
Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων 
ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 
 

Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

49/ΑΠΣ/2.1 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του καταλόγου με τις προτεινόμενες αγορές κτηρίων 
και παραπέμπει το σημείωμα στην επόμενη συνεδρία της ΔΕ για έγκριση. 
 

Ζ. Αχιλλίδης Επόμενη 
Συνεδρία ΔΕ 

49/ΑΠΣ/2.2 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του καταλόγου με τις προτεινόμενες ενοικιάσεις και 
παραπέμπει το σημείωμα στην επόμενη συνεδρία της ΔΕ για έγκριση.  
Επίσης το ΑΠΣ επαναβεβαιώνει παλαιότερη δέσμευση της ΠΔΕ για 
αξιοποίηση του ακινήτου Γιώργου Χατζηγεωργίου επί της οδού Ειρήνης, 
του ακινήτου εταιρείας Vert and Blanc επί της οδού Ειρήνης, του ακινήτου 
Μιχάλη Ιακωβίδη επί της οδού Ανεξαρτησίας και του ακινήτου Roussos 
Group δίπλα στην πλατεία Ηρώων και εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο ΥΔΠ 
να προχωρήσει στην υπογραφή των συμβολαίων ενοικίασης και 
διεκπεραίωση των εργασιών. 
 

Ζ. Αχιλλίδης Επόμενη 
Συνεδρία ΔΕ 

49/ΑΠΣ/2.3 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση του Προϊστάμενου ΥΔΠ για συμπερίληψη 
του Δρ. Αντώνη Δανού, Λέκτορα, στην Επιτροπή Έργων Τέχνης. 
 

  

49/ΑΠΣ/2.4 Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως προτείνει στη Δ.Ε. το διορισμό του κ. Μ. 
Σοφοκλέους ως Μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής με επιπρόσθετα 
καθήκοντα το συντονισμό των τοπικών παραγόντων.  Η αμοιβή του κ. 
Σοφοκλέους θα είναι όπως και των υπολοίπων μελών της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.  Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής προτείνεται να 
είναι η Πρύτανης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Ελλάδας. 
 

ΔΔΟ Επόμενη 
Συνεδρία ΔΕ 

49/ΑΠΣ/2.5 Η Επιτροπή Προσφορών αποφάσισε να εξετάσει τη δυνατότητα 
ακύρωσης της ανακοίνωσης επικύρωσης και επαναπροκήρυξη της 
προσφοράς με τους ίδιους όρους αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις που έγιναν από το γραφείο του Γενικού Λογιστή.   Πριν 
ανακοινωθούν οι όροι αποφασίστηκε όπως αυτοί δοθούν στον κ. 
Χασαπόπουλο για τις απόψεις του.  Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως ενημερωθεί 
η ΔΕ για το όλο θέμα. 
 

Επιτροπή 
Προσφορών 
 
 
 
Γ. Χαραλαμπίδης 

Άμεσα 
 
 
 
 
Επόμενη 
Συνεδρία ΔΕ 

49/ΑΠΣ/3.1 Το ΑΠΣ ενέκρινε τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Συντονιστή Κώστα 
Κώστα, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, στο Διεθνές Εργαστήρι με 
θέμα την Εφαρμογή του Προγράμματος REACH για την ασφάλεια χρήσης 
και διαχείρισης χημικών ουσιών και σκευασμάτων.  Το κόστος θα 
καλυφθεί από το κονδύλι 3/320 «Αντιπροσώπευση σε Πανεπιστήμια και 
Άλλους Οργανισμούς». 

Κώστας Κώστα/ 
Λογιστήριο 

Άμεσα 



 
49/ΑΠΣ/3.2 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του σημειώματος του Καθηγητή Παντελή Κελίρη 

όσον αφορά τις μισθολογικές τοποθετήσεις Διδακτικού και Ερευνητικού 
Προσωπικού και αποφάσισε όπως ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται 
στις μισθολογικές τοποθετήσεις αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστήμιου 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/3.3 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου από τον Καθηγητή 
Ανδρέα Αναγιωτό, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και 
Μηχανικής Υλικών, στο Συμβούλιο του Ιδρύματος Βιοϊατρικών Ερευνών. 
 

