδξνπ Παληειίδε γηα αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηνλ 

θ. Ζιία Γξαβάλε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε, κε 

εμαίξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζθνξψλ, βάζεη ηεθκεξησκέλεο 

εηζήγεζεο, σο εμήο:   

 

- Γηα ηελ πεξίνδν απφ 1.5.14 κέρξη 30.6.14 αλάζεζε 

εξγαζίαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Ηζνηξνπηθή ηχξβε ζε 

πξαγκαηηθφ ρψξν» ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γξ. Δπάγγεινπ 

Αθχια  

- Γηα ηελ πεξίνδν απφ 1.7.14 κέρξη 31.8.14 αλάζεζε 

εξγαζίαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «πηζαλνινγηθή 

πξνζέγγηζε επζηάζεηαο θαηαζθεπψλ» ππφ ηελ επίβιεςε 

ηνπ Γξ. Λχζαλδξνπ Παληειίδε,  

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.11 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή Υαξάιακπνπ 

Πνπιιή γηα αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηελ θα Δηξήλε Μαξίηζα Καηζνχξε 

κε ηελ ηδηφηεηα ηεο Δμσηεξηθήο πλεξγάηηδαο ε νπνία επηιέγεθε κε 

εμαίξεζε ηεο δηαδηθαζίαο Πξνζθνξψλ.   

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.12 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ Κέληξνπ Γισζζψλ, 

αιψκεο Παπαδήκα, γηα αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηελ θα Υξηζηίλα Νηθφι 

Γηαλλίθα κε ηελ ηδηφηεηα ηεο Δμσηεξηθήο πλεξγάηηδαο ε νπνία 

επηιέγεθε κε εμαίξεζε ηεο δηαδηθαζίαο Πξνζθνξψλ.   

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.13 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Δπξπδίθεο 

Παπαζηαχξνπ, γηα αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηελ θα Παλαγηψηα Αλδξένπ 

κε ηελ ηδηφηεηα ηεο Δμσηεξηθήο πλεξγάηηδαο ε νπνία επηιέγεθε κε 

εμαίξεζε ηεο δηαδηθαζίαο Πξνζθνξψλ.   

 

ΤΑΓ Άκεζα 
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55/Π/4.14 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Λέθηνξα, Μηράιε Κνπηίλα, γηα αλάζεζε 

ππεξεζηψλ ζηελ θα Μαξία Πάηζαινπ, κε ηελ ηδηφηεηα ηεο Δμσηεξηθήο 

πλεξγάηηδαο ε νπνία επηιέγεθε κε εμαίξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

Πξνζθνξψλ. 

   

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.15 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, Κψζηα Κψζηα, 

γηα αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηνλ θ. Κπξηάθν Πξνθφπε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε ν νπνίνο επηιέγεθε κε εμαίξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

Πξνζθνξψλ.   

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.16 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, Νηθφια 

Σζαπαηζνχιε, γηα αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηνλ θ. Fernando Mendez κε 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε ν νπνίνο επηιέγεθε κε εμαίξεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο Πξνζθνξψλ.   

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.17 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Λέθηνξα, Βαζηιηθή Σξίγθα, γηα αλάζεζε 

ππεξεζηψλ ζηνλ θ. Βαζίιε Μαλαβφπνπιν κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε ν νπνίνο επηιέγεθε κε εμαίξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

Πξνζθνξψλ.   

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.18 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο, Γήκεηξαο 

Μειηψλε, γηα αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηελ θα. Βελεηία Παπά κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε ε νπνία επηιέγεθε κε εμαίξεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο Πξνζθνξψλ.   

  

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.19 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, Κσλζηαληίλνπ 

Μαθξή, γηα αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηελ θα. Ξαλζή Αλδξηαλνχ κε ηελ 

ηδηφηεηα ηεο Δμσηεξηθήο πλεξγάηηδαο ε νπνία επηιέγεθε κε εμαίξεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο Πξνζθνξψλ.   

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.20 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηεο Λέθηνξνο, Έιηα Σαληειέ, γηα αλάζεζε 

ππεξεζηψλ ζηνλ θ. Ρέλν Βφηζε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δμσηεξηθνχ 

πλεξγάηε ν νπνίνο επηιέγεθε κε εμαίξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

Πξνζθνξψλ.   

