
Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων 
ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 54ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 ΜΑΙΟΥ 2009 
 

Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

54/ΑΠΣ/2.1 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του σημειώματος για τον Προϋπολογισμό για το 
2010 και αποφάσισε να ετοιμαστεί συνοδευτική επιστολή και να σταλεί 
στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. 
 

Κ. Χόππας/  
Πρόεδρος ΔΕ 

Άμεσα 

54/ΑΠΣ/5.1 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 
έτος 2008 για το πρόγραμμα εξομοίωσης πτυχίου Νοσηλευτικής και 
αποφάσισε να εισηγηθεί στη ΔΕ τη διεύρυνση της Επιτροπής 
Εξομοίωσης με τον κ. Κώστα Χόππα, Προϊστάμενο ΥΟΑΔ, και τον κ. 
Αναστάσιο Μερκούρη, Τμήμα Νοσηλευτικής,  με αναδρομική ισχύ από 
το Νοέμβριο του 2008 που συμμετείχαν στην Επιτροπή.   
 
Σε επόμενη συνεδρία του ΑΠΣ να επανακαθοριστεί το ετήσιο επίδομα 
του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Εξομοίωσης λαμβάνοντας 
υπόψη και την προηγούμενη απόφαση της 29ης Συνεδρίας του ΑΠΣ για 
τα επιδόματα αυτά. 
 

Πρόεδρος ΔΕ  

54/ΑΠΣ/5.2 Το Πανεπιστήμιο δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση να καταβάλλει το 
ίδιο αμοιβή ή να απαιτεί από τους οργανισμούς/ επιχειρήσεις που 
δέχονται φοιτητές για άσκηση να καταβάλλουν αμοιβή στους 
ασκούμενους φοιτητές (παρόλο που τα Τμήματα θα επιδιώκουν 
συνεργασίες με οργανισμούς/επιχειρήσεις που προτίθενται να 
αμείβουν τους ασκούμενους φοιτητές). Ωστόσο για διάφορους λόγους 
θα ήταν επωφελές αν μπορούσε η άσκηση των φοιτητών να 
συμπεριλαμβάνεται στα σχέδια χρηματοδότησης της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. 
 
Ο Προϊστάμενος ΥΟΑΔ και ο Προϊστάμενος ΥΣΦΜ να διερευνήσουν 
περαιτέρω το πιο πάνω ενδεχόμενο. 
 

Κ. Χόππας/ 
Β.Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

54/ΑΠΣ/5.3 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση των αποφάσεων των πρακτικών της 14ης 
Συνεδρίας της Επιτροπής Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών και 
αναμένει την κατάθεση γενικού θεσμικού πλαισίου πρακτικής άσκησης 
από την Επιτροπή. Επίσης το ΑΠΣ υιοθέτησε την απόφαση της 
Επιτροπής πως δεν πρέπει να γίνει οποιαδήποτε χαλάρωση στον 
κανόνα που προνοεί ότι αυτοδύναμη διδασκαλία μαθήματος ανατίθεται 
σε μέλη ΔΕΠ, εκλεγμένα ή ενταγμένα, που έχουν διδακτορικό. 
 

Β.Πρωτοπαπάς Άμεσα 

54/ΑΠΣ/5.4 Το ΑΠΣ λαμβάνοντας υπόψη το σημείωμα του Προϊστάμενου ΥΣΦΜ 
συμφωνεί με την εισήγηση του για το συντονισμό του προγράμματος 
κατάρτισης για «Διασώστες – Πλήρωμα Ασθενοφόρου».  Ο 
Προϊστάμενος ΥΣΦΜ να ετοιμάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για 
έγκριση από τη ΔΕ. 

Β.Πρωτοπαπάς Επόμενη 
Συνεδρία ΔΕ 



 
54/ΑΠΣ/5.5 Το ΑΠΣ αποφάσισε επί της αρχής να εγκρίνει το προσχέδιο 

συμφωνίας για χρήση του Φυτίδειου Αθλητικού Πάρκου ΓΣΟ και 
εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο ΥΣΦΜ και τη Νομικό Σύμβουλο να 
ετοιμάσουν την τελική συμφωνία λαμβάνοντας υπόψη και τη συμφωνία 
που έχει υπογράψει ο ΚΟΑ με το Δήμο Λεμεσού. 
 

