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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  69ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

 
 

Αρ.  
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
69/ΔΕ/2.1.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ο ΔΔΟ στείλει μήνυμα στα μέλη 

της πανεπιστημιακής κοινότητας με το οποίο να τα καλεί να 
περιορίσουν τις δαπάνες, όπου είναι εφικτό, για να μπορέσει το 
Πανεπιστήμιο να είναι συνεπές με τις οικονομικές του 
υποχρεώσεις αξιοποιώντας τους περιορισμένους πόρους που έχει 
στη διάθεσή του.  
 

ΔΔΟ Άμεσα 

69/ΔΕ/2.2.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (ι) μη ανασταλούν οι 
μεταφερόμενες αργίες που υπάρχουν μέχρι το τέλος του χρόνου σε 
σχέση με τις τρεις εργάσιμες μέρες που το Πανεπιστήμιο 
παρέμεινε κλειστό την εβδομάδα 15 μέχρι 19 Αυγούστου 2011, 
και (ιι) το θέμα των μεταφερόμενων αργιών ρυθμιστεί οριστικά 
μέσω της Συλλογικής Σύμβασης, της οποίας η διαπραγμάτευση 
για ανανέωσή της θα ξεκινήσει πριν από το τέλος του χρόνου. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΔΕ/2.2.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως η Επιτροπή Ασφάλειας και 
Υγείας μελετήσει το θέμα εκπόνησης ενημερωτικού εντύπου, που 
να απευθύνεται στους φοιτητές και τους επισκέπτες του 
Πανεπιστημίου, για την ακολουθούμενη πολιτική σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας. 
 

Ν. Ιωάννου Άμεσα 

69/ΔΕ/3.1 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 5ης Συνεδρίας της 
Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών. 
 

  

69/ΔΕ/3.2 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 14ης Συνεδρίας της 
Επιτροπής Κτηρίων. 
 

  

69/ΔΕ/3.3 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 6ης Συνεδρίας της 
Επιτροπής Αγορών και Ενοικιάσεων. 

  

69/ΔΕ/4.1.β Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Εγκρίνει την προκήρυξη της θέσης Προϊσταμένου Υπηρεσίας 
Οικονομικών ως «Πρώτου Διορισμού» και όχι ως «Πρώτου 
Διορισμού και Προαγωγής». 
 
(β) Η εισήγηση του ΔΔΟ για μεταφορά των Γραφείων Αρχείου, 
Γραμματείας και Διασφάλισης Ποιότητας κάτω από την άμεση 
εποπτεία του εξεταστεί μετά την κατάθεση της μελέτης των 
Pricewaterhouse Coopers για το οργανόγραμμα του 
Πανεπιστημίου.  
 
(γ) Ορίσει την Επιτροπή Επιλογής για την πλήρωση της θέσης 
Προϊσταμένου Υπηρεσίας Οικονομικών. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΔΕ/4.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Για την πλήρωση δύο θέσεων Ωρομίσθιου Προσωπικού στο 
Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη διεξαχθούν 
γραπτές εξετάσεις, όπως έγινε και για την πλήρωση της θέσης του 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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Ωρομίσθιου Αχθοφόρου/Κλητήρα στη Βιβλιοθήκη. 
(β) Οι ειδικές γραπτές εξετάσεις ετοιμαστούν από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου με κόστος €15 ανά γραπτό (το ποσό αυτό 
θα περιλαμβάνει τη θεματοθέτηση, τη διόρθωση των εξεταστικών 
δοκιμίων και την επιτήρηση των εξετάσεων). 
 

69/ΔΕ/4.3 Η ΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις των Προϊστάμενων 
και τις θετικές εισηγήσεις 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: 

 Μαρία Τέκλου, Λογιστής. 
 Μαρίκκα Νικολάου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΔΕ/4.4 Η ΔΕ έλαβε γνώση της μέχρι στιγμής απορρόφησης του 
προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για το 2011. 
 

  

69/ΔΕ/4.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις προτεινόμενες 
πολιτικές βαθμολόγησης για την πλήρωση των διοικητικών 
θέσεων που έχουν προκηρυχθεί το 2011. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΔΕ/4.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει τη σχετική απόφαση 
που έλαβε κατά την 67η συνεδρία της και εγκρίνει ποσό ύψους 
€49,490.61 για 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.  
 

