
Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων 
ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 62ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010  
 

Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

62/ΑΠΣ/2.3 Το ΑΠΣ εξουσιοδοτεί το ΔΔΟ σε συνεργασία με τα Τμήματα να 
ετοιμάσουν εισήγηση ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης των 
ενταγμένων Λεκτόρων και των Ανώτερων Λεκτόρων καθώς επίσης 
και για οποιαδήποτε άλλα θέματα εκκρεμούν σε σχέση με 
αξιολογήσεις ενταγμένου προσωπικού βάσει της συμφωνίας 
ένταξης. 
 

ΔΔΟ Άμεσα 

62/ΑΠΣ/3.1 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του σημειώματος του Συντονιστή του 
Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης 
Τροφίμων αναφορικά με το προτεινόμενο, από το Ινστιτούτο 
Γεωπονικών Ερευνών (ΙΓΕ), παράρτημα της Συμφωνίας 
Συνεργασίας ΙΓΕ – ΤΕΠΑΚ για την προσφορά εξειδικευμένου 
διδακτικού έργου από τους ερευνητές του ΙΓΕ, για διδασκαλία στο 
ΤΕΠΑΚ και το παραπέμπει στο Τμήμα για εξέτασή του στο πλαίσιο 
της θεσμοθετημένης διαπραγμάτευσης μεταξύ του Τμήματος και του 
ΙΓΕ.  Το θέμα να επανέλθει στο ΑΠΣ για ενημέρωση. 
 

Τμήμα ΓΒΤ Άμεσα 

62/ΑΠΣ/3.2 Το ΑΠΣ ενέκρινε κατ’ αρχή το αίτημα του Καθηγητή Κωνσταντίνου 
Βαρώτση για κάλυψη του κόστους της μεταφοράς και εγκατάστασης 
ερευνητικού εξοπλισμού στο εργαστήριο Περιβαλλοντικής 
Βιοχημείας.   
 
Το ΑΠΣ εξουσιοδοτεί το ΔΔΟ να αποφασίσει το άρθρο από το 
οποίο θα αφαιρεθεί το αιτούμενο ποσό και ζητείται από τον κ. 
Βαρώτση να ενημερώσει το ΔΔΟ για το χώρο που χρειάζεται για 
την εγκατάσταση του εξοπλισμού, το κόστος λειτουργίας και 
συντήρησής του, καθώς και για την ιδιοκτησία του εξοπλισμού. 
 

ΔΔΟ/ 
Κ. Βαρώτσης 

Άμεσα 

62/ΑΠΣ/4 Μετά από την ενημέρωση που έκανε ο ΔΔΟ ως προς το ιστορικό 
της απόφασης για μετακίνηση του Τμήματος Νοσηλευτικής, το ΑΠΣ 
αποφάσισε να διευθετηθεί συνάντηση μεταξύ του ΔΔΟ, του 
Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και του Ενταγμένου 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού  του Τμήματος Νοσηλευτικής 
για συζήτηση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη 
μετακίνηση του Τμήματος Νοσηλευτικής στη Λεμεσό. 
 

ΔΔΟ/ Ι. Μαντάς Άμεσα 

62/ΑΠΣ/7 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση των ιδρυμάτων που έχουν δώσει υποτροφίες Ι. Μαντάς Άμεσα 



σε φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος “Environmental 
Health” και αποφάσισε να σταλεί ευχαριστήρια επιστολή από τον 
Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και να τους ενημερώσει για 
την πορεία των φοιτητών μέχρι σήμερα. 
 

62/ΑΠΣ/8 Μετά από παραπομπή του θέματος στο ΑΠΣ από τη ΔΕ ο 
Προϊστάμενος ΥΔΠ ενημέρωσε το ΑΠΣ για το κόστος κατασκευής 
του  Strong Floor και Strong Wall στους εργαστηριακούς χώρους 
του κτηρίου Νέων Αποθηκών Συκοπετρίτη που ανέρχεται στις 
€460.310 και φαίνεται στην έκθεση του ιδιώτη μελετητή.   
 
Το ΑΠΣ παραπέμπει την έκθεση στην Άτυπη Κοσμήτορα της 
Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας για τα δικά της σχόλια σε 
συνεργασία με το Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ σύμφωνα με τη σχετική 
απόφαση της ΔΕ.  
 