Ζ. Τσιάτταλου/ 
Β.Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

54/ΑΠΣ/5.6 Το ΑΠΣ εξέτασε τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της θέσπισης 
Κανονισμού για την εισαγωγή φοιτητών σε υπεράριθμες θέσεις μέσω 
ειδικών κριτηρίων και αποφάσισε να σταλεί ανακοίνωση η οποία  θα 
αναφέρει τα ακόλουθα: 

• Η εκκρεμότητα στη ψήφιση του Κανονισμού από τη Βουλή δεν 
δημιουργεί νομικό κενό, καθώς βρίσκονται σε ισχύ αντίστοιχοι 
Κανόνες των Δημόσιων Πανεπιστημίων (σύμφωνα και με τη 
γνωστή γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας του κράτους).  

• Το Πανεπιστήμιο κράτησε όλο αυτό το διάστημα χαμηλούς 
τόνους. Θα συνεχίσει αυτή την τακτική, έστω κι αν δίδεται η 
εντύπωση πως τα μόνα ενδιαφερόμενα μέρη είναι η ΟΕΛΜΕΚ 
και το Πανεπιστήμιο Κύπρο. Σημειώνουμε ότι το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, αν και νεοσύστατο, θα κατανείμει φέτος 
συνολικά 600 πανεπιστημιακές θέσεις εισακτέων, που 
αναλογούν στο 33% των θέσεων εισακτέων στα δημόσια 
πανεπιστήμια του τόπου μας.  

• Το Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για τη στάση που τήρησαν 
ορισμένοι φορείς. Σε μια δημοκρατική κοινωνία κανένας φορέας 
δεν έχει το δικαίωμα να εμφανίζεται ως θεματοφύλακας αρχών 
και αξιών και να διεκδικεί δικαίωμα αρνησικυρίας στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων της συντεταγμένης πολιτείας.  

• Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η πρόταση του Υπουργού Παιδείας και 
Πολιτισμού για εισαγωγή ενός πολύ μικρού αριθμού φοιτητών 
μέσω μιας νέας ειδικής κατηγορίας εισακτέων, και σε 
συνδυασμό με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, αποτελεί μια 
καλή συμβιβαστική πρόταση.  

• Η Διοικούσα Επιτροπή θα λάβει σε προσεχή της συνεδρία 
αποφάσεις για το χειρισμό όλων των πτυχών του θέματος που 
άπτεται των ειδικών κατηγοριών και των υπεράριθμων θέσεων, 
μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.  

 

Β.Πρωτοπαπάς Άμεσα 

54/ΑΠΣ/6.1 Το ΑΠΣ μετά από αίτημα του Καθηγητή Πέτρου Ιωάννου, Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, αποφάσισε 
να δοθεί στον κ. Γιώργο Παπαγεωργίου, Μεταπτυχιακό Συνεργάτη του 
κ. Ιωάννου, παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η οποία θα 
προσφερθεί από την εναρκτήρια χρηματοδότηση του κ. Ιωάννου. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

54/ΑΠΣ/6.2 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Στέλιου Χαραλαμπίδη, 
Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογιών Πληροφορικής.  Ο κ. Χαραλαμπίδης θα εργαστεί ως 
Ερευνητής στα ακόλουθα προγράμματα του ΙΠΕ: 

Κ. Χόππας Άμεσα 



 
• Modelling of extreme ocean waves 
• Development of nanoscale-optic and micro-fluidic devices using 

femtosecond laser 
 

54/ΑΠΣ/6.3 Το ΑΠΣ αποφάσισε να εισηγηθεί στη ΔΕ να διευρυνθεί η Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενταγμένου Προσωπικού (ΑΤΙ) με την προσθήκη του 
Καθηγητή Ιωάννη Μαντά για την κρίση των Εκπαιδευτών και των 
Επίκουρων Καθηγητών. 
 

Σ. Ιωάννου Επόμενη 
Συνεδρία ΔΕ 

54/ΑΠΣ/6.4 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση του Συντονιστή του Τμήματος 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος όπως το ΤΕΠΑΚ εκπροσωπηθεί από τον 
Λέκτορα Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη στην Επιτροπή Λεμεσού για το 
Φυσικό Περιβάλλον 51/ΑΠΣ/9. 
 