Κ. Χόππας 

 

Άμεσα 

69/ΔΕ/5.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ, στη 
βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή 
Καθηγητή ή Καθηγητή, στο Τμήμα Νοσηλευτικής (με απόσπαση 
στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας), στην 
ειδικότητα «Δημόσια Υγεία» («Public Health»), καθώς και την 
σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΔΕ/5.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα: 
(α) Την προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, στο Τμήμα Επιστημών 
Αποκατάστασης, στην ειδικότητα «Λογοθεραπεία». Η εισήγηση 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τμήματος για τη σύσταση του 
Εκλεκτορικού Σώματος θα υποβληθεί σε επόμενη συνεδρία της 
ΔΕ. 
(β) Όπως το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης ξεκινήσει τη 
λειτουργία του το Σεπτέμβρη του 2012 με την προσφορά μόνο της 
κατεύθυνσης «Λογοθεραπεία». Οι υπόλοιπες τρεις κατευθύνσεις 
θα προσφερθούν μόλις το Πανεπιστήμιο εξασφαλίσει τους 
αναγκαίους οικονομικούς πόρους. 
 

 
ΑΑΥ 

 
 

 
 
 
 

 
Άμεσα 

 
 
 

 
 
 

69/ΔΕ/5.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως το Τμήμα Εμπορίου, 
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με τον ΔΔΟ, 
υποβάλει αναλυτική έκθεση αιτιολόγησης του αιτήματος για 
αλλαγή του ονόματος του Τμήματος. 
 

Α. Σαββίδης Άμεσα 

69/ΔΕ/5.6 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως:  
(α) Το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας 

 
Α. Σαββίδης 

 
Άμεσα 
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επαναϋποβάλει την εισήγηση του, για την προκήρυξη δύο θέσεων 
μελών ΔΕΠ, καθορίζοντας αν οι προκηρύξεις θα γίνουν για 
μόνιμες ή μη μόνιμες βαθμίδες. 
(β) Το Τμήμα εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω εξειδίκευσης 
των γνωστικών αντικειμένων στα οποία επιθυμεί να 
προκηρυχθούν οι δύο θέσεις. 
 

69/ΔΕ/5.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Επαναβεβαιώσει την απόφαση που έλαβε, κατά την 66η 
συνεδρία της, σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της 
προαγωγής των Ενταγμένων Λεκτόρων κι Ανώτερων Λεκτόρων. 
Η ημερομηνία αυτή είναι η 1η Ιουλίου 2011, αφού η ΔΕ θεωρεί 
ότι αναδρομικές προαγωγές δεν συνάδουν με τα ακαδημαϊκά 
θέσμια. 
(β) Το θέμα καταβολής του επιδόματος οδοιπορικών που 
παραχωρείται στα ενταγμένα μέλη ΔΕΠ, εξεταστεί όταν 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. 
 

 
ΔΔΟ 

 
Άμεσα 

69/ΔΕ/5.8 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση της 
Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθ. Ανδρέα 
Λανίτη, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. 
 

Π. Ζαφείρης 
 

Άμεσα 

69/ΔΕ/5.10 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως το αίτημα προσφοράς από το 
Κέντρο Γλωσσών ενός μαθήματος αγγλικών διάρκειας είκοσι 
ωρών, στα πλαίσια του προγράμματος κατάρτισης «Διασώστης-
Πλήρωμα Ασθενοφόρου», υποβληθεί στο Άτυπο Πρυτανικό 
Συμβούλιο από το άτομο το οποίο θα διδάξει το μάθημα. Στο 
αίτημα πρέπει να προσδιορίζεται και ο χρόνος διεξαγωγής του 
μαθήματος. 
 

Σ. Παπαδήμα Άμεσα 

69/ΔΕ/5.12 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως:  
(α) Ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση του 
Εκλεκτορικού Σώματος στην ειδικότητα «Λειτουργικά Συστήματα 
ή Μηχανική Ιστού και Τεχνολογίες Διαδικτύου ή Παράλληλη 
Επεξεργασία και Κατανεμημένα Συστήματα», που έλαβε κατά την 
62η συνεδρία της, αφού πέντε μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος 
δεν ανταποκρίθηκαν θετικά. 
(β) Καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την 
πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Λειτουργικά 
Συστήματα ή Μηχανική Ιστού και Τεχνολογίες Διαδικτύου ή 
Παράλληλη Επεξεργασία και Κατανεμημένα Συστήματα». 
 

