
Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων 
ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 57ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 
 

Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

57/ΑΠΣ/2.1 Αφού το ΑΠΣ  ενημερώθηκε ότι η εν λόγω εργοδότηση 
Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών για το 
ερευνητικό πρόγραμμα «Μελέτη του φαινομένου της αστικής 
θερμικής νησίδας στην Κύπρο» καλύπτεται από εγκεκριμένο 
από το ΙΠΕ κονδύλι ύψους €8000, ενέκρινε την πρόσληψη του κ. 
Άθου Αγαπίου για την θέση ερευνητή για τέσσερις (4) 
ανθρωπομήνες. 

K. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/2.2 Το ΑΠΣ αφού ενημερώθηκε για τους Κανόνες χρήσης της 
αίθουσας τελετών και των αιθουσών διδασκαλίας του 
Πανεπιστημίου, αποφάσισε να μην εγκρίνει το αίτημα για 
παραχώρηση δωρεάν της αίθουσας εκδηλώσεων «Πεύκιος 
Γεωργιάδης» στο Ίδρυμα Λαόνας και στον Οργανισμό Γυναικών 
Επιχειρηματιών-Επαγγελματιών εφόσον δεν καλύπτεται από 
τους Κανόνες. 

  

57/ΑΠΣ/3.1 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής που έστειλε ο Υπουργός  
Παιδείας και Πολιτισμού προς το Βοηθό Υπουργό του 
Υπουργείου Ανώτερης Εκπαίδευσης, Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Κένυας με θέμα την πρόσκληση που απευθύνει 
ο ΥΠΠ προς τον  Βοηθό Υπουργό της Κένυας για επίσκεψη στην 
Κύπρο μέσα στα πλαίσια της  προσπάθειας του Υπουργού να  
βοηθήσει στη δημιουργία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στην 
Κένυα. 

  

57/ΑΠΣ/3.2 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής  που απέστειλε ο ΔΔΟ προς 
την Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ και το Γενικό Διευθυντή του 
ΥΓΦΠΠ σχετικά με την συνάντηση που είχε το ΑΠΣ με τον κλάδο 
των υπαλλήλων του Δασικού Κολλεγίου και την πρόθεση του να 
εισηγηθεί στην Διοικούσα Επιτροπή τη σύσταση 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη σε βάθος συζήτηση των 
διαφόρων ζητημάτων σε σχέση με το αντικείμενο της 
Δασολογίας/ Δασοπονίας. 

  

57/ΑΠΣ/3.3.1/ 
3.3.2/3.3.3 

Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση των δύο προσχεδίων Συμφωνίας 
μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 
καθώς επίσης και τα σχόλια της Νομικής Συμβούλου του 
Πανεπιστημίου, αποφάσισε όπως εγκρίνει καταρχήν το 
προσχέδιο συμφωνίας του ΤΕΠΑΚ, και εξουσιοδότησε το ΔΔΟ 
να προχωρήσει με την υπογραφή της συμφωνίας αυτής. 

ΔΔΟ Άμεσα 

57/ΑΠΣ/4  Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του αιτήματος του Προϊστάμενου της ΥΣΠΤ 
για την παροχή διαδικτυακής πρόσβασης (ADSL) στην οικία  
του κάθε Μηχανικού επιφυλακής και αποφάσισε όπως 

Σ. Πηλάτση 44η Συνεδρία ΔΕ 



εισηγηθεί στην Διοικούσα Επιτροπή την  έγκριση του πιο πάνω 
αιτήματος, νοουμένου ότι ο Μηχανικός επιφυλακής δεν θα 
πληρωθεί επιπρόσθετα το επίδομα επιφυλακής, αφού σε 
περίπτωση προβλήματος, αυτό θα λυθεί μέσω διαδικτυακής 
πρόσβασης από την οικία του. 

 
57/ΑΠΣ/5 Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως το θέμα Έργα Υποδομών και ανάγκες 

σε μηχανογραφικό εξοπλισμό για το Τμήμα Νοσηλευτικής 
προωθηθεί προς τη Διοικούσα Επιτροπή με θετική εισήγηση. 

Σ. Πηλάτση 44η Συνεδρία ΔΕ 

57/ΑΠΣ/6 Το ΑΠΣ ενημερώθηκε από τον Προϊστάμενο της ΥΣΠΤ για τη 
δημιουργία Web Blog για το Ευρωκοινοβούλιο μέσω του οποίου 
θα διαφημίζεται και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο. Το ΑΠΣ 
συγχαίρει την ΥΣΠΤ για την πρωτοβουλία της. 