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.21 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, Κξίζηε 

Υξπζνζηφκνπ, γηα αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηνλ θ. Νηθφια Κπξηαθίδε κε 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε ν νπνίνο επηιέγεθε κε εμαίξεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο Πξνζθνξψλ.   

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.22 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηεο θ. Ηφιε Νηθνιατδνπ, κέινο Δηδηθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ζην Σκήκα ΔΓ, γηα αλάζεζε ππεξεζηψλ 

ζηνλ πξνπηπρηαθφ θνηηεηή Δθξαίκ Γεσξγίνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε ν νπνίνο επηιέγεθε κε εμαίξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνθήξπμεο ζέζεο.   

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.23 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηελ Διέλε άββα, κε ηελ 

ηδηφηεηα ηεο Δμσηεξηθήο πλεξγάηηδαο, ζην Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ, 

Βηνηερλνινγίαο θαη Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 
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55/Π/4.24 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηελ Έθε Αξηζηείδνπ, κε ηελ 

ηδηφηεηα ηεο Δμσηεξηθήο πλεξγάηηδαο, ζην Σκήκα Γεσπνληθψλ 

Δπηζηεκψλ, Βηνηερλνινγίαο θαη Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.25 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηνλ Μάξθν νπξνπέηζε κε 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε ζην Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη 

πνπδψλ Γηαδηθηχνπ. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.26 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηελ Shalva Weil, κε ηελ 

ηδηφηεηα ηεο Δμσηεξηθήο πλεξγάηηδαο, ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.27 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηνπ Μάξηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, Δξεπλεηηθνχ πλεξγάηε, ζην Σκήκα  Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Δπηζηήκεο θαη Μεραληθήο Τιηθψλ. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.28 Σν Π ελέθξηλε ηελ απαζρφιεζε ηεο Άληξηαο Αγεζηιάνπ, Δξεπλεηηθήο 

πλεξγάηηδαο, ζην Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη πνπδψλ Γηαδηθηχνπ. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.29 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο ηεο Γήκεηξαο Υαηδειντδή,  

Δξεπλεηηθήο πλεξγάηηδαο, ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Δπηζηήκεο θαη Μεραληθήο Τιηθψλ. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.30 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηνπ Πέηξνπ 

Νηθνιάνπ, Δξεπλεηηθνχ πλεξγάηε, ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Δπηζηήκεο θαη Μεραληθήο Τιηθψλ. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.31 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηνπ Γεκήηξε 

Φσηίνπ, Δξεπλεηηθνχ πλεξγάηε, ζην Σκήκα  Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Δπηζηήκεο θαη Μεραληθήο Τιηθψλ. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.32 Σν Π ελέθξηλε ηελ απαζρφιεζε ηνπ Λνπθά Κνπηζνθέξα, Δξεπλεηηθνχ 

πλεξγάηε, ζην Σκήκα  Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Δπηζηήκεο θαη 

Μεραληθήο Τιηθψλ. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.33 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο κεξηθήο απαζρφιεζεο 

ηνπ Δξεπλεηηθνχ πλεξγάηε Υξηζηφδνπινπ Γεσξγίνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

Δλαξθηήξηαο Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ Λέθηνξα ηπιηαλνχ Γηαηξνχ γηα 6 

κήλεο απφ 29.6.14 κέρξη 28.12.14. 

 

ηε ζπλέρεηα, ην Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Γξ. Γηαηξνχ φπσο νη φξνη 

απαζρφιεζεο ηνπ θ. Γεσξγίνπ, ηξνπνπνηεζνχλ. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.34 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

πλεξγάηε Οξέζηε Μαξαγθνχ ζηα πιαίζηα ηεο Δλαξθηήξηαο 

Υξεκαηνδφηεζεο  ηνπ Λέθηνξα ηπιηαλνχ Γηαηξνχ γηα 6 κήλεο απφ 

29.6.14 κέρξη 28.12.14. 

 

ηε ζπλέρεηα, ην Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Γξ. Γηαηξνχ φπσο νη φξνη 

απαζρφιεζεο ηνπ θ. Μαξαγθνχ, ηξνπνπνηεζνχλ. 

