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Αρ. 
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
67/ΔΕ/2.1.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 

(α) Εγκρίνει τη χρηματική αποζημίωση του συσσωρευμένου 
ελεύθερου χρόνου  (από υπερωρίες του διοικητικού προσωπικού, που 
έχουν πραγματοποιηθεί εντός του 2010) και για τον οποίο δεν κατέστη 
δυνατό να παραχωρηθεί άδεια ανάπαυσης μέχρι το πρώτο τρίμηνο 
του 2011, όπως προνοούν οι Κανονισμοί του Υπουργείου 
Οικονομικών. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται σε 
€42,373.72. 
(β) Ο ΔΔΟ υποβάλει εισήγηση για τον περιορισμό των υπερωριών 
του διοικητικού προσωπικού. 
 

 
Κ. Χόππας 

 
 
 
 
 
 

ΔΔΟ 

 
Άμεσα 

 
 
 
 
 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/2.2.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως διευρύνει τη σύνθεση της ad hoc  
Επιτροπής που έχει οριστεί για την ετοιμασία λεπτομερούς έκθεσης 
με απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από την Επιτροπή 
Παιδείας σχετικά με τους προτεινόμενους Κανονισμούς για την 
προσφορά τριών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και στην 
αγγλική γλώσσα, με τον ορισμό του Προέδρου και Αντιπροέδρου 
ακαδημαϊκών Υποθέσεων της ΔΕ, και του Καθ. Ν. Ιωάννου, για να 
ετοιμαστεί μια πιο ολοκληρωμένη απαντητική έκθεση στα ερωτήματα 
που έχουν τεθεί από την Επιτροπή Παιδείας. 
 

 
 
 
 

Πρόεδρος 

 
 
 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/2.2.3 Η ΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια της Νομικής Συμβούλου, 
αποφάσισε ομόφωνα όπως αναιρέσει την απόφαση που έλαβε στην 
66η συνεδρία της και εγκρίνει το  Σχέδιο Υπηρεσίας Αρχιτέκτονα με 
σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου όπως αυτό παρουσιάζεται 
στο Παράρτημα ΙΙ. 
 

 
 

Κ.Χόππας 

 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/2.2.4 Σχετικά με την ενοικίαση διαμερισμάτων για τη στέγαση των φοιτητών 
και ενόψει του γεγονότος ότι η Τεχνική Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να 
διαβεβαιώσει για την καταλληλότητα των διαμερισμάτων που είχαν 
τεθεί ενώπιον της, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως προχωρήσει 
μόνο με την ενοικίαση του κτηρίου Μάρκου, για περίοδο τριών 
χρόνων και με δικαίωμα ανανέωσης στο  Πανεπιστήμιο για τέταρτο, 
πέμπτο και έκτο χρόνο, και με μηνιαίο ενοίκιο €2,200 χωρίς αύξηση 
για τα τρία πρώτα χρόνια. 
 

 
 
 
 

ΑΑΥ 

 
 
 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/2.2.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Παραχωρηθεί επίδομα ενοικίου ύψους €175/μήνα για 12 μήνες σε 
όσους φοιτητές αιτήθηκαν φοιτητικό διαμέρισμα από το 
Πανεπιστήμιο, συγκέντρωσαν 19 μόρια και άνω, και δεν κατέστη 
δυνατό να λάβουν διαμέρισμα από το Πανεπιστήμιο.  Η διευθέτηση 
αυτή αφορά τόσο τους υφιστάμενους όσο και τους  νεοεισερχόμενους 
προπτυχιακούς φοιτητές.  Ο ακριβής αριθμός των δικαιούχων 
επιδόματος θα κοινοποιηθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου από την Υπηρεσία 
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας προς την Υπηρεσία Οικονομικών 
και Ανθρώπινου Δυναμικού, όταν θα ολοκληρωθεί και η μοριοδότηση 
των αιτήσεων των νεοεισερχόμενων φοιτητών, με ενημέρωση του 
Άτυπου Πρυτανικού Συμβουλίου ως προς το ακριβές ύψος της 