  

57/ΑΠΣ/8 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του σημειώματος του ΔΔΟ σχετικά 
με την πολιτική τοποθέτησης Φοιτητών σε 
Επιχειρήσεις/Βιομηχανίες, αποφάσισε όπως τα θέματα  
ασφάλισης των φοιτητών στους χώρους που εκτελούν την 
πρακτική τους άσκηση μελετηθούν από την Επιτροπή 
Ασφάλειας του Πανεπιστημίου και το θέμα  των διαδικασιών 
που θα διέπουν την τοποθέτηση των φοιτητών σε οργανισμούς 
για την πρακτική τους άσκηση εξεταστεί στην επόμενη Συνεδρία 
των Συντονιστών των Τμημάτων. 

Ι. Μαντάς 
 
 
 
 
 
Σ. Πηλάτση 

Συνεδρία   
Επιτροπής 
Ασφάλειας 
 
 
 
Επόμενη 
Συνεδρία 
Συντονιστών  

57/ΑΠΣ/9 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής του ΥΠΠ  με θέμα 
«Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών από τα Δημόσια 
Πανεπιστήμια της Κύπρου» και αποφάσισε όπως αποστείλει 
απαντητική επιστολή προς τον ΥΠΠ στην οποία  να τον 
ενημερώνει  για τα σχέδια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
όσον αφορά τα μεταπτυχιακά του προγράμματα. 

Πρόεδρος ΔΕ Άμεσα 

57/ΑΠΣ/10 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής της ΕΘΑΛ στην οποία 
ζητείται από το Πανεπιστήμιο να της διαθέσει έναντι του 
σχετικού ενοικίου ένα δωμάτιο από τις φοιτητικές εστίες του 
Πανεπιστημίου για σκοπούς φιλοξενίας καλλιτεχνών που 
συνεργάζονται με την ΕΘΑΛ, και αποφάσισε όπως παραπέμψει 
το θέμα στον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ για τις δικές του απόψεις 
πριν τη λήψη απόφασης από το ΑΠΣ. 

Προϊστάμενος 
ΥΣΦΜ 

‘Αμεσα 

57/ΑΠΣ/11 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής από την εταιρία G. Kallis με 
θέμα «Τήβεννοι για Αποφοίτηση» και αποφάσισε όπως 
συσταθεί Ad Hoc Επιτροπή για να μελετήσει το τελετουργικό των 
τελετών αποφοίτησης του Πανεπιστημίου και να σχεδιάσει τις 
τηβέννους του Πανεπιστημίου για τα επίπεδα Πτυχίο και Master 
σε σχέση με την τήβεννο του Πανεπιστημίου, η οποία είχε 
σχεδιαστεί για την τελετή έναρξης και αφορά το επίπεδο του 
Διδακτορικού. Η σύσταση της Ad Hoc Επιτροπής είναι η 
ακόλουθη: 
 

ΔΔΟ 
Ad Hoc 
Επιτροπή 
 
 
 
 
 
 
 

‘Αμεσα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Ανδρέας Μαλλούππας, Πρόεδρο 
2. Ζήνωνας Αχιλλίδης 
3. Βασίλης Πρωτοπαπάς 
4. Γιάννος Αφροδίσης 
5. Εύα Κοραή 
6. Ένας φοιτητής που θα υποδείξει η ΦΕΤΕΠΑΚ 

 
Τέλος το ΑΠΣ αποφάσισε όπως το θέμα του σχεδιασμού των 
διπλωμάτων των τίτλων σπουδών του Πανεπιστημίου (Πτυχίο, 
Master, Διδακτορικό) παραπεμφθεί στην Επιτροπή Σπουδών  
και Ευημερίας Φοιτητών. 

 
 
 
 
 
 
 
Επιτροπή  
Σπουδών 
και 
ΕΦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Άμεσα 

57/ΑΠΣ/12 Το ΑΠΣ ενέκρινε τη συμμετοχή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
στην 74η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 05-13/09 με συνολικό 
κόστος συμμετοχής €6000,00. 