  

ΤΑΓ 

 

Άκεζα 
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55/Π/4.35 Σν Π ελέθξηλε ηελ απαζρφιεζε ηνπ Αιέμαλδξνπ Γεξαηδηψηε, 

Δξεπλεηηθνχ πλεξγάηε, ζην Σκήκα Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Σερλψλ. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.36 Σν Π ελέθξηλε ηελ απαζρφιεζε ηνπ Ignasi Burgues Ceballos, 

Δξεπλεηηθνχ πλεξγάηε, ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Δπηζηήκεο θαη Μεραληθήο Τιηθψλ. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.37 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ Κέληξνπ Γισζζψλ,  Γξ. 

αιψκεο Παπαδήκα, γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ακηζζί απαζρφιεζεο ηεο 

Δπηζθέπηξηαο Δξεπλήηξηαο Γξ. Monique Burstona ζην Κέληξν 

Γισζζψλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Applied Linquistic» γηα πεξίνδν 

24 κελψλ απφ 9.11.14 κέρξη 8.11.16. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.38 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ Κέληξνπ Γισζζψλ,  Γξ. 

αιψκεο Παπαδήκα, γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ακηζζί απαζρφιεζεο ηνπ 

Δπηζθέπηε Δξεπλεηή Γξ. Jack Burston ζην Κέληξν Γισζζψλ ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ‘Call – Mall’ γηα πεξίνδν 24 κελψλ απφ 9.11.14 

κέρξη 8.11.16. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.39 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Καζεγεηή, Παληειή Υ. Κειίξε, γηα ηελ 

ακηζζί απαζρφιεζε ηνπ Γξ. Θεφδσξνπ Λενληίνπ ζε ζέζε Δξεπλεηηθνχ 

πλεξγάηε ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Δπηζηήκεο θαη 

Μεραληθήο Τιηθψλ ζηελ εξεπλεηηθή κνλάδα «Ναλνδνκεκέλα 

πζηήκαηα Τιηθψλ» (Έξγν ΗΠΔ κε αξ. πξσηνθφιινπ ΝΔΑ 

ΤΠΟΓΟΜΖ/ΣΡΑΣΓ/0308/04) ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Τπνινγηζηηθή Δπηζηήκε Τιηθψλ» αλαδξνκηθά γηα ηελ πεξίνδν απφ 

1.11.10 κέρξη 30.06.15. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.40 Σν Π ελέθξηλε ηελ απαζρφιεζε ηεο Αξγπξνχο Νηζαληδή, Δξεπλεηηθήο 

πλεξγάηηδαο, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 

Γεσπιεξνθνξηθήο. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.41 Σν Π  ελέθξηλε ηελ απαζρφιεζε ηεο Ρνδάλζεο Διηζάβεη Μακνχξε, 

Δξεπλεηηθήο πλεξγάηηδαο, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.42 Σν Π ελέθξηλε ηελ απαζρφιεζε ηεο Υξπζηάιιαο Αλησλίνπ θαη ηεο 

Αίγιεο Γεσξγηάδνπ, Δξεπλεηηθνί πλεξγάηεο, ζην Σκήκα  Γεσπνληθψλ 

Δπηζηεκψλ Βηνηερλνινγίαο θαη Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.43 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο, Άληξεο 

Ησάλλνπ, γηα αλάζεζε θαζεθφλησλ ζηελ Δπηζθέπηξηα Δξεπλήηξηα 

Αληηγφλε Καθθαξίδνπ, ρσξίο κηζζφ, ζην εξγαζηήξην ηεο (Cyprus 

Interaction Lab) ζην Σκήκα Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Σερλψλ. Ζ θ. 

Καθθαξίδνπ ήηαλ ζην εξγαζηήξην κε ην πξφγξακκα εξγνδφηεζεο 

αλέξγσλ θαη ζα βνεζήζεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηεο ρξήζεο 

ησλ δηαδξαζηηθψλ επηθαλεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ ακηζζί 

απαζρφιεζε ηεο ζα είλαη γηα ηελ πεξίνδν απφ 3.11.14 κέρξη 1.11.15.  

 

Δπηπιένλ, ην Π ελέθξηλε φπσο ζπλερηζηεί ε πξφζβαζε ηεο θ. 

ΤΑΓ Άκεζα 
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Καθθαξίδνπ ζηε βηβιηνζήθε θαη ζε ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζην Παλεπηζηήκην.   