Β. Πρωτοπαπάς Άμεσα 



απαιτούμενης δαπάνης.   
(β) Οι δικαιούχοι επιδόματος θα προσκομίσουν στο Γραφείο 
Στέγασης του Πανεπιστημίου συμβόλαια ενοικίασης ιδιωτικών 
διαμερισμάτων και γενικά όλα όσα απαιτούνται και στις διαδικασίες 
που απορρέουν από το κρατικό φοιτητικό πακέτο.  Σημειώνεται ότι 
γίνονται δεκτά συμβόλαια που έχουν συναφθεί από την 1η Ιουλίου 
2011 και μετέπειτα.  Η επιχορήγηση στέγασης θα καταβληθεί σε 
ισόποσες τετράμηνες δόσεις ύψους €700, περί τα μέσα των μηνών 
Σεπτεμβρίου 2011, Ιανουαρίου και Απριλίου 2012. 
(γ) Η αναγκαία δαπάνη για την κάλυψη των επιδομάτων θα 
καταβληθεί από το άρθρο 317 «Στήριξη Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες 
και Προβλήματα», το οποίο θα ενισχυθεί ανάλογα από 
εξοικονομήσεις και μεταφορά πιστώσεων από άλλα άρθρα του 
Κεφαλαίου 3. 
(δ) Το Πανεπιστήμιο θα εξετάσει τη δυνατότητα παραχώρησης 
επιδόματος στέγασης και σε φοιτητές που συγκέντρωσαν λιγότερα 
από 19 μόρια, σε κατοπινό  στάδιο και σε συνάρτηση με τις ρυθμίσεις 
του κρατικού φοιτητικού πακέτου και τις οικονομικές δυνατότητες του 
Πανεπιστημίου. 
 

67/ΔΕ/2.3.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ορίσει τον κ. Κ. Χόππα στη θέση 
του  Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο κ. 
Χόππας θα επιτελεί επιπρόσθετα και τα καθήκοντα του Προϊσταμένου 
της Υπηρεσίας Οικονομικών, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, οπότε 
το θέμα θα  επανεξεταστεί. Σημειώνεται ότι ο διορισμός αυτός δεν θα 
συνεπάγεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση στη μισθοδοσία ή 
αρχαιότητα του κ. Χόππα. 
 

 
 
 

ΔΔΟ 

 
 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/2.3.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου συμμετέχει στο Σύνδεσμο «European Union Universities of 
Small States»  και ενέκρινε την καταβολή ποσού ύψους €500 ως 
ετήσια συνδρομή στο Σύνδεσμο. 
 

 
 

ΔΔΟ 

 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/2.3.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει ποσό ύψους €150 ως 
αποζημίωση προς την Καθ. Valerie Fleming, για την εργασία που έχει 
επιτελέσει στα πλαίσια της αξιολόγησης της αίτησης για ανέλιξη της 
Λέκτορος Χριστιάνας Κούτα.   
 

 
Α.Μερκούρης 

 
Άμεσα 

67/ΔΕ/2.3.4 Η ΔΕ λαμβάνοντας υπόψη και τη θετική εισήγηση του Άτυπου 
Πρυτανικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα όπως: (ι) εγκρίνει την 
απαλλαγή από τα δίδακτρα δύο Παλαιστίνιων φοιτητών στους 
οποίους το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας, μέσω 
του προγράμματος  Harvard Cyprus Program, προτίθεται να 
προσφέρει υποτροφίες, και  (ιι) ο αριθμός των υποτρόφων που θα 
απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων στο Ινστιτούτο 
Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας αυξηθεί από τέσσερις σε πέντε. 
 

 
 
 
 

ΑΑΥ 

 
 
 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/2.3.5 Η ΔΕ λαμβάνοντας υπόψη και τη θετική εισήγηση του Άτυπου 
Πρυτανικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα όπως: (ι) καλύψει το 
κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων του Καθ. F. Webster ύψους 
€349.18, και (ιι) του καταβάλει ποσό ύψους €150 για την εργασία που 
είχε ήδη επιτελέσει στα πλαίσια της αξιολόγησης της αίτησης για 
ανέλιξη της Λέκτορος Ελένης Κύζα. 
 