 
Τ. Κασπαρής 

 
Άμεσα  

69/ΔΕ/5.13 Σχετικά με την κατανομή επιπρόσθετων κονδυλίων για το CII, η 
ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Το άρθρο 1/105 «Βοηθοί Διδασκαλίας» ενισχυθεί με €8,900 
από εξοικονομήσεις άλλων άρθρων του Κεφαλαίου 1.  
(β) Το άρθρο 4/414 «Εξοπλισμός Εργαστηρίων » ενισχυθεί με 
€60,000 από εξοικονομήσεις άλλων άρθρων του Κεφαλαίου 4.  
Αν τα κονδύλια των πιο πάνω άρθρων εξαντληθούν, τότε να γίνει 
μεταφορά από το άρθρο 3/351 «Δαπάνη και Λειτουργία του 
Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας». 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΔΕ/6 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τα προτεινόμενα ΔΔΟ Άμεσα 
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 έντυπα υποψηφιοτήτων για εκλογή στα διάφορα Σώματα του 
Πανεπιστημίου, που θα καταρτιστούν κατά την αυτονόμηση του 
Πανεπιστημίου, όπως αυτά εμφανίζονται στο παράρτημα, αφού 
πρώτα γίνουν όλες οι απαραίτητες λεκτικές βελτιώσεις. 
 

69/ΔΕ/7.1 
 

Σχετικά με τις ζημιές που παρατηρούνται στο Φυτίδειο Αθλητικό 
Κέντρο ΓΣΟ, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως η Υπηρεσία 
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας,  αποταθεί στο Δήμο 
Λεμεσού, για να εξετάσουν τα ενδεχόμενα: (ι) περιμετρικής 
περίφραξης του χώρου πλην του νότιου μέρους της παραλίας, και 
(ιι) όπως ο παρακείμενος χώρος στάθμευσης, που ανήκει στο 
Δήμο Λεμεσού, γίνει ελεγχόμενος (με χρέωση) ώστε να 
σταματήσει να καταλαμβάνεται από ενοίκους των γύρω 
πολυκατοικιών αντί από τους χρήστες του Αθλητικού Κέντρου. 
Η ΔΕ αποφάσισε, επίσης, όπως κάνει αποδεκτές τις εισηγήσεις 
του Δήμου Λεμεσού ώστε: (ι) να υπάρχει εικοσιτετράωρη φύλαξη 
σε ολόκληρο το χώρο του Αθλητικού Κέντρου, (ιι) η φύλαξη να 
ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία με την οποία ήδη συνεργάζεται ο 
Δήμος, και (ιιι) το κόστος φύλαξης το οποίο θα ανέρχεται στα 
€3.16+ΦΠΑ την ώρα, να επωμισθούν ισόποσα και από κοινού ο 
Δήμος Λεμεσού, το Πανεπιστήμιο και η ιδιωτική εταιρεία 
διαχείρισης του εστιατορίου που δραστηριοποιείται στο χώρο. 
 

Β. 
Πρωτοπαπάς 
 
 
 
 
 
 
Α. Αντωνίου 

 
Άμεσα 

 
 
 
 
 

 
Άμεσα 

 

69/ΔΕ/7.2 
 

Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως για την ακαδημαϊκή χρονιά 
2011-2012 τα κουπόνια σίτισης ισχύουν τόσο για το εστιατόριο 
«Πλατεία» όσο και για το καφεστιατόριο «Ζάππειον», σύμφωνα 
με τους όρους που ίσχυσαν και την περσινή χρονιά. 
 

Β. 
Πρωτοπαπάς 

Άμεσα  

 

69/ΔΕ/7.3 
 

Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως:  
(α) Εγκρίνει τη διεξαγωγή έρευνας, στη βάση δομημένου 
ερωτηματολογίου, που θα έχει ως στόχο να καταγράψει το βαθμό 
ικανοποίησης των φοιτητών του Πανεπιστημίου για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες φοιτητικής ευημερίας. 
(β) Εγκρίνει το προτεινόμενο ερωτηματολόγιο όπως αυτό 
εμφανίζεται στο παράρτημα. 
(γ) Ορίσει Επιτροπή που θα έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης της 
έρευνας με Πρόεδρο την Αναπλ. Καθ. Μ. Καπαρδή και μέλη τον 
Λέκτορα Α. Χαραλαμπίδη και ένα εκπρόσωπο της ΦΕΤΕΠΑΚ. 
 