 

55/Π/4.44 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή Κξίζηε 

Υξπζηνζηφκνπ γηα ηελ ακηζζί απαζρφιεζε ηνπ Νηθφια Κπξηαθίδε ζε 

ζέζε Δξεπλεηηθνχ πλεξγάηε ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο γηα κεξηθή απαζρφιεζε  ζε εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Δλίζρπζε Κηηξίσλ Ο κε 

ηνηρνπιεξψζεηο Ο» γηα ηελ πεξίνδν απφ 2.10.14 κέρξη 31.03.15. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.45 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Αλψηεξνπ Λέθηνξα, Παχινπ 

Υξηζηνδνπιίδε γηα ηελ ακηζζί απαζρφιεζε ηεο Διηζάβεη Θενθάλνπο 

ζε ζέζε Δξεπλεηηθήο πλεξγάηηδαο ζην Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ γηα πεξίνδν 3 

εηψλ απφ 3.11.14 κέρξη 2.11.17  γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ «Μνληεινπνίεζε γεσζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ» θαη 

«Δλεξγεηαθή απφδνζε θηεξίσλ».  

 

Δπηπιένλ, ην Π ελέθξηλε γηα ηελ πξναλαθεξφκελε πεξίνδν 

παξαρψξεζε ζηελ θ. Θενθάλνπο γξαθεηαθνχ ρψξνπ, ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, θάξηα βηβιηνζήθεο θαη 

γεληθφηεξα ειεπζεξία ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

  

55/Π/4.46 Σν Π ελέθξηλε ηελ απαζρφιεζε ηνπ Φινπξή Ξελή, Δξεπλεηηθνχ 

πλεξγάηε, ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Δπηζηήκεο θαη 

Μεραληθήο Τιηθψλ. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.47 Σν Π ελέθξηλε ηελ απαζρφιεζε ηνπ  Βαζίιεηνπ Γξαθνλάθε, 

Δξεπλεηηθνχ πλεξγάηε, ζην Σκήκα  Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Δπηζηήκεο θαη Μεραληθήο Τιηθψλ. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.48 Σν Π ελέθξηλε ηελ απαζρφιεζε ηνπ Πέηξνπ Κνζκά, Δξεπλεηηθνχ 

πλεξγάηε, ζην Σκήκα Γηνίθεζε Ξελνδνρείσλ θαη Σνπξηζκνχ. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.49 Σν Π θαηέγξαςε ηε δηά πεξηθνξάο έγθξηζή ηνπ, ηνπ αηηήκαηνο ηεο 

ΤΑΓ πνπ αθνξά ζηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο γηα ηηο 

ζέζεηο ησλ Δηδηθψλ Δπηζηεκφλσλ γηα ην Φζηλνπσξηλφ Δμάκελν 14/15 

θαη αθνξά ζηα Σκήκαηα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο, 

Δπηζηεκψλ Απνθαηάζηαζεο, Ννζειεπηηθήο θαη Γεσπνληθψλ 

Δπηζηεκψλ, Βηνηερλνινγίαο θαη Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ην 

παξάξηεκα πνπ έρεη θαηαηεζεί. 

 

ΤΑΓ Άκεζα 

55/Π/4.50 Σν Π νκφθσλα απνθάζηζε ηελ πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ γηα ηνπο 

Δηδηθνχο Δπηζηήκνλεο γηα ην Δαξηλφ Δμάκελν 2014/15, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζηε δεκνζίεπζε ησλ ζέζεσλ ζα αλαγξάθεηαη 

μεθάζαξα φηη «ην Παλεπηζηήκην ζα πξνβεί ζηηο πξνζιήςεηο ησλ 

Δηδηθψλ Δπηζηεκφλσλ, λννπκέλνπ φηη ππάξρεη επαξθέο θνλδχιη ζηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2015». 

 

Ζ πην πάλσ απφθαζε ζα θνηλνπνηεζεί ζε φια ηα Σκήκαηα ηνπ 

 

ΤΑΓ 

 

 

 

 

 

 

 

Άκεζα 
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Παλεπηζηεκίνπ, πξνο ελεκέξσζή ηνπο.   

 

Δπίζεο, ην Π δεηεί φπσο ζηελ επφκελή ηνπ πλεδξία, θαηαηεζεί απφ 

ηελ ΤΦΜ ν θφξηνο εξγαζίαο ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ΔΔΠ γηα ηελ 

αθαδεκατθή ρξνληά 2014 – 2015.  