Α. Αναγιωτός Άμεσα 

49/ΑΠΣ/3.4 Το ΑΠΣ εξουσιοδότησε τις Επιτροπές Κρίσεως όπως αρχίσουν το 
συντομότερο τις διαδικασίες αναφορικά με την ανέλιξη του ενταγμένου 
προσωπικού αφού έχει ήδη περάσει ο ένας χρόνος ένταξης και να δοθεί 
ίση βαρύτητα στα διάφορα κριτήρια. 
 

Επιτροπές 
Κρίσεως 

Άμεσα 

49/ΑΠΣ/3.5 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του σημειώματος του κ. Πανίκου Μασούρα, Τμήμα 
Νοσηλευτικής για διευκολύνσεις στο Ενταγμένο προσωπικό για απόκτηση 
διδακτορικού τίτλου και αποφάσισε όπως παραχωρηθούν οι πιο κάτω 
διευκολύνσεις: 
 
μειωμένος φόρτος εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος 
άδεια άνευ απολαβών  
περαιτέρω διευκολύνσεις στον προγραμματισμό των καθηκόντων του 
ενταγμένου προσωπικού 
 
Επίσης το ΑΠΣ διατυπώνει σαφώς ότι διδακτορικά προγράμματα που 
προσφέρονται εξ’ αποστάσεως, ιδιαίτερα τύπου επαγγελματικών 
Διδακτορικών (DProf), κυρίως διδακτορικών που βασίζονται στο χώρο 
εργασίας (worked-based learning doctorates) θα πρέπει πρώτα να τύχουν 
της αναγνώρισης του ΚΥΣΑΤΣ πριν επιτραπεί σε μέλος ενταγμένου 
προσωπικού η εγγραφή σε τέτοιο πρόγραμμα.  Νοείται περαιτέρω ότι 
αφού αποκτηθεί ένας τέτοιος τίτλος διδακτορικού προγράμματος θα 
πρέπει να κατατεθεί στο ΚΥΣΑΤΣ για αναγνώριση. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/3.6 Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως διευθετηθεί η αμοιβή της κ. Θεανώς Καλαβανά, 
για την προσφορά ψυχολογικής και συμβουλευτικής στήριξης στους 
φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 
2008/09. 
 

Λογιστήριο Άμεσα 

49/ΑΠΣ/3.7 Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα του Λέκτορα Γ. Μαγγανάρη του Τμήματος 
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων για 
μετάβαση του στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Χανιών για πέντε (5) διαλέξεις 
(20 ακαδημαϊκές ώρες) στα πλαίσια του μεταπτυχιακού τους 

Γ. Μαγγανάρης Άμεσα 



προγράμματος σπουδών. 
 

49/ΑΠΣ/3.8 Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα του Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτού, Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, για 
επέκταση της απασχόλησης του κ. Γιώργου Παπαγεωργίου για την 
περίοδο 01.01.09 – 28.02.09, χωρίς όμως να υπερβεί το όριο της 
εναρκτήριας χρηματοδότησής του.  
 

Λογιστήριο  Άμεσα 

49/ΑΠΣ/3.9 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Νικόλα Αριστοκλέους ως 
μεταδιδακτορικού φοιτητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στο πρόγραμμα “Computational Biofluid 
Dynamics, Experimental and Theoretical Cardiovascular Simulation” προς 
αντικατάσταση του κ. Γεώργιου Παπαγεωργίου.  Ο κ. Αριστοκλέους θα 
εργάζεται για 10 ώρες/ εβδομάδα από 01.03.09 μέχρι τις 31.05.09.   
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/3.10 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη μεταπτυχιακού συνεργάτη στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στο 
γνωστικό αντικείμενο «Κατηγοριοποίηση κτηρίων στην Κύπρο με βάση 
την ενεργειακή τους απόδοση – ΑΚΡΩΝΥΜΟ: BUILD».  Ο εν λόγω 
συνεργάτης θα εργαστεί 12 μήνες στο έργο και οι συνολικές απολαβές του 
καθορίζονται στις 20.000.  Από το ποσό αυτό θα υπάρχουν εισφορές 
εργοδότη και εργοδοτούμενου στα διάφορα ταμεία του κράτους και θα 
αφαιρείται και η αναγκαία φορολογία. 
 