Ι. Παπαδόπουλος Άμεσα 

54/ΑΠΣ/6.5  Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανάθεση ερευνητικής εργασίας, με αναδρομική 
ισχύ, στους κκ Κώστα Κώστα, Σωτήρη Καλογήρου, Ιωάννη 
Παπαδόπουλο και Χριστόδουλο Θεολογίδη για τη διεκπεραίωση 
«Περιβαλλοντικής Μελέτης για Εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων» προς 
όφελος της Κοινότητας Πυργών. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

54/ΑΠΣ/6.6 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Γιώργου Παπαδαυίδ, Ερευνητή 
στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής για 
το έργο ΠΕΝΕΚ/ΕΝΙΣΧ/0308/13/ΕΡΓΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ «Μέτρηση 
εξατμισοδιαπνοής σε αρδεύσιμες καλλιέργειες με τη συνδυασμένη 
χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και ασυρμάτων αισθητήρων». 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

54/ΑΠΣ/6.7 Το ΑΠΣ ενέκρινε την προσωρινή εργοδότηση των ακόλουθων 
προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών 
Διαδικτύου για τη διεκπεραίωση έργων που σχετίζονται με τη 
δημιουργία διαδραστικού ενημερωτικού υλικού για τη διαδικτυακή 
πλατφόρμα ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού 
προγράμματος CoReflect:  
 
• Καρίμ Μπεσιάρα 
• Νίκου Μαλέκου 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

54/ΑΠΣ/6.8 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Νικόλα Γενεθλίου, Ερευνητικού 
Συνεργάτη στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και 
Επιστήμης Τροφίμων, για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΙΠΕ 
«Χρήση Μοριακής και Ποσοτικής Γενετικής στη βελτίωση του 
προβάτου της φυλής Χίου». 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

54/ΑΠΣ/6.9 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση του συμβολαίου εργοδότησης της 
Ερευνητικής Συνεργάτιδας Χάρις Καϊτέ από 04/05/09 – 30/06/2010 για 
το πρόγραμμα «Αξιολόγηση της παροχής κοινοτικής νοσηλευτικής 
φροντίδας στην Κύπρου», του Τμήματος Νοσηλευτικής. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

54/ΑΠΣ/6.10 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη της κ. Ευφροσύνης Κλεάνθους, Κ. Χόππας Άμεσα 



Ερευνητικής Συνεργάτιδας, στο ερευνητικό πρόγραμμα «Πρόληψη και 
Φροντίδα Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα» στο γνωστικό αντικείμενο 
«Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας», στο Τμήμα Νοσηλευτικής. 
 

54/ΑΠΣ/7.1 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση του Προϊστάμενου ΥΕΔΔΣ να δοθεί μία 
θέση Λειτουργού Διεθνούς Συνεργασίας με σύμβαση στην ΥΕΔΔΣ.  Η 
κάλυψη της θέσης αυτής θα γίνει από την  υφιστάμενη διαδικασία 
πλήρωσης της κενωθείσας θέσης του Λειτουργού Κινητικότητας που 
είναι σε ισχύει και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου 2009. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

54/ΑΠΣ/7.2 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση του συμβολαίου του κ. Κωνσταντίνου 
Τιγγιρίδη, Προπονητή – ΥΣΦΜ, από 09/07/09 μέχρι 31/12/09. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

54/ΑΠΣ/7.3 Το ΑΠΣ ενέκρινε τη θέση Βιβλιοθηκονόμου (Α8-Α10-Α11) σε 
αντικατάσταση θέσης Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου (Α2-Α5-Α7). 
 
Το ΑΠΣ ενέκρινε την άμεση πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου της Φωτεινής Χαραλάμπους στη θέση 
Βιβλιοθηκονόμου λόγω απόρριψης της θέσης από τον Νεκτάριο-Μάριο 
Γεωργίου. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

54/ΑΠΣ/7.4 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση μίσθωσης υπηρεσιών του Αντρέα 
Στυλιανού, Λειτουργού ΥΣΠΤ, για περίοδο ενός έτους. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

54/ΑΠΣ/7.5 Το ΑΠΣ αποφάσισε να αποζημιωθεί το διοικητικό προσωπικό που 
συμμετείχε στην επιτήρηση των εξετάσεων της εξομοίωσης πτυχίου 
πέραν του κανονικού ωραρίου ως ακολούθως: 
 
• Για διοικητικό προσωπικό που συμμετείχε σε επιτήρηση εκτός 

Λεμεσού να καταβληθεί αποζημίωση για υπερωριακή 
απασχόληση 4 ωρών. 