Άτυπη Κοσμήτορα 
Σχολής Μηχανικής 
και Τεχνολογίας 

Άμεσα 

62/ΑΠΣ/9 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση του Προϊστάμενου ΥΔΠ για ορισμό 
της κ. Μυριάνθης Αστανιώτη, Αρχιτέκτονα στην ΥΔΠ, και του κ. 
Σωτήρη Καλογήρου, ενταγμένου Λέκτορα στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, ως εκπροσώπων 
του Πανεπιστημίου στις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτηρίων.  Η συμμετοχή τους όμως θα γίνεται με μία κοινή ψήφο.   
 
Η Πρόεδρος να ενημερώσει την Επιτροπή Μεθοδολογίας 
Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων για την απόφαση 
αυτή. 
 

Πρόεδρος ΔΕ/ 
Μ. Αστανιώτη/ 
Σ. Καλογήρου 

Άμεσα 

62/ΑΠΣ/10 Ο Προϊστάμενος ΥΕΔΔΣ ενημέρωσε το ΑΠΣ ότι θα υποβληθεί 
ολοκληρωμένη πρόταση από την  Επιτροπή Εκδηλώσεων ως προς 
τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στην παρουσίαση εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών της Κύπρου.  
 

Χ. Χρυσοστόμου Άμεσα 

62/ΑΠΣ/12.2 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του αιτήματος του Προϊστάμενου ΒΤΠ για 
εργοδότηση 3 Βιβλιοθηκονόμων με σύμβαση στη Βιβλιοθήκη για 
εξυπηρέτηση των φοιτητών από τις 18:00 μέχρι τα 20:30 τις 
καθημερινές και αποφάσισε όπως το αίτημα επανέλθει μετά την 
έγκριση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου.   
 
Το ΑΠΣ ζητά από τον Προϊστάμενο ΒΤΠ να ετοιμάσει κατάλογο με 
τους φοιτητές που χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη ανά ώρα και να 
τον καταθέσει στην επόμενη συνεδρία του ΑΠΣ. 
 

Κ. Χόππας 
 
 
 
 
 
Σ. Πηλάτση 

Με την έγκριση του 
Προϋπολογισμού 
 
 
 
63η Συνεδρία ΑΠΣ 

62/ΑΠΣ/12.3 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Ξένιας Νεοφυτίδη αμισθί Κ. Χόππας Άμεσα 



στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου από 25/01/2010 μέχρι 
24/01/2011. 
 

62/ΑΠΣ/12.4 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του αιτήματος του Προϊστάμενου ΥΔΠ για 
πρόσληψη Ωρομίσθιου Επιστάτη στην ΥΔΠ και αποφάσισε όπως 
το αίτημα επανέλθει μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου. 
 

Κ. Χόππας Με την έγκριση του 
Προϋπολογισμού 
 

62/ΑΠΣ/12.5 Ο Προϊστάμενος ΥΟΑΔ ενημέρωσε το ΑΠΣ για την προώθηση 
οδηγιών πληρωμής εξόδων στο Λογιστήριο οι οποίες αναφέρονται 
ως έξοδα φιλοξενίας αλλά δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των 
εξόδων φιλοξενίας (π.χ. γεύματα εργασίας προσωπικού χωρίς την 
παρουσία φιλοξενούμενου προσώπου κτλ). 
 
Το ΑΠΣ έλαβε γνώση των πιο πάνω και επεσήμανε ότι το 
επεξηγηματικό σημείωμα του Προϋπολογισμού αναφέρει ξεκάθαρα 
ότι τα έξοδα φιλοξενίας για να θεωρούνται επιλέξιμη δαπάνη στον 
κατάλογο των συμμετεχόντων πρέπει να υπάρχουν φιλοξενούμενοι 
και όχι μόνο προσωπικό του Πανεπιστημίου.  Η συμμετοχή του 
προσωπικού του Πανεπιστημίου σε αυτά τα γεύματα πρέπει να 
είναι σε εύλογο αριθμό υπό την εκάστοτε περίσταση. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/12.6 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης εργοδότησης ορισμένου 
χρόνου (ένα χρόνο) των πιο κάτω διοικητικών υπαλλήλων: 
 