Β. 
Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

69/ΔΕ/7.4 
 

Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Εγκρίνει, κατ’ εξαίρεση, το αίτημα της ΦΠΚ Πρωτοπορίας για 
παραχώρηση του προαυλίου του κτηρίου «Α. Θεμιστοκλέους» για 
τη διεξαγωγή πάρτυ καλωσορίσματος για τους πρωτοετείς 
φοιτητές, εφόσον ακολουθηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες 
για την ασφάλεια των παρευρισκομένων. 
(β) Η Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών μελετήσει την 
εισήγηση του κ. Πρωτοπαπά για μικρές τροποποιήσεις στον 
Κανόνα που ρυθμίζει τη χρήση των υποδομών του Πανεπιστημίου 
και υποβάλει σχετική εισήγηση στη ΔΕ. 
 

 
ΑΑΥ 

 
Άμεσα 

69/ΔΕ/7.6 
 

Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Παραχωρήσει πλήρεις υποτροφίες στους φοιτητές Kipkorir 
Fred και Kiprotich Nelson από την Κένυα και στους Siradjin 
Ssemugenyi και Saul Mytyaba από την Ουγκάντα. 
(β) Το κόστος των υποτροφιών θα καλυφθεί από τα έσοδα του 
Προγράμματος Εξομοίωσης. 

 
Β. 

Πρωτοπαπάς 

 
Άμεσα 
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69/ΔΕ/10 
 

Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει ποσό ύψους £290 
(στερλινών) για τη διετή ανανέωση της συνδρομής του Κέντρου 
Γλωσσών στο διεθνή οργανισμό IATEFL. 
 

Χ. 
Χρυσοστόμου 

Άμεσα 

69/ΔΕ/12 
 

Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως μη εγκρίνει το αίτημα για τη 
διεξαγωγή πάρτυ καλωσορίσματος ακαδημαϊκού και διοικητικού 
προσωπικού, με την ευκαιρία έναρξης της νέας ακαδημαικής 
χρονιάς, αφού θεωρεί πως θα ήταν προκλητικό εν μέσω 
οικονομικής κρίσης και περικοπών στο δημόσιο τομέα, το 
Πανεπιστήμιο να διοργανώσει πάρτυ για το προσωπικό του. 
 

Χ. 
Χρυσοστόμου 

Άμεσα 

69/ΔΕ/13 
 

Σχετικά: (i) με το παράπονο που υποβλήθηκε από πολίτη στο 
Δήμο Λεμεσού για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Πανεπιστημίου στο ΓΣΟ, και (ii) για τη χρήση των γηπέδων 
ποδοσφαίρου του ΓΣΟ ως χώρου προπόνησης των ακαδημιών 
ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Πειραιώς, η ΔΕ αποφάσισε 
ομόφωνα όπως ο ΔΔΟ αποστείλει επιστολή στο Δήμαρχο 
Λεμεσού με την οποία να τον ενημερώνει για τις ενέργειες στις 
οποίες προέβηκε το Πανεπιστήμιο σχετικά με τα δύο θέματα που 
ήγειρε στην επιστολή του. 
 

ΔΔΟ Άμεσα 

69/ΔΕ/14 
 

Σχετικά με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του κτηρίου New 
Extra, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως υιοθετήσει την τέταρτη 
εισήγηση της ad hoc επιτροπής η οποία προβλέπει: (ι) τη χρήση 
του ισόγειου και του πρώτου ορόφου του κτηρίου, (ιι) 
περιορισμένο αριθμό τροποποιήσεων, και (ιιι) τη μη ανανέωση 
του συμβολαίου ενοικίασης του κτηρίου με τη λήξη του. Σχετικά 
με το (ι) και (ιι), αναμένεται ότι το συνολικό κόστος υλοποίησης 
των αποφάσεων δεν θα υπερβεί τα €50,000. 
 

Ζ. Αχιλλίδης Άμεσα 

69/ΔΕ/15 
 

Η ΔΕ καθόρισε τις επόμενες συνεδρίες της ως ακολούθως:  
  

70η  7 Οκτωβρίου 2011  
71η  7 Νοεμβρίου 2011 
72η  2 Δεκεμβρίου 2011 

 

Πρόεδρος ΔΕ 

 
 

 

 
 
 
 