Προϊστάμενος 
ΥΕΔΔΣ 

Άμεσα 

57/ΑΠΣ/13 Το ΑΠΣ  ενέκρινε καταρχήν την αναδιαμόρφωση του χώρου στο 
ισογείου του Κτηρίου της Πρυτανείας για να μπορεί να φιλοξενεί 
εκδηλώσεις και εκθέσεις, αλλά ταυτόχρονα επεσήμανε ότι δεν 
μπορεί να δώσει τελική έγκριση εάν δεν παρουσιαστεί ενώπιον 
του το συνολικό κόστος.  Το θέμα παραπέμπεται πίσω στον 
Προϊστάμενο ΥΕΔΔΣ για να επανέλθει με την παρουσίαση του 
συνολικού κόστους της αναδιαμόρφωσης του χώρου σε επόμενη 
Συνεδρία του ΑΠΣ. 

Προϊστάμενος 
ΥΕΔΔΣ 

Άμεσα 

57/ΑΠΣ/16.1 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανάθεση καθηκόντων ως εξωτερικού 
συνεργάτη στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας 
και Επιστήμης Τροφίμων, στο Δρ Ariel Vicente (από Αργεντινή) 
στο γνωστικό αντικείμενο «Δενδροκομία - Μετασυλλεκτική 
Φυσιολογία». 
Η εργοδότηση του θα διαρκέσει τρεις μήνες, από 10/01/2010  
έως 10/04/2010. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/16.2 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανάθεση καθηκόντων ως ερευνητικού 
συνεργάτη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογιών Πληροφορικής, του Δρ Μάριου Λέστα στο 
γνωστικό αντικείμενο  «Συστήματα Ελέγχου και Αυτοματισμού 
με εφαρμογές», με μερική απασχόληση 27 ώρες την εβδομάδα. 
Η εργοδότηση του θα διαρκέσει από 01/08/2009 έως 
31/12/2009. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/16.3 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής 
Επιλογής για το διορισμό της Κούσπαρου Χριστίνας στη θέση 
του Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα Νοσηλευτικής στο μάθημα 
«ΓΕΝ 364 Γενετική», για δύο (2) ώρες θεωρία την εβδομάδα, για 
το φθινοπωρινό εξάμηνο 2009/10. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/16.4 Η κ. Άρτεμης Ελευθεριάδου, στην οποία προσφέρθηκε από τη 
ΔΕ διορισμός στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα 
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, για προσωπικούς λόγους δεν 
μπορεί να αναλάβει καθήκοντα Επίκουρης Καθηγήτριας στο 

Κ. Χόππας Άμεσα 



Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο πριν από την 4η Ιανουαρίου 2010. 
 

Ως εκ τούτου, το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση του Τμήματος όπως 
προφερθεί στην κ. Ελευθεριάδου θέση Ειδικού Επιστήμονα στο 
Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, για τη διδασκαλία των 
μαθημάτων «Εφαρμογές Εικονογράφησης» (ΠΓΤ 301) και 
«Σχεδιασμός και Διαμόρφωση Σελίδας» (ΠΓΤ 302) για το 
Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2009. 
 

57/ΑΠΣ/16.5 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση του συμβολαίου της κ. Φωτεινής 
Καλογήρου ως Ερευνητικής Συνεργάτιδας  στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής για το ερευνητικό έργο «Η επίδραση της 
εκπαίδευσης ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια», για ακόμη ένα 
έτος (01/08/09-31/07/2010), με τους ίδιους όρους εργοδότησης, 
αλλά με προσθήκη στην αμοιβή της την πληρωμή 13ου μήνα. 
Η εργοδότηση της κ. Καλογήρου θα καλυφθεί από την 
εναρκτήρια χρηματοδότηση της Δρ Αικατερίνης Λαμπρινού. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ16.6 Το ΑΠΣ παραπέμπει το θέμα Αυτοδύναμη διδασκαλία σε μη 
κατόχους διδακτορικού μαζί με τη σχετική νομοθεσία του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στην 44η συνεδρία της Διοικούσας 
Επιτροπής που θα γίνει στις 16/09/2009, με την εισήγηση όπως 
τα μέλη Ενταγμένου προσωπικού που δεν κατέχουν Διδακτορικό 
να μπορούν να αναλάβουν τη διδασκαλία μαθημάτων υπό 
εποπτεία όπως συμβαίνει με τους Ειδικούς Επιστήμονες. Το 
ΑΠΣ κρίνει ότι η διευθέτηση αυτή όχι μόνο δεν επηρεάζει 
δυσμενώς την ποιότητα διδασκαλίας, αφού τα άτομα αυτά έχουν 
εκτενή διδακτική εμπειρία, αλλά επίσης οδηγεί σε καλύτερη 
αξιοποίηση του διδακτικού δυναμικού του Πανεπιστημίου. 

