
Συνοπτική Περίληψη Αποφάσεων Πρακτικών 45ης Συνεδρίας 
του Άτυπου Πρυτανικού Συμβουλίου, 20/01/2009 

 
1. Να διευθετηθεί το συντομότερο συνάντηση μεταξύ του Αντιπροέδρου Οικονομικών και 

Διοίκησης, του Προϊστάμενου ΥΔΠ και του κ. Χ. Στυλιανίδη για περαιτέρω συζήτηση για 
ενοικίαση του  1ου και 2ου ορόφου του κτηρίου της Λαϊκής Τράπεζας. 

 
2. Το ΑΠΣ επικύρωσε τη μετατροπή μίσθωσης σε σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου της 

κ. Άντρης Μιχαήλ. 
 

3. Το ΑΠΣ επικύρωσε τη μετατροπή μίσθωσης σε σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου της 
κ. Χάρις Χρίστου. 

 
4. Τα μέλη του ΑΠΣ αποφάσισαν ότι άτοκη προκαταβολή για την αγορά μηχανοκίνητου 

οχήματος, για το Ενταγμένο Προσωπικό, θα χορηγείται μόνο σε υπαλλήλους των οποίων τα 
καθήκοντα απαιτούν να ταξιδεύουν. 

 
5. Το ΑΠΣ επικύρωσε το διορισμό του κ. Michael Orford στη θέση Μεταπτυχιακού Συνεργάτη 

στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στο ερευνητικό 
πρόγραμμα “Ζωική Παραγωγή με αντικείμενο τη μελέτη της επίδρασης γενετικών παραγόντων 
στην ποιότητα και ποσότητα του αιγοπρόβειου γάλακτος” για πλήρη απασχόληση. 

 
6. Το ΑΠΣ επικύρωσε το διορισμό του κ. Παναγιώτη Πουλουπάτη στη θέση Μεταπτυχιακού 

Συνεργάτη στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στο 
ερευνητικό πρόγραμμα «Διερεύνηση και καθορισμός γεωθερμικών παραμέτρων του εδάφους 
στην Κύπρο, για χρήση στην μελέτη αβαθών γεωθερμικών συστημάτων για τον κλιματισμό 
κτηρίων» για πλήρη απασχόληση.   

 
7. Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα του κ. Λαμπρινού για διαφοροποίηση του συμβολαίου του κ. 

Τζιούβα με την προϋπόθεση ότι η εργοδότηση του στο Τμήμα ΗΜΠ δεν επηρεάζει το έργο του 
στο Τμήμα ΕΣΔ. 

 
8. Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση της κ. Μαρίας Καπαρδή για διορισμό της κ. Ευαγγελίας 

Τσίακκα στη θέση Ερευνητή, με μερική απασχόληση (18 μήνες), στο ερευνητικό πρόγραμμα 
Ανθρωπιστικές/Οικον/0308(ΒΙΕ)//12 με τίτλο: «Η ανάπτυξη των ΜΜΕ με την εφαρμογή του Six 
Sigma».   

 
9. Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση του κ. Π. Κελίρη, Συντονιστή Τμήματος ΜΜΥ, για προσφορά 

Σύμβασης Εργοδότησης στο Δρα. Κ. Βοσκαρίδη για να αναλάβει τη διδασκαλία του 
μαθήματος ΗΜΠ 204 (Εισαγωγή στη Βιολογία) στο πλαίσιο του εαρινού εξαμήνου 2008/09. 

 
10. Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως τη θέση του Συντονιστή του Τμήματος ΠΓΤ που κατείχε ο κ. 

Σοφοκλέους, αναλάβει η Πρόεδρος ΔΕ και όπως ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Διοίκησης 
αναλάβει τη θέση που κατείχε ο κ. Σοφοκλέους στην Επιτροπή για τη χωροθέτηση. 

 
11. Το ΑΠΣ αποφάσισε να εισηγηθεί στη Δ.Ε. το διορισμό του κ. Σοφοκλέους  στη θέση του 

Ειδικού Συμβούλου για τη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών έναντι τιμητικού 
επιδόματος.   

 



12. Για τις διδακτικές υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι κκ Ι. Μαντάς, Αντιπρόεδρος 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, και Π. Κερκίδης, Μέλος ΔΕ, το ΑΠΣ αποφάσισε όπως τους δοθεί 
αποζημίωση για τη διαμονή τους και για τα έξοδα ταξιδίου.  Η κάλυψη του ενοικίου σε εστίες 
του Πανεπιστημίου θα γίνεται από τους ιδίους. Βάσει της νομοθεσίας δεν μπορεί να τους 
δοθεί κάποιο επίδομα για τις ώρες διδασκαλίας ούτε μπορεί να διοριστούν ως Επισκέπτες 
Καθηγητές. 

 
13. Το μάθημα που δίδασκε ο κ. Μαντάς στη Νοσηλευτική πριν αναλάβει τα καθήκοντα 

Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, θα αναλάβει ο κ. Πάρις Γάλλου, υπό την εποπτεία 
του κ. Μαντά. Ο κ. Πάρις Γάλλου θα διοριστεί στη θέση του Ειδικού Επιστήμονα.   

 


