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Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

50/ΑΠΣ/2.1 Ο Προϊστάμενος ΥΣΠΤ ενημέρωσε το ΑΠΣ ότι τα άτομα που θα εμπλακούν 
στην υλοποίηση του έργου «Προσφορά Υπηρεσιών στο ΥΠΠ από την 
ΥΣΠΤ θα είναι τα ακόλουθα: 
                                                                                                              
Υπεύθυνος Έργου        Φίλιππος Φιλίππου, Προϊστάμενος ΥΣΠΤ     
Τεχνικός Σύμβουλος     Νίκος Ιωάννου, Λειτουργός ΥΣΠΤ                  
Τεχνικός Σύμβουλος     Δημήτρης Πιπερής, Λειτουργός ΥΣΠΤ            
Δύο Τεχνικοί εξωτερικοί σύμβουλοι               
 
Τα πιο πάνω άτομα έχουν επιλεγεί γιατί διαθέτουν την κατάλληλη 
τεχνογνωσία και εμπειρία για διεκπεραίωση του συγκεκριμένου έργου.  Η 
συνολική διάρκεια του έργου θα είναι πέντε (5) εβδομάδες και ο χρόνος 
που θα δαπανηθεί θα είναι εκτός ωρών εργασίας. 
 

  

50/ΑΠΣ/3 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του σημειώματος του κ. Στέφανου Μαλλούρη 
σχετικά με τα έργα δικτυακής υποδομής και την παραχώρηση 
μηχανογραφικού εξοπλισμού στο ενταγμένο προσωπικό της Νοσηλευτικής 
και αποφάσισε ότι ενόψει της μετακίνησης της Σχολής Επιστημών Υγείας 
στη Λεμεσό το θέμα δεν εξετάζεται.  Αποφάσισε επίσης ότι σε ενταγμένο 
προσωπικό το οποίο δεν εργάζεται στο Πανεπιστήμιο δεν θα 
παραχωρείται μηχανογραφικός εξοπλισμός. 
 

Φ. Φιλίππου Άμεσα 

50/ΑΠΣ/4 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του σημειώματος σχετικά με την πολιτική 
πρόσβασης στον κατάλογο παραληπτών αλληλογραφίας cutall, cutaca και 
cutadm.  Το ΑΠΣ δεν θεωρεί ότι δικαιολογείται οποιαδήποτε διεύρυνση 
του καταλόγου αποστολέων και επαναβεβαιώνει τον εγκεκριμένο 
κατάλογο. 
 

  

50/ΑΠΣ/5 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση παλαιότερων εισηγήσεων της Επιτροπής Σπουδών 
αναφορικά με τις διαδικασίες που διέπουν τη διεξαγωγή των 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, κυρίως της εισαγωγής και εποπτείας 
Διδακτορικών φοιτητών και θεωρεί ότι οι εισηγήσεις της Επιτροπής 
πρέπει να τύχουν συζήτησης και επανεξέτασης στην Επιτροπή 
Συντονιστών. 
 

Επιτροπή 
Συντονιστών 

Άμεσα 

50/ΑΠΣ/6 Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως ζητηθεί από το Τμήμα ΜΜΥ να υποδείξει 
υποψήφιους από την Ευρώπη, ενδεχομένως κάποιους από τα υφιστάμενα 

Συντονιστής 
Τμήματος ΜΜΥ 

Άμεσα 



μέλη τη Συμβουλευτικής Επιτροπής, για να αναλάβει την Προεδρία της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής σε αντικατάσταση του κ. Θεόδουλου Καττάμη. 
 

50/ΑΠΣ/7 Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως εισηγηθεί στη Δ.Ε. την ακύρωση των Ομάδων 
Εργασίας, που είχαν προταθεί από τον τέως Πρόεδρο της Π.Δ.Ε και οι 
οποίες δεν έχουν ενεργοποιηθεί. 
 

  

50/ΑΠΣ/8 Το ΑΠΣ όρισε εκπρόσωπο του ΤΕΠΑΚ στον Κυπριακό Οργανισμό 
Τυποποίησης, τον κ. Ιωνά Αγγελή. 
 