Σ. Πηλάτση 44η Συνεδρία ΔΕ 

57/ΑΠΣ/16.7 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση χωρίς μισθό της Προπτυχιακής 
Φοιτήτριας Στεφανίας Μόντα, στο Τμήμα Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και  
Αύγουστο 2009 μέσα στα πλαίσια ερευνητικής δραστηριότητας 
με θέμα «Παραγωγή Ενέργειας από Βιοκαύσιμα». 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/16.8 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση στη Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου της φοιτήτριας Βικτώριας Κυριάκου για σκοπούς 
πρακτικής άσκησης.  Η διάρκεια της άσκησης θα είναι τρεις (3) 
μήνες. 

 
Επίσης το ΑΠΣ εξουσιοδότησε το ΔΔΟ όπως στο μέλλον τέτοιου 
είδους αιτήματα τυγχάνουν της δικής του έγκρισης. 

Κ. Χόππας 
 
 
 
 
 
ΔΔΟ 

‘Αμεσα 

57/ΑΠΣ/16.9 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εθελοντική εργασία της φοιτήτριας 
Βιολογίας Δημήτριας Παύλου, στα εργαστήρια Γεωπονικών 
Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων σε 
τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος, χωρίς μισθό. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/16.10 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Κ. Χόππας Άμεσα 



Επιλογής για το διορισμό της Σιάκκου Μόνικας στη θέση του 
Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα Νοσηλευτικής στο μάθημα 
«Εισαγωγή στην Ψυχολογία» (ΨΥΧ116) για τρεις (3) ώρες 
θεωρία την εβδομάδα, για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2009/10. 

57/ΑΠΣ/16.12 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής 
Επιλογής για το διορισμό της Καλαβανά Θεανώς στη θέση του 
Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα Νοσηλευτικής στο μάθημα 
«Ψυχολογία της Υγείας» (ΨΥΧ316) για δύο (2) ώρες θεωρία την 
εβδομάδα, για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2009/10. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/16.13 Το ΑΠΣ αφού μελέτησε τα διάφορα σημεία της επιστολής της 
Δρ. Σαλώμης Παπαδήμα, σχετικά με τις ανάγκες Έλληνικών 
Προγραμμάτων, αποφάσισε όπως για το συντονισμό όλων των 
τμημάτων σε Λεμεσό και Λευκωσία παραμείνουν οι παρούσες 
αναπληρώτριες. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/16.14 Το ΑΠΣ ενέκρινε την άμεση πρόσληψη της κ. Χριστιάνας 
Παπούτσα ως Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής για το ερευνητικό 
πρόγραμμα “Ecolanes FP6”. 
Η εργοδότησή της θα διαρκέσει δύο (2) μήνες από 27/07/2009 
έως 30/09/2009 και θα καλύπτεται από το ερευνητικό 
πρόγραμμα “Ecolanes FP6”. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/17.1 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης εργασίας ορισμένου 
χρόνου: 
• της Άννας Κωνσταντίνου, Βοηθού Γραμματειακού 

Λειτουργού της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριμνας. 

• της Σταυρούλλας Πίττα, Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου του 
Γραφείου Εξυπηρέτησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη στη 
Σχολή Επιστημών Υγείας στη Λευκωσία. 

• της Βαρβάρας Αρειστίδου, Βιβλιοθηκονόμου στη Βιβλιοθήκη 
στη Λεμεσό. 

• της Γεωργίας Μολέσκη, Λογιστικού Λειτουργού στην 
Υπηρεσία Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού. 

• της Στέλλας Αντωνίου, Λογιστικού Λειτουργού στην 
Υπηρεσία Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού. 

• του Βάσου Παπαγεωργίου, Λειτουργού στην Υπηρεσία 
Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας. 

• του Ανδρέα Μούσκου, Λειτουργού στην Υπηρεσία 
Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας. 

• του Ελευθέριου Μιχαήλ, Βοηθού Λειτουργού στην Υπηρεσία 
Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας. 

• της Ζωής Τσάτταλου, Νομικού Συμβούλου του 
Πανεπιστημίου. 

• της Σόνιας Πηλάτση, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού 
στο Γραφείο Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής. 

Κ. Χόππας Άμεσα 



• και της Ζωούλας Κυπερέση, Βοηθού Γραμματειακού 
Λειτουργού στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος. 
 

