
Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων 
ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 51ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 
 

Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

51/ΑΠΣ/2 Η Πρόεδρος ενημέρωσε για τη συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού στις 31 Μαρτίου 2009 η οποία αφορούσε τις ειδικές 
κατηγορίες εισαγωγής και κυρίως την κατηγορία που αφορά τα Διεθνή 
προσόντα πρόσβασης (IB, EB) και τα προσόντα πρόσβασης άλλων 
χωρών (π.χ. GCE).  Η πρόταση του Υπουργείου προνοεί ότι ο αριθμός 
των θέσεων για την κατηγορία αυτή είναι μέχρι του 3% των κανονικών 
θέσεων.  Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως ζητηθεί από τη ΔΕ να επιβεβαιώσει 
αποδοχή του ποσοστού αυτού. 
 

Πρόεδρος ΔΕ Άμεσα 

51/ΑΠΣ/3 Το ΑΠΣ αποφάσισε να παραπέμψει το ερώτημα κατά πόσο η Σχολή 
Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών θα είναι η μετεξέλιξη της υφιστάμενης 
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας ή θα είναι μια καινούρια 
Σχολή η δημιουργία της οποίας όμως θα επηρεάσει ουσιαστικά τη Σχολή 
Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας μαζί με το αίτημα του Υπουργού 
για άμεση υποβολή ολοκληρωμένης τεχνοοικονομικής μελέτης αναφορικά 
με την πρόταση για δημιουργία Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
(η οποία να περιλαμβάνει και το αντικείμενο της δραματολογίας), που να 
καλύπτει τα πρώτα πέντε χρόνια δημιουργίας της Σχολής, στην επόμενη 
συνεδρία της ΔΕ στην οποία έχει ήδη κληθεί ο Μίμης Σοφοκλέους για να 
μιλήσει για το θέμα της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. 
 

Πρόεδρος ΔΕ 39η Συνεδρία 
ΔΕ 

51/ΑΠΣ/4 Το ΑΠΣ αποφάσισε να προωθήσει στον Προϊστάμενο ΥΟΑΔ το πλαίσιο 
συνεργασίας των Επισκεπτών Καθηγητών και των Ειδικών Επιστημόνων 
που υποβλήθηκε από τον Ν. Δεμερτζή για να το συνεκτιμήσει με τον 
Κώδικα Δεοντολογίας για Επισκέπτες Καθηγητές και το τελικό έγγραφο 
να παραπεμφθεί στη ΔΕ. 
 

Κ. Χόππας 39η Συνεδρία 
ΔΕ 

51/ΑΠΣ/5 Το ΑΠΣ αποφάσισε να παραπέμψει το σημείωμα για δημιουργία θεσμικού 
πλαισίου πρακτικής άσκησης που υποβλήθηκε από τον κ. Ν. Δεμερτζή 
στην Επιτροπή Σπουδών, με στόχο τη διαμόρφωση κεντρικού θεσμικού 
πλαισίου για την πρακτική άσκηση. 
 

Β. Πρωτοπαπάς Επόμενη 
συνεδρία 
Επιτροπής 
Σπουδών 

51/ΑΠΣ/6.1 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση του συμβολαίου εργοδότησης της 
Μεταπτυχιακού Συνεργάτιδας κ. Χάρις Καϊτέ, στο Τμήμα Νοσηλευτικής, 
στο πρόγραμμα «Αξιολόγηση της παροχής κοινοτικής νοσηλευτικής 
φροντίδας στην Κύπρο». 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 



51/ΑΠΣ/6.2 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση του συμβολαίου εργοδότησης του 
Μεταπτυχιακού Συνεργάτη κ. Γεώργιου Ευσταθίου, στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής, στο πρόγραμμα «Η έννοια της φροντίδας υγείας όπως την 
αντιλαμβάνονται ασθενείς και νοσηλευτές». 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

51/ΑΠΣ/6.3 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Αλέξη Σαμούτη και του κ. Νίκου 
Σάββα στη θέση Μεταπτυχιακού Συνεργάτη, στο Τμήμα Νοσηλευτικής, 
στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή Δημόσια 
Υγεία». 
 
