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  Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων 
ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 20/04/2010  

 
Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
65/ΑΠΣ/2.7 Σε συνέχεια της απόφασης της ΔΕ κατά την 50η Συνεδρία της η 

οποία πραγματοποιήθηκε στις 19/03/2010 και της παραπομπής του 
θέματος Ενοικίασης των εστιών Bussata, Ευθύμιος Δίπλαρος και 
Αφοι Κωνσταντίνου  στην Επιτροπή Κτηρίων για περαιτέρω 
διευκρινίσεις, το ΑΠΣ ενημερώθηκε αναλυτικά από τον Προϊστάμενο 
ΥΔΠ και τον Λειτουργό του Πανεπιστημίου για θέματα Στέγασης της 
ΥΣΦΜ, με βάση ποια κριτήρια γίνονται οι σχετικές ενοικιάσεις 
εστιών. Παράλληλα επεσήμαναν το ουσιώδες της άμεσης 
ενοικίασης για να καταστεί δυνατή η χρήση τους  την επόμενη 
ακαδημαϊκή χρονιά. Τέλος παρέθεσαν αναλυτικό πίνακα με όλες τις 
απαραίτητες διευκρινίσεις που αφορούν τα πιο πάνω ακίνητα. 
 
Το ΑΠΣ λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και λόγω πίεσης χρόνου 
όσον αφορά το θέμα της έγκαιρης παράδοσης των εστιών στους 
φοιτητές κατά την νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ανέλαβε την ευθύνη  και 
ενέκρινε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον Προϊστάμενο ΥΔΠ να 
προχωρήσει άμεσα με την σύναψη σχετικών συμβάσεων με τους 
ιδιοκτήτες των ακόλουθων ακινήτων: 
- Ευθύμιος Δίπλαρος 
- Αφοί Κωνσταντίνου 
 
Επίσης για το ακίνητο «Αφοί Κωνσταντίνου» το οποίο θα 
ανακαινιστεί πλήρως από τον Ιδιοκτήτη του με βάση τις αλλαγές 
που ζήτησε το Πανεπιστήμιο, το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την 
καταβολή του ποσού των €50.000.- το οποίο αντιπροσωπεύει το 
1/10 του συνολικού κόστους ανακαίνισης το οποίο υπολογίζεται 
στις  €500.000.- και εξουσιοδότησε τον Προϊστάμενο ΥΔΠ όπως 
ετοιμάσει σχετική ενημερωτική επιστολή προς τους Αφούς 
Κωνσταντίνου σχετικά με την πιο πάνω απόφαση.  
 
Τέλος όσον αφορά το ακίνητο «Bussata» το οποίο είναι υπό 
ανέγερση, το ΑΠΣ αποφάσισε όπως ο Προϊστάμενος ΥΔΠ το 
επαναφέρει κατά την επόμενη Συνεδρία της ΔΕ μέσω της Επιτροπής 
Κτηρίων. 
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Άμεσα 

65/ΑΠΣ/3.1 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προϊστάμενου 
ΥΣΠΤ, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το σχετικό Σημείωμα το 
οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας Blue Coat 

Προϊστάμενος 
ΥΣΠΤ 

Άμεσα 
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Systems Inc. και στο ενημερωτικό newsletter της εταιρείας το οποίο 
εκδίδεται κάθε 3 μήνες, στα οποία θα παρουσιάζονται οι 
τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην δικτυακή υποδομή του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου με το Σύστημα Ελέγχου Περιεχομένου 
Ιστοσελίδων και Κρυπτογραφημένων Ιστοσελίδων αναφέροντας ότι 
το έργο που ολοκληρώθηκε είναι καινοτόμο για τον χώρο της 
Κύπρου και της Ευρώπης στον τομέα της εκπαίδευσης. 
 

65/ΑΠΣ/3.2 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προϊστάμενου 
ΥΣΠΤ, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη συμμετοχή ενός 
αντιπροσώπου από την ΥΣΠΤ στη συγκεκριμένη Ad hoc Επιτροπή 
για τα εργαστήρια του ΤΕΠΑΚ, τον οποίο θα υποδείξει ο 
Προϊστάμενος ΥΣΠΤ. 

Προϊστάμενος 
ΥΣΠΤ 

Άμεσα 

65/ΑΠΣ/3.3 Το ΑΠΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων ενημερώσει το Ενταγμένο Ακαδημαϊκό Προσωπικό στο 
Τμήμα Νοσηλευτικής ότι ως η προηγούμενη του απόφαση (64ης 
Συνεδρία ΑΠΣ), τα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για απόκτηση 
ακαδημαϊκών προσόντων σε επίπεδο διδακτορικού θα πρέπει να 
έχουν  διευκολύνσεις από τα Τμήματά τους σε σχέση με τα 
διδακτικά ή άλλα καθήκοντά τους, πάντοτε στο μέτρο του δυνατού. 
Τέλος επαφίεται στο Τμήμα να αποφασίσει για το θέμα αυτό,  με 
την δέουσα ευαισθησία.   
 