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση μίσθωσης υπηρεσιών: 
• του Ηλία Βασιλείου, Λειτουργού της Υπηρεσίας Σπουδών 

και Φοιτητικής Μέριμνας 
•  του  Χαράλαμπου Παπαγιάννη, Λειτουργού της Υπηρεσίας 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 
• της Κωνσταντίας Χατζημιτσή, Λειτουργού της Υπηρεσίας 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 
• της Ανθής Κωνσταντίνου, Λογιστικού Λειτουργού στην 

Υπηρεσία Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού 
• και της Χρίστας Λευκαρίτη στην Υπηρεσία Οικονομικών και 

Ανθρώπινου Δυναμικού. 
57/ΑΠΣ/17.3 Το ΑΠΣ ενέκρινε την μισθολογική τοποθέτηση της Βαλεντίνας 

Τουμάνιου, Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Ανθρώπινου 
Δυναμικού), στην 1η βαθμίδα της κλίμακας Α8 με μήνα 
προσαύξησης τον Ιούνιο με αναδρομική ισχύ από 2.1.09 
(ημερομηνία εργοδότησης με σύμβαση), λόγω πείρας (μίσθωσης 
υπηρεσιών) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/17.4 Το ΑΠΣ αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα της «Τεχνικής 
Υποστήριξης επιπρόσθετων αναγκών ΤΕΠΑΚ» στο ΔΔΟ, τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού και τον 
Προϊστάμενο της ΥΟΑΔ οι οποίοι θα εξετάσουν συνολικά το 
θέμα της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μετά την 44η 
Συνεδρία της Διοικούσας Επιτροπής που θα γίνει στις 16/09/09 . 

ΔΔΟ 
Πρόεδρος  
Επ. Οικ. & Πρ.  
Προϊστάμενος 
ΥΟΑΔ 

Μετά την 44η 
Συνεδρία ΔΕ 

57/ΑΠΣ/17.5 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη της Άντριας Τοφαλή για περίοδο 
έξι (6) μήνων με σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου από 
την 1/10/09 μέχρι τις 31/03/10 για κάλυψη του κενού που θα 
δημιουργηθεί από την απουσία της Άννας Χαραλάμπους η 
οποία αναμένεται να απουσιάζει με άδεια μητρότητας. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/19 Έγινε μία πρώτη παρουσίαση στο ΑΠΣ του κτηρίου «Τάσσος 
Παπαδόπουλος» από τον κ. Γιάννο Αναστασίου, Αρχιτέκτονα, 
και τους μελετητές που έχουν αναλάβει την μελέτη του όλου 
έργου. 
Ο κύριος Αναστασίου παρουσίασε στο ΑΠΣ το ισόγειο και τους 
τρεις ορόφους του κτηρίου και την προτεινόμενη εσωτερική και 
εξωτερική διαμόρφωσή του. 

  

57/ΑΠΣ/20.1 Με βάση την επιστολή που παραλήφθηκε από το ΥΠΠ σχετικά 
με την απασχόληση εκτάκτων υπαλλήλων στην Υπηρεσία 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ο  Προϊστάμενος της 
ΥΟΑΔ  εισηγήθηκε όπως συμπληρωθεί το σχετικό «Παράρτημα 
ΙΙ» που αναφέρεται στην πιο πάνω επιστολή, στο οποίο να 
δηλώνονται όλοι οι συμβασιούχοι που απασχολεί μέχρι σήμερα 
το Πανεπιστήμιο και το οποίο Παράρτημα να κατατεθεί μέσω του 

Κ. Χόππας Άμεσα 



ΥΠΠ για έγκριση από την Βουλή. 
 

Παράλληλα το ΑΠΣ αποφάσισε όπως συγκεντρώσει μετά την 
44η Συνεδρία της Διοικούσας Επιτροπής που θα γίνει 16/09/09 
όλες τις ανάγκες του Πανεπιστημίου μέχρι το τέλος του 2009 σε 
συμβασιούχο προσωπικό και τις υποβάλει μαζί με το πιο πάνω 
παράρτημα  μέσω του ΥΠΠ για έγκριση από την Βουλή. 

57/ΑΠΣ/20.2 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εκδήλωση  καλωσορίσματος των φοιτητών 
που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/20.4 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής 
Επιλογής για τον διορισμό των:- 
• Δρ. Ζήνωνα Αχιλλίδη στη θέση του Ειδικού Επιστήμονα για 
το μάθημα «Δομικά Υλικά» (ΠΟΜ 221), για τέσσερις (4) ώρες 
την εβδομάδα (2 θεωρία και 2 εργαστήρια). 