 
 

Σ.Στυλιανού 

 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/3.1 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 84ης Συνεδρίας του Άτυπου 
Πρυτανικού Συμβουλίου. 
 

  



67/ΔΕ/3.2 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 7ης Συνεδρίας της 
Συντονιστικής Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργιών του Πανεπιστημίου. 
 

  

67/ΔΕ/3.3 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 31ης Συνεδρίας της Επιτροπής 
Έρευνας. 
 
Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: 
(α) Τα αιτήματα Εναρκτήριας Χρηματοδότησης (Πίνακας 1). 
(β) Τα Διάφορα Αιτήματα του ακαδημαϊκού προσωπικού (Πίνακας 2). 
(γ) Τα αιτήματα για μικροεξοπλισμούς (Πίνακας 3). 
(δ) Τη διαδικασία και τα έντυπα υποβολής και αξιολόγησης της 
τελικής έκθεσης  των προγραμμάτων εσωτερικής χρηματοδότησης, 
όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα των πρακτικών. 
(ε) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από μέλη του 
ακαδημαϊκού προσωπικού, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα 
των πρακτικών. 
 
Η ΔΕ αποφάσισε, επίσης, όπως η Επιτροπή Έρευνας σε συνεργασία 
με την Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων μελετήσουν την 
εισήγηση του Καθ. Ε. Κοντογιώργη για την πληροφορική υποστήριξη 
των Ερευνητικών Συνεργατών/Επισκεπτών Ερευνητών/Επισκεπτών 
Καθηγητών και υποβάλουν σχετική εισήγηση σε επόμενη συνεδρία 
της ΔΕ. 
 

 
 
 

Χ.Χρυσοστόμου 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Χ.Χρυσοστόμου 

 
 
 

Άμεσα 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/3.4 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 12ης Συνεδρίας της Επιτροπής 
Διεθνών Σχέσεων. 
 

  

67/ΔΕ/3.5 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 19ης, 20ης και 21ης Συνεδρίας 
της ΣΕΔΙΠ. 
 

  

67/ΔΕ/3.6 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 10ης Συνεδρίας της Κεντρικής 
Επιτροπής  Αγορών και Ενοικιάσεων. 
 
Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την καταβολή ποσού 
ύψους €38,683.15+ΦΠΑ προς τον εργολάβο για εργασίες που έχει 
εκτελέσει στο νέο κτήριο της Πρυτανείας, όπως αυτές παρουσιάζονται 
στο παράρτημα.Το θέμα των επιπλέον εργασιών, καθώς και των 
τελικών επιμετρήσεων για  διευθέτηση του τελικού λογαριασμού του 
κτηρίου επί της οδού Ανεξαρτησίας  για τη στέγαση της Υπηρεσίας 
Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας, θα επανέλθει σε 
επόμενη συνεδρία της ΔΕ. 
 

 
 
 
 
 

Ζ.Αχιλλίδης 

 
 
 
 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/3.7 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 3ης, 4ης και 5ης Συνεδρίας της 
Επιτροπής Αγορών και Ενοικιάσεων. 
 

  

67/ΔΕ/3.8 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 12ης και 13ης Συνεδρίας της 
Επιτροπής Κτηρίων. 
 

  

67/ΔΕ/3.9 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 4ης Συνεδρίας της Επιτροπής 
Κανόνων και Κανονισμών. 
 

  

67/ΔΕ/4.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την πιλοτική εφαρμογή  του 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας στις διοικητικές υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι την 28η 
Φεβρουαρίου 2012. 
 

 
Κ. Χόππας 

 
1η Σεπτεμβρίου 2011 

67/ΔΕ/4.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως η έναρξη ισχύος της διαδικασίας   



τεχνοοικονομικής μελέτης για τεκμηρίωση αγορών και  ενοικιάσεων 
άνω των €15,000, καθώς και του αντίστοιχου εντύπου 
τεχνοοικονομικής μελέτης, είναι η 15η Ιουλίου 2011. 
 