Το ΑΠΣ αποφάσισε επίσης ότι άτομα που εργοδοτούνται σε ερευνητικά 
προγράμματα θα ονομάζονται Ερευνητικοί Συνεργάτες. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

51/ΑΠΣ/6.4 Το ΑΠΣ αποφάσισε ότι Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες έχουν το δικαίωμα 
παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (συμπληρωματικής) νοουμένου 
ότι το κόστος το καλύπτουν οι ίδιοι και δεν έχει οποιαδήποτε εισφορά ο 
εργοδότης. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

51/ΑΠΣ/6.5 Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα της κ. Μαρίας Κραμβιά Καπαρδή, το οποίο 
υποβλήθηκε μέσω του Συντονιστή του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων 
και Τουρισμού, για διδασκαλία στην Αστυνομική Ακαδημία.  
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

51/ΑΠΣ/6.6 Το ΑΠΣ ενέκρινε την καταβολή νενομισμένης αμοιβής στον Δρ. Μάριο 
Χρίστου ο οποίος προσλήφθηκε εκτάκτως ως Ειδικός Επιστήμονας για να 
αναπληρώσει τη Δρ. Μαρία Αγρότη η οποία απουσίασε για λόγους 
υγείας. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

51/ΑΠΣ/7.1 Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα του Προϊστάμενου ΥΔΠ για καταβολή 
επιδόματος τεχνικού επιφυλακής Πανεπιστημίου στον κ. Κωνσταντίνο 
Ναδιώτη, Τεχνικό Μηχανολογίας, ο οποίος θα είναι σε επιφυλακή εκ 
περιτροπής με τους άλλους δύο συντηρητές τις μη εργάσιμες ώρες, για να 
εξυπηρετούν έκτακτα περιστατικά/ ανάγκες του Πανεπιστημίου.   

 
Το επίδομα θα καθοριστεί μετά από πρόταση που θα υποβάλει η ΣΕΔΙΠ. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

51/ΑΠΣ/7.2 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση του Προϊστάμενου ΥΟΑΔ για αποζημίωση 
των υπολοίπων, του συσσωρευμένου ελεύθερου χρόνου από υπερωρίες 
που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2008, των υπαλλήλων με βάση τη μέση 
ωριαία αμοιβή που αντιστοιχούσε στη μισθολογική τοποθέτηση του 
Προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008, με το δικαίωμα μεταφοράς το 
μέγιστο 76 ωρών από το συσσωρευμένο ελεύθερο χρόνο του 2008 (10 
εργάσιμων ημερών) στο 2009 για όσους το επιθυμούν. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

51/ΑΠΣ/8.1 Το ΑΠΣ ενέκρινε την αλλαγή στο υπο-παράρτημα ΙΙΙ του εγγράφου Β. Πρωτοπαπάς/ Άμεσα 



Κανόνες για Στήριξη Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες, στο σημείο Δ ως εξής: 
 
Εξωτερικοί Συνεργάτες (Ειδικοί Εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι κωφών, 
λογοπαθολόγοι, εκπαιδευτικοί κλπ) αμείβονται €20,00 - €45,00 
ανά ώρα βάσει της συνηθισμένης τους αμοιβής αναλόγως 
ιδιότητας.  Η διαδικασία γίνεται με ανάθεση υπηρεσιών από την 
ΥΣΦΜ και όχι με προκήρυξη θέσης/ προσφοράς. 

 

Λογιστήριο 

51/ΑΠΣ/8.2 Το ΑΠΣ ενέκρινε το προσχέδιο της επιστολής που ετοίμασε ο 
Προϊστάμενος ΥΣΦΜ προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας 
αναφορικά με τον προγραμματισμό των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας.   
 

Β. Πρωτοπαπάς Άμεσα 

51/ΑΠΣ/8.3 Το ΑΠΣ ενέκρινε τις αλλαγές στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος. 
 

Β. Πρωτοπαπάς  Άμεσα 

51/ΑΠΣ/9 Το ΑΠΣ αποφάσισε να παραπέμψει την επιστολή της Επιτροπής Λεμεσού 
για το Φυσικό Περιβάλλον στο Συντονιστή του Τμήματος Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος  για εισήγηση ως προς το άτομο που θα εκπροσωπήσει το 
ΤΕΠΑΚ. 
 