Αντιπρόεδρος  
Ακαδημαϊκών  
Υποθέσεων 

Άμεσα 

65/ΑΠΣ/9 Tο ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του σημειώματος του Προϊστάμενου 
ΥΕΔΔΣ, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την καταβολή του 
ποσού των €2000.- στο Ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη το 
οποίο αφορά έξοδα Συνδιοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Θάλασσας «Ναύτιλος» που πραγματοποιήθηκε τους μήνες 
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2008.  Το ποσό αυτό θα αποκοπεί 
από το κονδύλι  3/345. 
 

Προϊστάμενος 
ΥΕΔΔΣ 
 

Άμεσα 

65/ΑΠΣ/12.1 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του σημειώματος του Γραφείου 
Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων, αποφάσισε ομόφωνα όπως 
εγκρίνει την συνεργασία με εξωτερικά γραφεία για θέματα εγγραφής 
Αλλοδαπών από τρίτες χώρες.   
 
Για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά θα εξασφαλίζεται πρώτα η 
γραπτή εξουσιοδότηση του  ΔΔΟ. 
 

Κ. Χόππας 
 
 
 
 
 
 
 

Άμεσα 

65/ΑΠΣ/12.2 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του γραπτού Σημειώματος του 
Προϊσταμένου ΥΟΑΔ, ενέκρινε ομόφωνα την εργοδότηση σύντομης 
διάρκειας (έξι μηνών), των πιο κάτω Βοηθών Γραμματειακών 
Λειτουργών: 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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• Κάλιας Χρίστου 
• Λυγίας Δημητρίου 

 
Οι πιο πάνω ΒΓΛ θα  απασχοληθούν, η μία στο Γραφείο 
Στελέχωσης  λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας και η άλλη προς 
προσωρινή αντικατάσταση της ΒΓΛ του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής η οποία θα 
απουσιάζει με άδεια μητρότητας. 

65/ΑΠΣ/12.3 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του γραπτού Σημειώματος του οικείου 
Προϊσταμένου, ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση σύμβασης 
εργοδότησης ορισμένου χρόνου (12 μήνες) για την Χριστιάνα 
Ανδρέου. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

65/ΑΠΣ/12.4 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του γραπτού Σημειώματος του 
Προϊσταμένου ΥΟΑΔ και της ομόφωνης απόφασης της ΣΕΔΙΠ (9η  
Συνεδρία, 8/04/10), ενέκρινε ομόφωνα την αναβάθμιση της θέσης 
της Λογιστικού Λειτουργού – Έλενας Δημητρίου - Παναγιώτου σε 
θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου) μετά την 
απόκτηση Πανεπιστημιακού Τίτλου από την κα. Δημητρίου – 
Παναγιώτου.  Η θέση αυτή θα συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμό 
2011 με αναδρομική ισχύ από τις 1/05/2010. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

65/ΑΠΣ/12.5 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του γραπτού Σημειώματος του 
Προϊσταμένου ΥΟΑΔ και της εισήγησης της ΣΕΔΙΠ (9η  Συνεδρία, 
8/04/10),  αποφάσισε όπως εγκρίνει ομόφωνα τη μετατροπή της 
σύμβασης Εργοδότησης Ορισμένου Χρόνου της κας. Αργυρούλας 
Βασιλείου σε Μίσθωση Υπηρεσιών στη θέση του Νοσηλευτικού 
Λειτουργού για 14 μήνες. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

65/ΑΠΣ/12.6 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προϊστάμενου 
ΥΟΑΔ, αποφάσισε όπως εγκρίνει ομόφωνα την Παροχή 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από μέρους του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου σε εξωτερικούς οργανισμούς του Ιδιωτικού ή 
Δημόσιου Τομέα,  για θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη 
διαδικασία επιλογής προσωπικού. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

65/ΑΠΣ/12.7 Το ΑΠΣ  αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προϊστάμενου 
ΥΣΦΜ, αποφάσισε όπως: 
• Εγκρίνει την εξασφάλιση υπηρεσιών Συμβούλου για θέματα 

Food & Beverage Management  and Control, που θα 
συμβουλεύει την Επιτροπή Ελέγχου για τους χώρους του 
Πανεπιστημίου, το ΔΔΟ αλλά και γενικότερα τα όργανα του 
Πανεπιστημίου. 