♦ Χάρις Χρίστου – Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός ΥΟΑΔ 
♦ Άντρη Μιχαήλ – Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός ΥΟΑΔ 
♦ Μαρίλια Παναγιώτου – Λειτουργός ΥΕΔΔΣ 
♦ Έλλη Παπαλουκά – Αρχιτέκτονας ΥΔΠ 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.2 Το ΑΠΣ παραπέμπει το αίτημα του Ενταγμένου Λέκτορα, Τάσου 
Ξυρίχη, για παροχή διευκολύνσεων στα μέλη του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Ενταγμένου) για απόκτηση 
ακαδημαϊκών προσόντων στην επόμενη συνεδρία του μετά την 
κατάθεση του άρθρου 44 και σχετικής προηγούμενης απόφασης 
του ΑΠΣ. 
 

Κ. Χόππας 63η συνεδρία ΑΠΣ 

62/ΑΠΣ/13.3 Το ΑΠΣ επιβεβαιώνει την έγκριση που έχει δώσει ο ΔΔΟ στις 
22/12/09 στο αίτημα του Συντονιστή του Τμήματος ΠΓΤ, Παναγιώτη 
Ζαφείρη, όσον αφορά τις αμοιβές ΕΕ του Τμήματός του. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.4 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης του κ. Κωνσταντίνου 
Κλεοβούλου, Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Μηχανολόγων 

Κ. Χόππας Άμεσα 



Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, στα πλαίσια του 
εσωτερικού προγράμματος με το ακρώνυμο Nanostructured του Δρ. 
Παντελή Κελίρη, με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την 
Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ. 
 

62/ΑΠΣ/13.5 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση του συμβολαίου της κ. Αντιγόνης 
Παρμαξή, Ειδικού Επιστήμονα στο Κέντρο Γλωσσών για το εαρινό 
εξάμηνο 2009/ 10. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.6 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση των συμβολαίων των πιο κάτω 
Ερευνητικών Συνεργατών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Γεωπληροφορικής, στα πλαίσια της εναρκτήριας 
χρηματοδότησης του Δρ. Διόφαντου Χατζημιτσή, με την 
προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας 
μέσω του εντύπου Δ: 
 

♦ Κωνσταντίας Αχιλλέως,  
♦ Βασίλη Τρίγκα,  
♦ Χριστιάνας Παπούτσα,  
♦ Αλέξανδρου Μάτσα και  
♦ Αργυρώς Νισαντζή 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.7 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση του συμβολαίου του κ. Κυριάκου 
Θεμιστοκλέους, Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, στα πλαίσια του 
εσωτερικού ερευνητικού προγράμματος με το ακρώνυμο Monitoring 
του Δρ. Διόφαντου Χατζημιτσή, για ακόμη ένα έτος σε βάση μερικής 
απασχόλησης από 05/12/2009 μέχρι 04/12/2010, με την 
προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας 
μέσω του εντύπου Δ. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.8 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση του συμβολαίου του κ. 
Κωνσταντίνου Τζιούβα, Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα 
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, για ακόμη ένα έτος, σε 
βάση πλήρους απασχόλησης από 01/01/2010, με την προϋπόθεση 
ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου 
Δ. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.9 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση του συμβολαίου του κ. Michael 
Orford, Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, 
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, στα πλαίσια της 
εναρκτήριας χρηματοδότησης της Δρ. Δέσποινας Μιλτιάδους, για 
ακόμη ένα έτος σε βάση μερικής απασχόλησης από 02/02/2010, με 

Κ. Χόππας Άμεσα 



την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας 
μέσω του εντύπου Δ. 
 

62/ΑΠΣ/13.10 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση της κ. Άννας Νικολάου, ως μέλους 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Κέντρο Γλωσσών με 
μίσθωση υπηρεσιών για περίοδο ενός έτους, αναδρομικά από 
04/01/2010 σε αντικατάσταση της κ. Γιόλας Παπαδοπούλου η 
οποία έχει δώσει παραίτηση. 
 