Κ.Χόππας Άμεσα 

67/ΔΕ/4.3 Η ΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις των Προϊστάμενων και τη 
θετική εισήγηση τους, επικύρωσε το διορισμό σε μόνιμες θέσεις, λόγω 
της συμπλήρωσης δύο χρόνων ικανοποιητικής υπηρεσίας από την 
αρχική ημερομηνία διορισμού τους, των πιο κάτω μελών του 
διοικητικού προσωπικού: 
 Βαλεντίνα Τουμάνιου, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα 

Ανθρώπινου Δυναμικού) 
 Παναγιώτα Μεττούρη-Οικονομίδου, Λειτουργός Πανεπιστημίου 

(Θέματα Λογιστηρίου) 
 Σόνια Πηλλάτση, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 
 Άννα Κωνσταντίνου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 
 Δήμητρα Χριστοδουλίδου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 
 Χριστίνα Φασουλή-Μελετίου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 
 Κωνσταντίνα Κυρατζή, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

 

 
 

Κ. Χόππας 

 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/4.5.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το Σχέδιο Υπηρεσίας για 
τις θέσεις: 
1. Τεχνικού Πειραματικών Εργαστηρίων στο Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 
2.Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού) 
3. Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου) 
4. Λειτουργού Πανεπιστημίου (Γενικά/Διοικητικά Θέματα) 
5. Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Εκδηλώσεων) 
6.Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής-Ανάπτυξη και 
Διαχείριση Διαδικτυακών Εφαρμογών) 
 

Κ.Χόππας Άμεσα 

67/ΔΕ/4.5.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως προκηρύξει τις πιο κάτω διοικητικές  
θέσεις: 
1. Τεχνικός Πειραματικών Εργαστηρίων στο Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 
2.Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού) 
3. Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου) 
4. Λειτουργός Πανεπιστημίου (Γενικά/Διοικητικά Θέματα) 
5. Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Εκδηλώσεων) 
6.Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής-Ανάπτυξη και 
Διαχείριση Διαδικτυακών Εφαρμογών) 
7.  Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Φοιτητικής Ζωής 
 

Κ.Χόππας Άμεσα 

67/ΔΕ/4.5.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις προτεινόμενες 
συνθέσεις των Συμβουλευτικών Επιτροπών Επιλογής και Επιτροπών 
Θεματοθέτησης για τις διοικητικές θέσεις που παρουσιάζονται στο 
θέμα 4.5.3. 
 

 
Κ. Χόππας 

 
Άμεσα 

67/ΔΕ/4.5.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Η μίσθωση υπηρεσιών της Νοσηλευτικής Λειτουργού  κ. 
Αργυρούλλας Βασιλείου παραταθεί για ακόμα έξι μήνες και όχι 
τέσσερις, όπως είχε αποφασιστεί στην 66η συνεδρία της ΔΕ, για να 
δοθεί χρόνος στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας να 
προκηρύξει προσφορές για την πλήρωση της θέσης. 
(β) Παραχωρηθεί στην κ. Βασιλείου αμοιβή ύψους €15,89/ώρα  για 
κάθε εκδήλωση του Πανεπιστημίου στην οποία θα καλείται για να 
παρέχει της υπηρεσίες της. 
 

 
Κ. 

Χόππας/Β.Πρωτ
οπαπάς 

 
Άμεσα 



67/ΔΕ/4.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη της Ζωής Ιωάννου, για την 
πλήρωση μίας θέσης Τεχνικού Σχεδιαστηρίου στην Υπηρεσία 
Διαχείρισης Περιουσίας με συμβόλαιο εργοδότησης δύο χρόνων 
χωρίς δικαίωμα ανανέωσης, με ημερομηνία έναρξης εργοδότησης την 
12η Σεπτεμβρίου 2011 και αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. 
 

 
 

Κ. Χόππας 

 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/5.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει:  
 
(α) Tη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής και του Εκλεκτορικού 
Σώματος για την ανέλιξη της Λέκτορος Δέσποινας Μιλτιάδου, στο 
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας  και Επιστήμης 
Τροφίμων. 
 
(β) Tη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής και του Εκλεκτορικού 
Σώματος για την ανέλιξη του Λέκτορα Βασίλη Φωτόπουλου, στο 
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας  και Επιστήμης 
Τροφίμων. 
 