• κ. Χρυσόστομου Ιταλού στη θέση του Ειδικού Επιστήμονα για 
το μάθημα «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Έργα» (ΠΟΜ 
311), για  τέσσερις (4) ώρες θεωρία την εβδομάδα.  
Σημειώνεται ότι το εν λόγω μάθημα θα γίνεται υπό την 
εποπτεία μέλους ΔΕΠ του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ, επειδή ο κ. 
Χρυσοστόμου δεν είναι κάτοχος διδακτορικού. 

• Δρ. Ελένης Ρουσή στη θέση Ειδικού Επιστήμονα για το 
μάθημα «Δυναμικής Ανάλυσης Κατασκευών» (ΠΟΜ 322), για 
τέσσερις (4) ώρες μάθημα την εβδομάδα. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/20.5 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής 
Επιλογής για των διορισμό των:- 
• Ανδρέα Εμμανουήλ για τη θέση του Ειδικού Επιστήμονα για τη 

διδασκαλία του μαθήματος «ΓΒΤ 315-Αμπελουργία» για τρεις 
(3) ώρες εργαστήρια την εβδομάδα. 

• Βασίλη Βασιλείου για τη θέση του Ειδικού Επιστήμονα για τη 
διδασκαλία του μαθήματος «ΓΒΤ 317-Εντομολογία-
Ακαρεολογία» για τρεις (3) ώρες θεωρία και δύο ώρες 
εργαστήριο την εβδομάδα 

Χρισταλλένη Λαζάρου για τη θέση του Ειδικού Επιστήμονα για 
τη διδασκαλία του μαθήματος «ΓΒΤ 352-Διατροφή του 
Ανθρώπου και Υγεία» για τέσσερις (4) ώρες θεωρία την 
εβδομάδα. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/20.6 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης για το διορισμό της κ. Παπαναστασίου Έλενας στη 
θέση του Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα Επικοινωνίας και 
Σπουδών Διαδικτύου στο μάθημα «ΕΣΔ 230: Μέθοδοι Έρευνας 
στην Επικοινωνία Ι: Ποσοτική Ανάλυση». 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/20.7 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής 
Επιλογής για τον διορισμό του Δρ Ανδρέα Χατζηχαμπή στη 
θέση του Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος στο μάθημα «ΔΙΠ211Οικολογία». 

Κ. Χόππας Άμεσα 



57/ΑΠΣ/20.8 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της εργοδότησης της κ. Ιόλης 
Νικολαΐδου στη θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα 
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.  

 
Η κ. Νικολαΐδου θα εργοδοτείται από το ερευνητικό ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα με τίτλο «Digital support for Inquiry, Collaboration 
and Reflection on Socio-Scientific Debates” (CoReflect) και οι 
όροι εργασίας της θα παραμείνουν οι ίδιοι, όπως είχαν 
συμφωνηθεί κατά την έναρξη του πρώτου έτους εργοδότησής της 
στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου την 1/09/2008. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/20.9 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης για το  διορισμό της κ. Ελένης Μούσιη στη θέση 
του Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στο μάθημα «ΧΗΜ 201 
Χημεία ΙΙ». 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/20.10 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης για το  διορισμό του κ. Αναστάσιου Φαλά στη θέση 
του Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στο μάθημα «ΜΜΥ 328 
Ηλεκτρονική και Μηχανοτρονική». 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/20.11 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση του Τμήματος 
Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού να διορίσει στη θέση του 
Επιστημονικού Συνεργάτη το Μάριο Κωνσταντίνου για τη 
διδασκαλία του μαθήματος «ΔΚΤ 201 Φροντιστήρια 
Επιχειρηματικής Ηθικής» χωρίς επιπλέον αμοιβή. 

Κ.Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/20.11 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της απόφασης του Τμήματος Διοίκησης 
Ξενοδοχείων και Τουρισμού να αναθέσει στο Λέκτορα Αντώνη 
Θεοχάρους τη διδασκαλία του μαθήματος  «ΔΞΤ 361 
Συμπεριφορά του Καταναλωτή», και ενέκρινε όπως κατά το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος ο κ. Θεοχάρους διδάξει ένα μάθημα 
λιγότερο από τον κανονικό διδακτικό φόρτο μέλους ΔΕΠ. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

57/ΑΠΣ/20.12 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης για το  διορισμό της Αντιγόνης Παρμαξή στη θέση 
του Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία της Ελληνικής 
Γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας στο Κέντρο Γλωσσών με έδρα 
τη Λεμεσό.   

Κ. Χόππας Άμεσα 

 