 

Σέινο, ην Π απνθάζηζε αξηζκφ ηξνπνπνηήζεσλ, βάζεη ηνπ 

θαηαιφγνπ πνπ θαηέζεζε ε ΤΑΓ θαη επαλέιαβε φηη ην Παλεπηζηήκην ζα 

πξνρσξήζεη ζηηο απεπζείαο αλαζέζεηο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ππάξρεη επαξθέο θνλδχιη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2015 θαη 

αθνχ πξψηα ειεγρζεί ν δηδαθηηθφο ηνπο θφξηνο. 

 

 

 

 

ΤΦΜ 

 

 

 

ΤΑΓ 

 

 

 

56ε πλεδξία  

Π 

 

 

Άκεζα  

55/Π/4.51 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γεσξγηάδνπ, Πξψηνπ 

Δθπαηδεπηή ζην Σκήκα ΓΒΣ, γηα δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο EC2203, 

Electrical Installations and Regulations, ζην Παλεπηζηήκην Uclan – 

Cyprus / Institute of Professional Studies, γηα πεξίνδν δψδεθα (12) 

εβδνκάδσλ.  

 

Δπίζεο, ην Π απνθάζηζε φπσο αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ησλ 

εμσπαλεπηζηεκηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απφ ηελ ακνηβή ηνπ θ. 

Γεσξγηάδνπ, λα γίλεη απνθνπή ηνπ 15%. 

 

Ζ Πξχηαλεο, εμνπζηνδφηεζε ηνλ Δ.Κ.ΓΓΟ φπσο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Τπεξεζία Οηθνλνκηθψλ παξνπζηάζνπλ πξφηαζε  πνπ λα δηαζθαιίδεη 

ηελ απνθνπή ηνπ 15% απφ ηηο ακνηβέο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

απφ ηελ  δηδαζθαιία ηνπο ζε άιια Ηδξχκαηα/Παλεπηζηήκηα. ζε 

επφκελε ζπλεδξία ηνπ Π, γηα ιήςε απφθαζεο. 

 

Κ. Γεσξγηάδεο / 

ΤΑΓ / Λνγηζηήξην 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Κ.ΓΓΟ / ΤΟΗΚ  

Άκεζα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άκεζα 

55/Π/4.52 Σν Π, νκφθσλα ελέθξηλε ηελ ακνηβή ηνπ θ. Γεπηεξά απφ ην άξζξν 105 

«Ίδηα Έζνδα Σκήκαηνο ΔΓ», λννπκέλνπ φηη ππάξρεη δηαζέζηκν 

ππφινηπν απφ ην ελ ιφγσ άξζξν.  

 

Απφ ηελ ακνηβή πνπ ζα ιάβεη ν θ. Γεπηεξάο, ζα γίλεη ε αλάινγε 

απνθνπή γηα ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιφκελσλ δηδάθηξσλ ηνπ.  

 

. ηπιηαλνχ / ΤΑΓ 

/ Λνγηζηήξην 

Άκεζα 

55/Π/5.1.1 Σν Π αθνχ έιαβε γλψζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο 13εο πλεδξίαο ηεο 

Δπηηξνπήο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, νκφθσλα ελέθξηλε ηα αθφινπζα: 

1.  Νέεο εγγξαθέο ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο 

2.  Αλαλεψζεηο πλδξνκψλ κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη 

3. πλεξγαζία κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο. 

 

Δπηηξνπή Γηεζλνχο 

πλεξγαζίαο 

Άκεζα 

55/Π/6 Δλφςεη ηνπ φηη ην Π ελέθξηλε ζηελ 54ε πλεδξία ηνπ, εκεξνκελίαο 

14/10/14, ηε ζπκκεηνρή ηεο Λεηηνπξγνχ Γηεζλνχο πλεξγαζίαο ηεο 

ΤΔΓ, Βαιεληίλαο Σνπκάληνπ, απνθάζηζε φπσο ην Παλεπηζηήκην 

εθπξνζσπεζεί κφλν απφ ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν ζην εηήζην δηεζλέο 

ζπλέδξην IASTE 2015. 