 
 
 

Κ.Χόππας/Ν.Ιω
άννου 

 
 
 

Κ.Χόππας/Β.Γκέ
κας 

 
 
 

Άμεσα 
 
 
 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/5.4 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για 
ανέλιξη του  Λέκτορα Αντώνη Δανού, στο Τμήμα Πολυμέσων και 
Γραφικών Τεχνών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. 
 

 
Κ.Χόππας 

 
Άμεσα 

67/ΔΕ/5.5 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού Σώματος για 
ανέλιξη της Λέκτορος Ελένης Κύζα, στο Τμήμα Επικοινωνίας και 
Σπουδών Διαδικτύου, στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας. 

 
Κ.Χόππας 

 
Άμεσα 

67/ΔΕ/5.6 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ, στη 
βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Εμπορίου, 
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, στην ειδικότητα «Οικονομικά με 
προτίμηση Μικροοικονομία ή Μακροοικονομία ή Τραπεζική 
Οικονομική ή Νομισματική Οικονομική». Η εισήγηση του Τμήματος 
για τη σύσταση  του Εκλεκτορικού Σώματος θα υποβληθεί σε επόμενη 
συνεδρία της ΔΕ. 
 

 
 

Κ.Χόππας 

 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/5.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ, στη 
βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα 
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, στην ειδικότητα «Σπουδές 
Τηλεόρασης ή/και Ραδιοφώνου με έμφαση στο Διαδίκτυο». Η 
εισήγηση του  Τμήματος για τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος 
θα υποβληθεί σε επόμενη συνεδρία της ΔΕ. 
 

 
 

Κ.Χόππας 

 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/5.8 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση του Τμήματος 
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών για εισδοχή των φοιτητών στις δύο 
κατευθύνσεις που προσφέρει το Τμήμα απευθείας μέσω της 
διαδικασίας των Παγκύπριων εξετάσεων. 
 

 
Β.Πρωτοπαπάς 

 
Άμεσα 

67/ΔΕ/5.9 Η ΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Ad hoc Επιτροπής για 
την αξιοποίηση του εξοπλισμού EPR, αποφάσισε ομόφωνα όπως: (ι) 
διερευνηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης του εξοπλισμού EPR και 
από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Τμήμα Χημείας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, και (ιι) το θέμα επανεξεταστεί μετά την 
ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος της κ. Δρούζα το 2013. 
 

 
 

Ν. Ιωάννου 

 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/5.10 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Τα ECTS των προγραμμάτων MS in Environmental Health και  MS 
in Epidemiology and Biostatistics μειωθούν στα 90 από τα 96 που 
είναι σήμερα. 
(β) Αλλάξουν τα ονόματα των πιο κάτω μαθημάτων ως εξής: 

AAY Άμεσα 



 Το EPB 530 από «Epi of Chronic and Infectious Disease in the EU 
and Eastern Med Context: Part I» σε « Epi of Chronic Disease in  
the EU and Eastern Med Context». 

 Το EPB 531 από «Epi of Chronic and Infectious Disease in the  EU 
and Eastern Med Context: Part II» σε « Epi of Infectious Disease in 
the EU and Eastern Med Context». 

 Το EPB 541 από «Applied Regression for Biomedical Research» 
σε «General Linear Models for Biomedical Research». 

 
67/ΔΕ/5.12 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως από το άρθρο 3/351 «Δαπάνη και 

Λειτουργία του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας» 
ενισχυθούν τα πιο κάτω κονδύλια: 
(α) Το άρθρο 1/105 «Βοηθοί Διδασκαλίας» ενισχυθεί με €8,900.  
(β) Το άρθρο 3/304 «Φιλοξενία» ενισχυθεί με €1,000. 
(γ) Το άρθρο 3/312 «Συνέδρια και Σεμινάρια εντός » ενισχυθεί με 
€1,000. 
(δ) Το άρθρο 4/414 «Εξοπλισμός Εργαστηρίων » ενισχυθεί με 