Επίσης το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση της κ. Αντρούλλας 
Αθανασίου, ως μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με 
σύμβαση εργοδότησης από 01/02/2010 μέχρι 31/08/2010 για 
πλήρωση της θέσης με σύμβαση που έχει κενωθεί. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.11 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση του κ. Χαράλαμπου Χάσου, στη 
θέση  Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στο ερευνητικό έργο 
μικρού μεγέθους με τίτλο “Fabrication of micro-optic devices using 
femtosecond laser: inducted refractive index changes avd detailed 
analytical studies”. 
 
Η εργοδότηση του κ. Χάσου θα είναι αμισθί. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.12 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότη του κ. Δημήτριου Γιαννακόπουλου, 
στη θέση Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στο ερευνητικό έργο 
DARDI το οποίο χρηματοδοτείται από το ΙΠΕ, με την προϋπόθεση 
ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου 
Δ. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.13 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση του κ. Βλάσιου Γούλα, στη θέση 
Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, 
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, στα πλαίσια της 
εναρκτήριας χρηματοδότησης του Δρ. Γεώργιου Μαγγανάρη, με την 
προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας 
μέσω του εντύπου Δ. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.14 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση της διδακτορικής φοιτήτριας κ. 
Μαρίας Αβρααμίδου, στη θέση Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο 
Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, στο γνωστικό 
αντικείμενο “Ethnicity and Communications”, με την προϋπόθεση ότι 
θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ 
και νοουμένου ότι η κ. Αβρααμίδου θα καταβάλλει δίδακτρα. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 



62/ΑΠΣ/13.15 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση της κ. Μόνικας Νικηταρά, στη 
θέση Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Νοσηλευτικής, στο 
γνωστικό αντικείμενο «Αξιολόγηση της έννοιας της φροντίδας όπως 
την αντιλαμβάνονται οι ασθενείς και οι νοσηλευτές» με την 
προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας 
μέσω του εντύπου Δ. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.16 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση της κ. Έλενας Παπαναστασίου, 
στη θέση Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Διοίκησης 
Ξενοδοχείων και Τουρισμού, με εξαίρεση από τη διαδικασία 
προκήρυξης θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη, στο ερευνητικό έργο 
«Δημιουργία Εργασιακών Συστημάτων Υψηλής Απόδοσης», με την 
προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας 
μέσω του εντύπου Δ. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.17 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση του κ. Νικόλα Γενεθλίου, στη θέση 
Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, για τη διδασκαλία του 
μαθήματος «Εισαγωγή στη Βιολογία» ΗΜΠ204.  Οι ώρες 
διδασκαλίας του κ. Γενεθλίου θα είναι 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες 
εργαστήριο. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.18 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση του κ. Δημήτρη Πενταρά, στη θέση 
Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, στο ερευνητικό πρόγραμμα 
«Υπολογιστική/ αναλυτική/ πειραματική μελέτη της μηχανικής 
απόδοσης σύνθετων νανοϋλικών», με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί 
έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.19 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση του κ. Δ. Πενταρά, στη θέση 
Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, στο ερευνητικό πρόγραμμα 
«Μικρομηχανική μοντελοποίηση σύνθετων, νανοσύνθετων και 
ευφυών υλικών», με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την 
Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.20 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση των πιο κάτω σε θέσεις Ειδικών 
Επιστημόνων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής: 
 

♦ Δρ. Λοΐζος Λοΐζου για τη διδασκαλία του μαθήματος 
«Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος ΙΙ» ΠΟΜ325  

♦ Δρ. Χρίστος Ευσταθιάδης για τη διδασκαλία του 

Κ. Χόππας Άμεσα 



μαθήματος «Μεταλλικές κατασκευές» ΠΟΜ327.  Επιλαχών 
ορίζεται ο κ. Γιάννης Περικλέους. 

♦ Δρ. Αναστάσης Κουνούδης για τη διδασκαλία του 
μαθήματος «Έξυπνη διαχείριση έργων υποδομής με 
αισθητήρες» ΠΟΜ328. 

 
Το μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων» ΠΟΜ313 θα 
καλυφθεί από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Διόφαντο Χατζημιτσή του 
Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ. 
 