 

Υ. Υξπζνζηφκνπ Άκεζα 
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55/Π/7 Ζ Πξχηαλεο ελεκέξσζε ην Π φηη ελέθξηλε ηελ παξαρψξεζε ελφο 

ρψξνπ ηνπ ΣΔΠΑΚ ζηε CYTA γηα δηνξγάλσζε ρξηζηνπγελληάηηθεο 

θηιαλζξσπηθήο εθδήισζεο.  Πέξαλ ηεο παξαρψξεζεο ηνπ ρψξνπ ζα 

ρξεηαζηεί ε ζηειέρσζή ηνπ κε δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν δελ ζα 

ρξεηαζηεί λα πιεξσζεί ππεξσξίεο γηαηί ζα πεξηζηξαθνχλ ηα 

απνγεχκαηα ηεο Σεηάξηεο γηα δχν εβδνκάδεο.  Οη εηζπξάμεηο ηεο 

εθδήισζεο ζα δνζνχλ ζην Κέληξν Πξνιεπηηθήο Παηδηαηξηθήο πνπ 

εδξεχεη ζηε Λεκεζφ. 

 

Γ. Αθξνδίζεο Άκεζα 

55/Π/8 Σν Π νκφθσλα απνθάζηζε φπσο ην ζέκα πνπ αθνξά ζηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Green Budget Europe, 

πξνσζεζεί ζηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ ρέζεσλ κε ζεηηθή εηζήγεζε. 

 

Δπηηξνπή Γηεζλψλ 

ρέζεσλ 

Άκεζα 

55/Π/9 Σν Π αθνχ έιαβε γλψζε επηζηνιήο ηνπ σκαηείνπ «Οη Φίινη ηνπ 

Θεάηξνπ Ρηάιην», εκεξνκελίαο 12/10/14 νκφθσλα απνθάζηζε φπσο 

ην Παλεπηζηήκην ζπκκεηάζρεη ζην ελ ιφγσ κε θεξδνζθνπηθφ σκαηείν. 

 

ηφρνο ηνπ σκαηείνπ είλαη ε ελίζρπζε ηνπ νξγαληζκνχ κε δσξεέο, 

εζεινληηθή πξνζθνξά θαη πξνηάζεηο θαζψο θαη κε ζπιινγηθνχο 

ηξφπνπο φπσο ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ γηα ηελ άληιεζε πφξσλ θαη 

ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ.  

 

ρεηηθή επηζηνιή λα απνζηαιεί απφ ηελ ΤΔΓ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υ. Υξπζνζηφκνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άκεζα 

55/Π/10 Σν Π αθνχ έιαβε γλψζε επηζηνιήο ηεο κεηαπηπρηαθήο θνηηήηξηαο 

Μαξίαο Γησξθάηδε, αλαθνξηθά κε ην αίηεκά ηεο γηα επηζηξνθή ηνπ 

πνζνχ πξνθαηαβνιήο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, επηζήκαλε φηη 

δελ ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία θαη απνθάζηζε φπσο παξαπέκςεη ην 

ζέκα ζηελ Τπεξεζία πνπδψλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο γηα ηα δηθά 

ηνπο ζρφιηα. 

 

Σν ζέκα ζα επαλέιζεη ζε επφκελε ζπλεδξία ηνπ Π.  

 

ΤΦΜ Άκεζα 

55/Π/11.1 Σν Π αλαγλψξηζε ηελ αλάγθε γηα ππνζηήξημε ησλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ 

Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο απφ Σερληθνχο 

Δξγαζηεξίσλ θαη εμνπζηνδφηεζε ηνλ Δ.Κ.ΓΓΟ φπσο εμεηάζεη 

πεξαηηέξσ ην ζέκα ψζηε ε αλάγθε λα θαιπθζεί εζσηεξηθά κε ην 

ιηγφηεξν θφζηνο γηα ην Παλεπηζηήκην.  

 

Δ.Κ.ΓΓΟ 

 

Άκεζα 

55/Π/11.2 Σν Π νκφθσλα απνθάζηζε φπσο νξίζεη ηελ Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα Κάθηα Πεηεηλνχ σο Πξφεδξν Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ 

Απνθαηάζηαζεο, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα αλαιάβεη ε 

Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Μαξία Κακπαλάξνπ, σο Κνζκήηνξαο 

ρνιήο. 

 

Σκήκα Δπηζηεκψλ 

Απνθαηάζηαζεο  

Άκεζα 

55/Π/11.3 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Αβξαάκ Γεσξγίνπ, Αλψηεξνπ Λέθηνξα 

ζην Σκήκα ΖΜΠ, γηα δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Electrical 

Installations and Regulations θαη Ζιεθηξηθά Κπθιψκαηα (DC/AC) ζην 

Παλεπηζηήκην Uclan – Cyprus / Institute of Professional Studies, γηα 

πεξίνδν δψδεθα (12) εβδνκάδσλ, λννπκέλνπ φηη ζπκθσλεί ν Πξφεδξνο 

Α. Γεσξγίνπ /  ΤΑΓ 

/ Λνγηζηήξην 

Άκεζα 
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ηνπ Σκήκαηνο.   