Ι. Παπαδόπουλος Άμεσα 

51/ΑΠΣ/12 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΤΕΠΑΚ και 
ΕΘΑΛ και αποφάσισε όπως προωθήσει το μνημόνιο στην Επιτροπή 
Εκδηλώσεων για τελική επεξεργασία, βάσει σχετικών τροποποιήσεων. 

 
Το τελικό κείμενο θα υποβληθεί στη ΔΕ για επικύρωση. 
 

Χ. Χρυσοστόμου Επόμενη 
συνεδρία 
Επιτροπής 
Εκδηλώσεων 

51/ΑΠΣ/13 Το έλαβε γνώση του μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΤΕΠΑΚ και ΟΝΕΚ και 
το παραπέμπει στην επόμενη συνεδρία της Δ.Ε. με την εισήγηση να 
εγκριθεί. 
 

  

51/ΑΠΣ/14 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση παλαιότερης απόφασης του ΑΠΣ όσον αφορά την 
πρόσκληση του σκηνοθέτη Σπ. Ευαγγελάτου στα πλαίσια του θεσμού του 
Artist in Residence σε συνεργασία με την ΕΘΑΛ, και αποφάσισε όπως το 
σημείωμα παραπεμφθεί στην επόμενη συνεδρία της ΔΕ μαζί με όλες τις 
παλαιότερες αποφάσεις του ΑΠΣ επί του θέματος. 
 

  

51/ΑΠΣ/15 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του σημειώματος του Αναπληρωτή Συντονιστή του 
Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, κ. Ανδρέα Λανίτη, και 
αποφάσισε όπως το προωθήσει στον Προϊστάμενο ΥΔΠ για τις απόψεις 
του. 
 

Ζ. Αχιλλίδης 52η Συνεδρία 
ΑΠΣ 

51/ΑΠΣ/16.1 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του σημειώματος για την εφαρμογή του 
Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων e-Procurement 

Κ. Χόππας/ ΔΔΟ  



και αποφάσισε όπως αρχίσει η εκπαίδευση του εμπλεκόμενου 
προσωπικού ούτως ώστε να είναι έτοιμο όταν εφαρμοστεί το σύστημα.  
 

51/ΑΠΣ/16.2 Το ΑΠΣ αποφάσισε να εισηγηθεί όπως προσφερθούν τέσσερις 
υποτροφίες σε φοιτητές από την Κένυα για σπουδές στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου.  Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών 
εναπόκεινται στην κρίση της Μητρόπολης.  Οι υποτροφίες θα 
περιλαμβάνουν τα δίδακτρα, τη διατροφή και τη σίτιση των φοιτητών και 
θα αφαιρεθούν από τα έσοδα του προγράμματος της εξομοίωσης.  

 
Το ΑΠΣ αποφάσισε επίσης να ετοιμαστεί ενημερωτικό έντυπο για τη 
διαδικασία παροχής υποτροφιών βάσει του οποίου θα μπορούν να 
ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. 

 
Και οι δύο αποφάσεις του ΑΠΣ παραπέμπονται στην επόμενη συνεδρία 
της ΔΕ για επικύρωση. 
 

Β. Πρωτοπαπάς 39η Συνεδρία 
ΔΕ 

51/ΑΠΣ/16.3 Το ΑΠΣ ενέκρινε τη συνεισφορά του ποσού των €1.000 για μερική κάλυψη 
της δαπάνης των εργασιών του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη διαχείριση 
των αιτήσεων εισδοχής των Ελλαδιτών φοιτητών στα δύο Πανεπιστήμια 
και της κατανομής των θέσεων. 
 

Λογιστήριο Άμεσα 

51/ΑΠΣ/16.4 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του σημειώματος του ΔΔΟ για τη συμμετοχή του στο 
σεμινάριο για τους Bologna Experts “Making Mobility Happen” στο 
Πανεπιστήμιο Universita di Roma “La Sapienza”,  και το προωθεί στην 
Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων για ενημέρωσή τους. 

ΔΔΟ Επόμενη 
Συνεδρία 
Επιτροπής 
Διεθνών 
Σχέσεων 

 