• Για διοικητικό προσωπικό που συμμετείχε σε επιτήρηση στη 
Λεμεσό να καταβληθεί αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση 
3 ωρών και  

• Για τους προέδρους εξεταστικών κέντρων (διοικητικό προσωπικό) 
να καταβληθεί αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση 6 ωρών 
με βάση τα αυξημένα καθήκοντα που είχαν 

• Εάν κάποιος συμμετείχε στην επιτήρηση περισσότερων εξετάσεων 
την ίδια μέρα να συνυπολογιστεί ο επιπλέον χρόνος της 2ης 
εξέτασης (1 ώρα). 

 
Η αποζημίωση καθώς επίσης και τα μεταφορικά θα αφαιρεθούν από τα 
έσοδα του προγράμματος της Εξομοίωσης Πτυχίου Νοσηλευτών. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

54/ΑΠΣ/7.6 Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα του Προϊστάμενου ΥΟΑΔ για μία νέα θέση 
Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου) με σύμβαση 
εργοδότησης ορισμένου χρόνου, με προσωρινή τοποθέτηση στο 
Γραφείο Προσφορών από τη διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, 
λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας και πίεσης που αντιμετωπίζει το 

Κ. Χόππας Άμεσα 



Γραφείο Προσφορών. 
 

54/ΑΠΣ/7.7 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Κώστα Σταύρου και του κ. 
Ιωάννη Αυγουστή στη θέση Αχθοφόρου/ Κλητήρα (Ε5) για 
εξυπηρέτηση της ΥΔΠ – Βιβλιοθήκης και ΥΔΠ – ΥΕΔΔΣ.  Τα άτομα 
επιλέγηκαν από τον κατάλογο που καταρτίστηκε από την Επιτροπή 
Επιλογής και ο μισθός τους θα καλυφθεί από το πρόγραμμα της 
Εξομοίωσης Πτυχίου Νοσηλευτών. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

54/ΑΠΣ/7.8 Το ΑΠΣ, στα πλαίσια της διοργάνωσης ενδο-υπηρεσιακών 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ενέκρινε με αναδρομική ισχύ από την 
01/01/09, την κάλυψη του κόστους παροχής ροφήματος, αλμυρών ή/και 
γεύματος (όταν είναι ολοήμερα τα σεμινάρια) στους συμμετέχοντες. 
 
Το ποσό θα καλύπτεται από το κονδύλι 312 «Συνέδρια και Σεμινάρια 
εντός Κύπρου». 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

54/ΑΠΣ/7.9 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση του Προϊστάμενου ΥΟΑΔ για 
προπληρωμή των αεροπορικών εισιτηρίων αναφορικά με τα ταξίδια 
που πραγματοποιούν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, λόγω 
χαμηλότερου κόστους.  Στις περιπτώσεις που τα ταξίδια δεν 
πραγματοποιούνται και η μη πραγματοποίησης του ταξιδιού δεν 
οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας τότε το Πανεπιστημιακό μέλος θα 
πρέπει να επωμιστεί το κόστος και να επιστρέψει το ισάξιο ποσό του 
αεροπορικού εισιτηρίου σε τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

54/ΑΠΣ/9 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της προτεινόμενης Συμφωνίας μεταξύ του 
Υπουργείου Εσωτερικών και του ΤΕΠΑΚ για Τεχνολογική και 
Επιστημονική Συνεργασία και την παραπέμπει στη ΔΕ με την εισήγηση 
να υπογραφτεί. 
 

Σ. Ιωάννου Επόμενη 
Συνεδρία ΔΕ 

54/ΑΠΣ/10 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων 
του Ομίλου Σιακόλα προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και 
αποφάσισε να σταλεί επιστολή στον κ. Σιακόλα αναφέροντας του ότι 
δεν  υπήρχε καμία πρόθεση αλλαγής του ονόματος του Αμφιθεάτρου 
και η αναφορά σε «Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας» στην 
ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες στις 15/04/09 δεν ήταν 
εις γνώση της διοίκησης του Πανεπιστημίου.   
 