€60,000. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

67/ΔΕ/5.13 Η ΔΕ, ενόψει του ότι όταν μέλος ΔΕΠ λαμβάνει Σαββατική ή άλλη 
άδεια, δύναται να απουσιάζει από το Πανεπιστήμιο και γενικά από 
όλες τις εργασίες του Πανεπιστημίου είτε αυτές αφορούν το Τμήμα 
ή/και τη Σχολή του ή/και γενικά όλο το Πανεπιστήμιο, αποφάσισε 
ομόφωνα: 
(α) Την έγκριση του αιτήματος του Καθ. Ι. Παπαδόπουλου για τη μη 
συμμετοχή του στις διαδικασίες που αφορούν στην πρόσληψη νέων 
μελών ΔΕΠ του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος για το 
υπόλοιπο του 2011, λόγω του ότι θα βρίσκεται σε Σαββατική Άδεια 
κατά το χειμερινό εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2011-2012.  
 
(β) Την ανάκληση του μέρους της απόφασης που αφορά στη 
σύσταση των Εκλεκτορικών Σωμάτων στις ειδικότητες 
«Περιβαλλοντική Μηχανική», «Περιβαλλοντική Μηχανική και 
Επιστήμη», «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία» και «Περιβαλλοντική 
Βιοτεχνολογία», που έλαβε κατά την 66η συνεδρία της. Επιπλέον 
επιβεβαιώνει την απόφαση που έλαβε, επίσης κατά την 66η 
συνεδρία της, η οποία αφορά στις προκηρύξεις των 
προαναφερθεισών θέσεων ΔΕΠ. 
 
(γ)(ι) Τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας 
θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, στο Τμήμα Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα «Περιβαλλοντική Μηχανική» 
(«Environmental Engineering»). 
 
(ιι) Τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας 
θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, στο Τμήμα Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα «Περιβαλλοντική Μηχανική και 
Επιστήμη» («Environmental Engineering and Science»). 
 
(ιιι) Τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας 
θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, στο Τμήμα Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία» 
(«Environmental Microbiology»). 

Κ.Χόππας Άμεσα 



 
(ιν) Τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας 
θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, στο Τμήμα Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα «Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία» 
(«Environmental Biotechnology»).  
 

67/ΔΕ/5.14 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 

(α) Το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, κατ’ εξαίρεση, 
υποβάλει εισήγηση προς τη ΔΕ για εκπροσώπησή του στην 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
(β) Κάνει αποδεκτή την παραίτηση του Αναπλ. Καθ. Κ. Ανδριώτη από 
μέλος της Επιτροπής Κτηρίων λόγω φόρτου εργασίας. 
(γ) Απαλλάξει τον Λέκτορα Α. Θεοχάρους από τα καθήκοντά του ως 
μέλους της Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών, διότι το Τμήμα 
εκπροσωπείται στην Επιτροπή από την Αναπλ. Καθ. Μ. Καπαρδή.   
 

 
 

Κ. Ανδριώτης 

 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/5.15 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει ποσό ύψους €150 ως 
αποζημίωση προς την Καθ. Alison Morrison, για την εργασία που έχει 
επιτελέσει στα πλαίσια της αξιολόγησης της αίτησης για ανέλιξη του 
Λέκτορα Α. Ζωπιάτη.   
 

 
Κ.Ανδριώτης 

 
Άμεσα 

67/ΔΕ/5.16 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα της κ. Ουρανίας 
Κολοκοτρώνη για μερική απασχόλησή της (25% του χρόνου) για 
σκοπούς διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, πέραν της 
πλήρους απασχόλησης της στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο. 
 

 
Κ.Χόππας 

 
Άμεσα 

67/ΔΕ/5.17 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση του 
Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη των Λεκτόρων Αικατερίνης 
Λαμπρινού, Ευρυδίκης Παπασταύρου και Χριστιάνας Κούτα, στο 
Τμήμα Νοσηλευτικής 
 

 
Α. Μερκούρης 

 
Άμεσα 

67/ΔΕ/5.18 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα, όπως καθορίσει τη σύνθεση του 
Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής, στην ειδικότητα «Βιολογία με έμφαση στις Ιατρικές 
Εφαρμογές». 
 