 

Δπίζεο, ην Π απνθάζηζε φπσο αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ησλ 

εμσπαλεπηζηεκηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απφ ηελ ακνηβή ηνπ 

Αβξαάκ, λα γίλεη απνθνπή ηνπ 15%. 

 

55/Π/11.4 Σν Π αθνχ έιαβε γλψζε ζεκεηψκαηνο ηεο Γξα Υξπζνχιαο Γξνχδα, 

Λέθηνξνο Σκήκαηνο ΓΒΣ, εκεξνκελίαο 3/11/14, απνθάζηζε φηη δελ 

κπνξεί λα παξέκβεη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην Σκήκα θαη εηζεγείηαη 

φπσο ην ζέκα θαηαηεζεί ζην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο γηα λα ζπδεηεζεί 

εθ λένπ ζηελ παξνπζία ηεο Γξα Γξνχδαο, ψζηε λα παξνπζηάζεη ηηο 

απφςεηο ηεο. 

  

Υ. Γξνχδα Άκεζα 

55/Π/11.5 Σν Π αθνχ έιαβε γλψζε επηζηνιήο ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Κχπξνπ, εκεξνκελίαο 5/11/14, αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα 

πξνζθνξάο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ ζε 

Δζλνθξνπξνχο, νκφθσλα απνθάζηζε φπσο απηή πξνσζεζεί ζηνπο 

Κνζκήηνξεο θαη Πξνέδξνπο Σκεκάησλ γηα ηα δηθά ηνπο ζρφιηα. 

 

Κνζκήηνξεο / 

Πξφεδξνη 

Σκεκάησλ 

Άκεζα 

55/Π/11.6 Σν Π αθνχ έιαβε γλψζε ζεκεηψκαηνο ηνπ σηήξε Καινγήξνπ, 

Αλψηεξνπ Δληαγκέλνπ Λέθηνξα ζην Σκήκα ΜΜΤ, εκεξνκελίαο 

10/11/14, νκφθσλα ελέθξηλε ηελ εξγνδφηεζε ηνπ Γξ. Γξεγφξε 

Παλαγηψηνπ ζηε ζέζε ηνπ Μεηαδηδαθηνξηθνχ Δξεπλεηηθνχ πλεξγάηε 

γηα πεξίνδν ηξηψλ (3) ρξφλσλ, απφ 1/11/14 κέρξη 31/10/17, λννπκέλνπ 

φηη ζπκθσλεί ν Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Ζ ελ ιφγσ εξγνδφηεζε θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ Δξεπλεηηθνχ Δξγαζηεξίνπ Ζιηαθήο Δλέξγεηαο «Αξρηκήδεο».  

 

. Καινγήξνπ Άκεζα 

55/Π/11.7 Σν Π αθνχ έιαβε γλψζε ζεκεηψκαηνο, ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή 

ηέιηνπ ηπιηαλνχ, Πξνέδξνπ Σκήκαηνο ΔΓ, εκεξνκελίαο 8/11/14 

νκφθσλα ελέθξηλε ηελ πιεξσκή γηα απνδεκίσζε ηνπ Καζεγεηή 

Δπζχκηνπ Λακπξίδε, ν νπνίνο ζα επηζθεθζεί ηελ Κχπξν απφ ηηο 19 - 

21/11/14, γηα λα δψζεη δηάιεμε θαη λα δηνξγαλψζεη κεζνδνινγηθφ 

θξνληηζηήξην ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ΔΓ 306 – Έξεπλα ζην 

Γηαδίθηπν θαη κέζσ Γηαδηθηχνπ. 

 

Ζ απνδεκίσζε ζα πεξηιακβάλεη 5 ψξεο δηδαζθαιίαο, ηε δηακνλή θαη 

δηαθίλεζε ηνπ θαη ζα θαιπθζεί απφ ην θνλδχιη 305 «Ίδηα Έζνδα» ηνπ 

Σκήκαηνο ΔΓ.  

. ηπιηαλνχ / 

Λνγηζηήξην 

Άκεζα 