  

50/ΑΠΣ/9 Το ΑΠΣ αποφάσισε να παραπέμψει στην επόμενη συνεδρία της ΔΕ το 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας για Ενεργειακά Θέματα μεταξύ του Υπουργείου 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του ΤΕΠΑΚ με τις 
τροποποιήσεις που φαίνονται στο Παράρτημα 9α. 
 
Το ΑΠΣ αποφάσισε να προτείνει στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
τροποποιημένο πρωτόκολλο της Συμφωνίας μεταξύ του Τμήματος 
Δημοσίων Έργων και του ΤΕΠΑΚ, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 9β.  
 
Το ΑΠΣ σημειώνει ότι όταν ένα πρωτόκολλο υπογράφεται από τον 
ανώτατο αξιωματούχο ενός οργανισμού δεν είθισται να υπογράφεται και 
από άλλα άτομα από τον ίδιο οργανισμό.  Περαιτέρω το ΑΠΣ σημειώνει 
ότι για σκοπούς ευελιξίας και διαχρονικότητας τα άτομα που αποτελούν τα 
σημεία επαφής των οργανισμών σε σχέση με μια συμφωνία συνεργασίας 
δεν θα πρέπει να κατονομάζονται στο πρωτόκολλο.  
 

Πρόεδρος ΔΕ 
 
 
 
 
ΔΔΟ 

39η Συνεδρία 
ΔΕ 
 
 
 
Άμεσα 

50/ΑΠΣ/14 Το ΑΠΣ ενέκρινε τη συμμετοχή του κ. Χαράλαμπου Χρυσοστόμου, 
Προϊστάμενου ΥΕΔΔΣ, του κ. Ιωάννη Μιχαηλίδη, Ενταγμένου 
Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα ΜΜΥ, του κ. Αντώνη Θεοχάρους, 
Λέκτορα στο Τμήμα ΔΞΤ και της κ. Ροζίτας Παυλίδου, Λειτουργού 
Έρευνας στο πρόγραμμα Leonard  υπό τον τίτλο Virtual Pre Incubation 
Accelerator II (ViPiA II). 
 

Χ. Χρυσοστόμου Άμεσα 

50/ΑΠΣ/15 Τα άτομα που θα εκπροσωπήσουν το Πανεπιστήμιο στην Ομάδα Στήριξης 
Εθνικής Δομής για το πρόγραμμα Erasmus Mundus 2009-2013 είναι ο κ. 
Βασίλης Πρωτοπαπάς, Προϊστάμενος ΥΣΦΜ και ο κ. Χαράλαμπος 
Χρυσοστόμου, Προϊστάμενος ΥΕΔΔΣ. 
 

  

50/ΑΠΣ/16 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόταση για Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση έκτακτων 
περιστατικών και εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο ΥΔΠ όπως, σε 
συνεννόηση με τους Συντονιστές των Τμημάτων και Προϊστάμενους των 
Υπηρεσιών, ορίσει υπεύθυνο άτομο για κάθε κτήριο και ακολούθως τα 
άτομα αυτά να τύχουν της κατάλληλης εκπαίδευσης. 
 

Ζ. Αχιλλίδης Άμεσα 



50/ΑΠΣ/22.4 Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως ο ΔΔΟ στείλει επιστολή στον κ. Κωνσταντίνο 
Μακρή στην οποία να τον ενημερώνει ότι το ΤΕΠΑΚ είναι σε 
διαπραγμάτευση με το HSPH και αν και εφ’ όσον υπογραφεί η συμφωνία 
μεταξύ τους, τότε μπορεί το Πανεπιστήμιο να υποστηρίξει το πρόγραμμα 
του (“Stability of Sorbed Arsenic by Pipe Scale and Biofilm Conglomerates 
in Drinking Water Distribution Systems”, “FP7 Marie Curie International 
Reintegration Grant”).  Το θέμα να παραπεμφθεί και στην Επιτροπή 
Έρευνας. 

ΔΔΟ Άμεσα 

 