 
Κ.Χόππας 

 
Άμεσα 

67/ΔΕ/6.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή 
Προπτυχιακών Σπουδών για: (ι) την επικύρωση της κατανομής των 
υπεράριθμων θέσεων στις «Ειδικές Κατηγορίες», σύμφωνα με τους 
Κανόνες και Κανονισμούς, και (ιι) την επικύρωση της κατανομής 
τυχόν κενών θέσεων που θα προκύψουν πριν την έναρξη των 
μαθημάτων, σύμφωνα με εισηγήσεις των Τμημάτων και με βάση τους 
αριθμούς εισακτέων που καθόρισε η ΔΕ και επικύρωσε το Υπουργικό 
Συμβούλιο. 
 

 
 

Β. Πρωτοπαπάς 

 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/6.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Το ειδικό δρομολόγιο λεωφορείων στο κέντρο της πόλης 
διατηρηθεί πιλοτικά για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, με 
προσαρμογές όμως στη συχνότητα των δρομολογίων που δεν έχουν 
ζήτηση. 
(β) Τα δρομολόγια μη σταματούν τις περιόδους των εορτών και των 
καλοκαιρινών μηνών, ώστε να εξυπηρετείται και το διοικητικό 
προσωπικό. 
(γ) Εξουσιοδοτηθεί η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας να 
υποβάλει τα αναγκαία έγγραφα προς την Επιτροπή Προσφορών για 
σύναψη σύμβασης, με διαπραγμάτευση, με την εταιρεία ΕΜΕΛ η 

Β. Πρωτοπαπάς Άμεσα 



οποία είναι η μοναδική εταιρεία με δίκτυο αστικών συγκοινωνιών στη 
Λεμεσό.  
(δ) Η σύμβαση τεθεί σε εφαρμογή με την έναρξη του ακαδημαϊκού 
έτους 2011-2012. 
(ε) Διασφαλιστεί ότι η εταιρεία ΕΜΕΛ θα συνεχίσει να επιτρέπει τη 
δωρεάν χρήση των αστικών δρομολογίων της σε όλους τους φοιτητές 
του Πανεπιστημίου με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας. 
(στ) Η εκτιμώμενη δαπάνη ύψους €70,000+ΦΠΑ καλυφθεί από το 
κονδύλι 2/203 «Μεταφορικά» καθώς έχει γίνει πρόνοια στον 
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το 2012. 
 

67/ΔΕ/6.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Το Πανεπιστήμιο χορηγεί σε κάθε απόφοιτο και μετάφραση του 
πτυχίου του στα αγγλικά, εφόσον το ζητήσει. 
(β) Το μεταφρασμένο πτυχίο θα φέρει απλώς τη σφραγίδα της 
Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και δεν θα χρειάζεται 
νέες υπογραφές. 
(γ) Η χρέωση για κάθε μετάφραση πτυχίου θα είναι €10. 
 

Β. Πρωτοπαπάς Άμεσα 

67/ΔΕ/6.5 Σχετικά με την τελετή αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας, η ΔΕ 
αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: (ι) το καθοδηγητικό πλαίσιο και 
το λεκτικό της τελετής αποφοίτησης, και (ιι) τον προϋπολογισμό 
δαπανών ύψους €5,500+ΦΠΑ ο οποίος θα καλυφθεί από τα κονδύλια 
1/125 «Δικαιώματα Υπερωριών», 2/218 «Εκδόσεις» και 3/345 
«Πολιτιστικές και Άλλες Εκδηλώσεις». 
 

Β. 

Πρωτοπαπάς/Χ. 

Χρυσοστόμου 

Άμεσα 

67/ΔΕ/7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον ΔΔΟ να 
υποβάλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στα 
απαλλοτριωθέντα κτήρια του Πανεπιστημίου, στη Συντονιστική 
Επιτροπή Ελέγχου Λειτουργιών του Πανεπιστημίου. 
 

 
ΔΔΟ 

 
Άμεσα 

67/ΔΕ/8 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Παραπέμψει το προσχέδιο Καταστατικού Σωματείου Κυπριακής 
Εθνικής Επιτροπής IAESTE στη Νομική Σύμβουλο για τυχόν δικά της 
σχόλια. 
(β) Εξουσιοδοτήσει τον κ. Χρυσοστόμου να προωθήσει όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από το Πανεπιστήμιο για 
την ανάληψη των  αρμοδιοτήτων της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής 
IAESTE. 
 