Το ΑΠΣ διευκρινίζει ότι κανένας διδακτορικός φοιτητής δεν απαλλάσσεται 
από την καταβολή διδάκτρων. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/3.11 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Λάκη Χριστοδούλου στη θέση 
μεταπτυχιακού συνεργάτη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογιών Πληροφορικής στο γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία 
Εικόνας». 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/3.12 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη της κ. Μικαέλλας Πολυβίου στη θέση 
μεταπτυχιακού συνεργάτη στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και 
Ναυτιλίας στο γνωστικό αντικείμενο «Ναυτιλιακά Οικονομικά». 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/3.13 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη της κ. Αγγελικής Ανδρεάδου στη θέση 
μεταπτυχιακού συνεργάτη στο Τμήμα Νοσηλευτικής στο γνωστικό 
αντικείμενο «Ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου για τη μέτρηση της 
ικανοποίησης των ασθενών από τη νοσοκομειακή φροντίδα στην Κύπρο».  
  

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/3.14 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση του συμβολαίου της κ. Ιφιγένειας Παύλου 
στη θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων 
και Τουρισμού στο γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι διοίκησης και 

Κ. Χόππας Άμεσα 



οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού στη ξενοδοχειακή βιομηχανία της 
Κύπρου».  Η ανανέωση του συμβολαίου γίνεται με τους ίδιους όρους και 
ίδιο μηνιαίο μισθό. 
 

49/ΑΠΣ/3.15 Το ΑΠΣ αναπέμπει το αίτημα του κ. Ανδρέα Βαρνάβα, Τμήμα Διοίκησης 
Ξενοδοχείων και Τουρισμού, για να υποβληθεί μέσω του Συντονιστή του 
Τμήματος και της ΥΣΦΜ με όλα τα δικαιολογητικά (π.χ. βιογραφικό του 
προτεινόμενου).  Επιπρόσθετα χρειάζεται να εξηγηθεί γιατί το αίτημα που 
αφορά μάθημα του τρέχοντος εξαμήνου έχει υποβληθεί κατά την 9η 
εβδομάδα διδασκαλίας. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/3.16 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Χρήστου Ζουμίδη στη θέση 
μεταπτυχιακού συνεργάτη στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος στο 
γνωστικό αντικείμενο “Alternative Tools in Managing Water Resources: 
Virtual Water Trade and the Water Footprint – Focus on Cyprus”. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/3.17 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Γιώργου Παρτακίδη στη θέση 
συνεργάτη ερευνητή στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού 
στο γνωστικό αντικείμενο «Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλο 
κατάτμησης της αγοράς των περιηγητών στον τομέα του τουρισμού».   
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/3.18 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη της κ. Μαρίας Καϊστιώτη στη θέση 
συνεργάτη ερευνητή στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού 
στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εθνικού σχεδίου 
πιστότητας επισκεπτών για τον τουρισμό στην Κύπρο».   
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/3.19 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Χριστόδουλου Σιάντου στη θέση 
ερευνητικού συνεργάτη στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου 
στο ερευνητικό πρόγραμμα «Κουμανδαρία» το οποίο χρηματοδοτείται από 
το ΙΠΕ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ν. Τσαπατσούλη, Επίκουρο 
Καθηγητή. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/3.20 Το ΑΠΣ ενέκρινε τη σύναψη συνεργασίας με τον Ιδιώτη Ερευνητή κ. 
Κυριάκο Παπαδόπουλο επίσης στο πλαίσιο του εξωτερικού ερευνητικού 
προγράμματος «Κουμανδαρία», του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών 
Διαδικτύου. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/3.21 Το ΑΠΣ επανεξέτασε την υπόθεση του κ. Αντώνη Cameron Brown και 
ενέκρινε, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του προγράμματος, οι 
συνολικές απολαβές του να ανέρχονται στο ποσό των €9990 και οι 
μηνιαίες του απολαβές στο ποσό των €277.50, χωρίς εισφορές εργοδότη 
και εργοδοτουμένου. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/4.1 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της παραίτησης του κ. Θεόδωρου Φορίδη, Κ. Χόππας Άμεσα 



Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Έρευνας και Διεθνούς Συνεργάσιας) 
με σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου  και ενέκρινε την 
επαναπροκήρυξη της θέσης. 
 