62/ΑΠΣ/13.21 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση των πιο κάτω Ειδικών 
Επιστημόνων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για το εαρινό 
εξάμηνο 2009/10: 
 

♦ Δρ. Αναστάσιος Φαλάς για διδασκαλία του μαθήματος 
«Βάσεις Δεδομένων» ΗΜΠ338 

♦ Δρ. Αντρέας Σιάμαρου για διδασκαλία του μαθήματος 
«Συστήματα Τηλεπικοινωνίας» ΗΜΠ327 και  

♦ Δρ. Αναστάσης Πολυκάρπου για διδασκαλία του 
μαθήματος «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» 
ΗΜΠ217. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.22 Το ΑΠΣ ενημερώθηκε ότι το μάθημα ΓΒΤ104 «Βιοχημεία» θα 
διδαχθεί από τον Καθηγητή Βασίλη Γκέκα και ως εκ τούτου δεν 
χρειάζεται η πρόσληψη Ειδικού Επιστήμονα. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.23 Το ΑΠΣ ενέκρινε τις αιτούμενες τροποποιήσεις στους όρους 
σύμβασης (ανανέωσης) του κ. Λάμπρου Πήττα, Ερευνητικού 
Συνεργάτη στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και 
Επιστήμης Τροφίμων, με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από 
την Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.24 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση της κ. Ειρήνης Ποφαίδη, Ειδικού 
Επιστήμονα στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου για 
διδασκαλία του μαθήματος «Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή 
Ιστορία» ΕΣΔ137. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/13.25 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανάθεση εργασίας στον κ. Χριστόδουλο 
Θεολογίδη στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας του κ. 
Κώστα Κώστα για το 2010 στον τομέα της διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, με την 
προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας 
μέσω του εντύπου Α. 

Κ. Χόππας Άμεσα 



 
62/ΑΠΣ/14 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση της Προέδρου για υποβολή από τον 

Προϊστάμενο ΥΔΠ γραπτής έκθεσης προόδου για τα έργα του 
Πανεπιστημίου που βρίσκονται σε εξέλιξη σε κάθε συνεδρία της ΔΕ.  
 

Ζ. Αχιλλίδης Σε κάθε συνεδρία 
ΔΕ 

62/ΑΠΣ/15.1 Το ΑΠΣ ενόψει της ανάθεσης καθηκόντων του κ. Λάκη 
Χριστοδούλου, Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, ως Ειδικού 
Επιστήμονα για το εαρινό εξάμηνο 2009/10 ενέκρινε τροποποιήσεις 
στους όρους σύμβασής του. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/15.2 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του Δρ. Γιώργου Πετρίδη, στη θέση 
Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, για τη 
διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στις Επιστήμες της Γης» 
ΔΙΠ106. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

62/ΑΠΣ/15.3 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής του Δήμου Λεμεσού με θέμα: 
«Ανάπλαση Κέντρου Πόλης» και εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο 
ΥΔΠ να επιμεληθεί του θέματος μαζί με το Δημοτικό Μηχανικό του 
Δήμου Λεμεσού και να απαντήσει στην επιστολή. 
 

Ζ. Αχιλλίδης Άμεσα 

62/ΑΠΣ/15.4 Το ΑΠΣ εξουσιοδοτεί το ΔΔΟ να στείλει μήνυμα σε όλο το 
προσωπικό ότι ένεκα του ότι δεν έχει εγκριθεί ο Προϋπολογισμός 
του Πανεπιστημίου για το 2010, το Πανεπιστήμιο μπορεί μόνο να 
πληρώνει/ ανταποκρίνεται σε έξοδα που αφορούν μισθοδοσία και 
άμεσες λειτουργικές δαπάνες.   
 
Ως εκ τούτου οι αγορές για εξοπλισμούς κ.τ.λ. θα πρέπει να γίνονται 
μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού που υπολογίζεται να γίνει 
τέλος Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου. 
 
Σημειώνεται ότι ένεκα του πιο πάνω γεγονότος και στην 
προσπάθεια εξοικονόμησης χρόνου, οι αρμόδιοι λειτουργοί/ 
Προϊστάμενοι/ Συντονιστές μπορούν να ξεκινήσουν την προεργασία 
αναφορικά με τα πιο πάνω. 

ΔΔΟ Άμεσα 

 