Χ. 
Χρυσοστόμου 

Άμεσα 

67/ΔΕ/9 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την υπογραφή του 
προτεινόμενου πρωτoκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας 
Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και 
της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 

 
 

ΔΔΟ 

 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/10 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως το Πανεπιστήμιο κάνει όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για 
προώθηση της πρότασης ίδρυσης της Σχολής Καλών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 

 
Πρόεδρος ΔΕ 

 
Άμεσα 

67/ΔΕ/11 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα για εφαρμογή 
του προϊόντος contact center στην Επιτροπή Συστημάτων 
Πληροφορικής και Τεχνολογίας. 
 

 
Φ. Φιλίππου 

 
Άμεσα 

67/ΔΕ/12.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: Χ. Άμεσα 



(α) Το Πανεπιστήμιο τερματίσει άμεσα την αποδοχή αποδελτίωσης 
του ημερήσιου τύπου από την εταιρεία Blade. 
(β) Επαναληφθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για προκήρυξη 
δημόσιας προσφοράς ούτως ώστε το Πανεπιστήμιο εξασφαλίσει 
υπηρεσίες για την αποδελτίωση του ημερήσιου τύπου. 
(γ) Μέχρι την εξασφάλιση εξωτερικής υπηρεσίας, η Υπηρεσία 
Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων θα χειρίζεται την 
εσωτερική πληροφόρηση για τον ημερήσιο τύπο. Το κόστος που θα 
προκύψει από αυτή την εσωτερική ρύθμιση θα καλυφθεί από το 
κονδύλι 3/311 «Συνδρομές σε Διεθνείς Οργανισμούς». 
 

Χρυσοστόμου 

67/ΔΕ/12.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ο ΔΔΟ και η Νομική Σύμβουλος 
μελετήσουν τη συμφωνία ένταξης που έχει υπογράψει το 
Πανεπιστήμιο με το Κράτος και υποβάλουν σχετική εισήγηση προς τη 
ΔΕ αναφορικά το επίδομα οδοιπορικών που παραχωρείται στα 
ενταγμένα μέλη ΔΕΠ. 
 

 
 

ΔΔΟ 

 
 

Άμεσα 

67/ΔΕ/12.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα της Ενταγμένης 
Επίκουρης Καθηγήτριας Ζήνας Σχίζα όπως αφυπηρετήσει την 1η 
Αυγούστου 2011. 
 

 
Κ.Χόππας 

 
Άμεσα 

67/ΔΕ/12.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση του 
Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Λέκτορα Άντριου Λαγού, 
στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. 
 

 
Γ.Ζώτος 

 
Άμεσα 

67/ΔΕ/12.5 Σχετικά με τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων του Ερυθρού Σταυρού 
από τις αποθήκες του στο Δεύτερο Πόλο Ανάπτυξης του 
Πανεπιστημίου, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως:  
(α) Εγκρίνει το ποσό των €160,000 ως αποζημίωση στον Ερυθρό 
Σταυρό για την παραχώρηση του οικήματος τους στο Πανεπιστήμιο 
(β) Ο ΔΔΟ και η Νομική Σύμβουλος ετοιμάσουν το συμβόλαιο το 
οποίο θα υπογραφεί με τον Ερυθρό Σταυρό. 
(γ) Το ποσό των €160,000 κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό και 
εκταμιευθεί με την παράδοση του οικήματος στο Πανεπιστήμιο εντός 
του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. 
 

ΔΔΟ Άμεσα 

67/ΔΕ/12.6 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει το ΔΔΟ να 
προωθήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ούτως ώστε το 
Πανεπιστήμιο να εξασφαλίσει μια επιπλέον γεννήτρια για να καλύψει 
τις ανάγκες του σε ηλεκτρικό ρεύμα. Το συνολικό κόστος της 
γεννήτριας δεν πρέπει να ξεπερνά τις €15,000. 
 

 
 

ΔΔΟ 

 
 

Άμεσα 

 
 
 
 