49/ΑΠΣ/4.2 Το ΑΠΣ επικύρωσε την πρόσληψη της Φίλιας Καλογήρου στη θέση 
Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού με σύμβαση εργοδότησης ορισμένου 
χρόνου με αρχική τοποθέτηση στη Λευκωσία. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/4.3 Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα της Ειρήνης Τουρίγκου, ΒΓΛ Τμήμα 
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, όπως κατ’ εξαίρεση όλες οι υπερωρίες 
τις δίνονται ως ελεύθερος χρόνος και να μην τις πληρώνεται, νοουμένου 
ότι δεν επηρεάζεται η εργασία του Τμήματος. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/4.4 Το ΑΠΣ ενέκρινε την παραχώρηση τριών επιπρόσθετων προσαυξήσεων, 
λόγω τροποποίησης του σχεδίου υπηρεσίας του Λογιστικού Λειτουργού, 
στη Χριστιάνα Κωνσταντίνου, στη Γεωργία Μολέσκη και στην Έλενα 
Δημητρίου Παναγιώτου.  Οι προσαυξήσεις θα έχουν ισχύ από 01.04.09. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/4.5 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση των σημειωμάτων του Προϊστάμενου ΥΟΑΔ σχετικά 
με τις διαδικασίες Γραμματείας και Αρχείου και τα ενέκρινε με τις 
τροποποιήσεις που υπέδειξε η Πρόεδρος. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/4.6 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του σημειώματος του Προϊστάμενου ΥΟΑΔ 
αναφορικά με την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων που προκύπτουν από 
τα Εξωτερικά Ερευνητικά προγράμματα και το παραπέμπει στην Επιτροπή 
Έρευνας. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/4.7 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση των εντύπων για χορήγηση προκαταβολών για 
μηχανοκίνητο όχημα και τα ενέκρινε. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/4.8 Το ΑΠΣ ενέκρινε την κατανομή των θέσεων Διοικητικού Προσωπικού 2009 
(Μόνιμες και Σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου). 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/6 Το ΑΠΣ ενέκρινε την προσφορά υπηρεσιών στο Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού από την ΥΣΠΤ για σκοπούς βελτίωσης και συμπλήρωσης των 
όρων διαγωνισμού για «Αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με σκοπό την 
υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών» και για 
την υλοποίηση του προγράμματος «Τεχνολογίες Πληροφοριών και 
Επικοινωνίας» του ΥΠΠ.  
 
Ο Προϊστάμενος ΥΣΠΤ να υποβάλει στην επόμενη συνεδρία του ΑΠΣ 
ονομαστικό κατάλογο των ατόμων που θα εμπλακούν καθώς επίσης τα 
καθήκοντά και τις αμοιβές τους, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι τα 
καθήκοντα αυτά θα εκπληρωθούν εκτός ωρών εργασίας. 

Φ. Φιλίππου 50η συνεδρία 
ΑΠΣ 



 
49/ΑΠΣ/7 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση του Ανδρέα Μούσκου, Λειτουργού 

Πληροφορικής, για πολιτική εφαρμογής συστήματος ελέγχου 
περιεχομένου ιστοσελίδων και κρυπτογραφημένων ιστοσελίδων για την 
προστασία του δικτυακού χώρου του Πανεπιστημίου. 
 

Ανδρέας 
Μούσκος 

Άμεσα 

49/ΑΠΣ/18 Το ΑΠΣ ενέκρινε την επιχορήγηση του συνεδρίου “CyHRMA Annual 
Conference 2009” η οποία ανέρχεται στις €3500.  Το ποσό θα καλυφθεί 
από το κονδύλι3/312 «Συνέδρια και Σεμινάρια εντός Κύπρου». 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

49/ΑΠΣ/20.1 Το ΑΠΣ δίνει κατ’ αρχήν έγκριση όπως συμπεριληφθούν στο μισθολόγιο 
του Μαρτίου οι Νοσηλευτές με απόσπαση από το Υπουργείου Υγείας. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

 