Επίσης το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής του Εκτελεστικού 
Προέδρου του Ομίλου Σιακόλα προς τον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού, και παρατηρεί ότι η χρήση που έχει προτείνει το 
Πανεπιστήμιο για το Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας, όταν η 
Σχολή Επιστημών Υγείας μεταφερθεί στη Λεμεσό, συνάδει με τους 
όρους χρήσης της συμφωνίας. 
 

Πρόεδρος ΔΕ Άμεσα 

54/ΑΠΣ/11.1 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του εγγράφου σύστασης Κοινωφελούς 
Εμπιστεύματος με την ονομασία Takis & Louki Nemitsas Foundation 
και θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη σύσταση.  Η Πρόεδρος θα εισηγηθεί 

Πρόεδρος ΔΕ Άμεσα 



κάποιες αλλαγές στον κ. Νέμιτσα. 
 

54/ΑΠΣ/11.2 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του σημειώματος του κ. Τάκη Νέμιτσα προς την 
Πρόεδρο για δημιουργία Μουσείο Μηχανημάτων και αποφάσισε να 
προωθήσει το σημείωμα στον Ζ. Αχιλλίδη για να το μελετήσει και το 
θέμα να επανέλθει στην επόμενη συνεδρία του ΑΠΣ με εισηγήσεις του 
Προϊστάμενου. 
 

Ζ. Αχιλλίδης Άμεσα 

54/ΑΠΣ/11.3 Ο Προϊστάμενος ΥΣΦΜ ενημέρωσε το ΑΠΣ για την συμμετοχή του σε 
διημερίδα στην Αθήνα με θέμα «Η αναμόρφωση του Λυκείου και η 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». 
 
Το ΑΠΣ, με εισήγηση του Προϊστάμενου ΥΣΦΜ, αποφάσισε όπως το 
Πανεπιστήμιο αναλάβει την πρωτοβουλία διοργάνωσης μιας ημερίδας 
μέσα στο Φθινόπωρο του 2009 με ανάλογο θέμα, προσκαλώντας και 
εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα οι οποίοι είχαν ή έχουν και εμπλοκή 
σε διάφορες επιτροπές μελέτης του Κυπριακού Εκπαιδευτικού 
Συστήματος. 
 

Β. Πρωτοπαπάς/ 
Πρόεδρος ΔΕ 

 

54/ΑΠΣ/11.4 Το ΑΠΣ ενέκρινε το συμπληρωματικό προϋπολογισμό για την 
εκδήλωση του Ομίλου «Γελοιογραφίας», στην οποία θα παραστεί ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.  Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις 
€8,380 και θα καλυφθεί από το κονδύλι 345 «Πολιτιστικές και άλλες 
εκδηλώσεις». 
 

Χ.Χρυσοστόμου/ 
Λογιστήριο 

Άμεσα 

54/ΑΠΣ/11.5 Το ΑΠΣ ενέκρινε τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων στο “International Congress for Nursing Informatics”, το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 28/06/09 – 01/07/09 στο Ελσίνκι της 
Φινλανδίας.  Η έγκριση καλύπτει τα έξοδα εγγραφής, μετάβασης, 
διαμονής και ημερησίας αποζημίωσης. 
 

Ι. Μαντάς/ 
Λογιστήριο 

Άμεσα 

54/ΑΠΣ/11.6 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της προτεινόμενης Συμφωνίας μεταξύ ΤΕΠΑΚ και 
ΚΕΕΛΠΝΟ και την παραπέμπει στον Προϊστάμενο ΥΕΔΔΣ για 
διορθώσεις και επαναφορά στην επόμενη συνεδρία. 
 

Χ. Χρυσοστόμου 55η συνεδρία 
ΑΠΣ 

54/ΑΠΣ/11.8 Το ΑΠΣ ενέκρινε την κάλυψη των εξόδων διαμονής του κ. Philip Arestis, 
εξωτερικού μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τμήματος ΔΞΤ, 
στο ξενοδοχείο Απολλώνια για δύο βράδια καθώς και της μεταφοράς 
του από και προς το αεροδρόμιο (ταξί Λήδα), για συμμετοχή του σε 
συνεδρία της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας σε θέματα σχετικά με 
την ανταλλαγή φοιτητών (Erasmus). Σημειώνεται ότι η επίσκεψη του κ. 
Arestis είχε αρχικά διευθετηθεί στο πλαίσιο συνεδρίασης της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τμήματος, η οποία τελικά ακυρώθηκε. 
 

K. Χόππας Άμεσα 

 