• Εξουσιοδοτήσει τον Προϊστάμενο ΥΣΦΜ να ζητήσει 
προσφορές, με δημόσια πρόσκληση, για την εξασφάλιση 
Μίσθωσης Υπηρεσιών Συμβούλου για θέματα Food & 
Beverage Management and Control, ο οποίος να έχει ως 

 
 
Προϊστάμενος 
ΥΣΦΜ  
  

 
 
Άμεσα 
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ελάχιστα απαραίτητα προσόντα, δίπλωμα μέσου επιπέδου από 
μεταλυκειακή Ξενοδοχειακή  (αντίστοιχη του ΑΞΙΚ) σε θέματα 
Food & Beverage Management και συναφή πείρα τουλάχιστον 
10 ετών. Η διάρκεια Μίσθωσης Υπηρεσιών θα είναι για 2 
χρόνια  με προοπτική ανανέωσης για 1 ακόμη χρόνο. 

• Εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή Ελέγχου των χώρων του 
Πανεπιστημίου να αξιολογήσει τις προσφορές σύμφωνα με 
τους όρους που θα καθοριστούν και να υποβάλει εισήγηση στο 
ΔΔΟ για τελική επικύρωση. 

• Η εργοδότηση του Συμβούλου για θέματα Food & Beverage 
Management and Control θα καλυφθεί από το κονδύλι που 
αφορά τα έσοδα του Κυλικείου (ιδιωτικός χώρος στο προαύλιο 
του κτηρίου «Α. Θεμιστοκλέους»), του Εστιατορίου 
( ενοικιαζόμενος χώρος στο ισόγειο του κτηρίου Πανόραμα, 
στην Πλατεία Ηρώων και προσωρινά ενοικιαζόμενος χώρος 
στην Α’ Δημοτική Αγορά) και της Καφετερίας/Μπαρ 
(ενοικιαζόμενος χώρος, «Ζάππειον», στην Πλατεία Ηρώων). 
  

65/ΑΠΣ/13.1 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής 
για τον διορισμό του κ. Γιάννη Γιαπάνη στη θέση του Ερευνητικού 
Συνεργάτη  στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών στα 
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο 
«Κινηματογραφική Παραγωγή». 
 
Η εργοδότηση του κ. Γιαπάνη θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια 
Χρηματοδότηση του Λέκτορα Αντώνη Δανού, του Τμήματος 
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

65/ΑΠΣ/13.2 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με εξαίρεση της διαδικασίας 
προκήρυξης, την πρόσληψη του κ. Χριστόδουλου Γεωργίου στη 
θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στα πλαίσια 
ερευνητικού προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και 
Προσομοιώσεις Ετεροεπιταξιακών Νησίδων (ακρώνυμο: 
NANOISLANDS)» . 
 
Η εργοδότηση του κ. Γεωργίου θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια 
Χρηματοδότηση του Καθηγητή/Συντονιστή Τμήματτος Παντελή Χ. 
Κελίρη, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και 
Μηχανικής Υλικών.  

Κ. Χόππας Άμεσα 

65/ΑΠΣ/13.3 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με εξαίρεση της διαδικασίας 
προκήρυξης, την πρόσληψη του κ. Κωνσταντίνου Κλεοβούλου στη 
θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στα πλαίσια 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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ερευνητικού προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και 
Προσομοιώσεις Νανοκρυστάλλων Πυριτίου και Γερμανίου σε 
Διηλεκτρική Άμορφη Μήτρα (ακρώνυμο: SILICA)» . 
 
Η εργοδότηση του κ. Κλεοβούλου θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια 
Χρηματοδότηση του  Καθηγητή/Συντονιστή Τμήματος Παντελή Χ. 
Κελίρη, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και 
Μηχανικής Υλικών. 

65/ΑΠΣ/13.4 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με εξαίρεση της διαδικασίας 
προκήρυξης, την πρόσληψη του κ. Γρηγόρη Παναγιώτου στη θέση 
του Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στα πλαίσια του εσωτερικού 
ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Advanced absorber coatings 
for parabolic trough collectors (ακρώνυμο: ΕΣΕΠ100)» . 
 
Η εργοδότηση του κ. Παναγιώτου θα καλυφθεί από το  εσωτερικό 
ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Advanced absorber coatings for 
parabolic trough collectors (ακρώνυμο: ΕΣΕΠ100)»  του Ενταγμένου 
Λέκτορα Σωτήρη Καλογήρου του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

65/ΑΠΣ/13.5 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής 
για τον διορισμό της κας Νάντιας Παντελίδου στη θέση του 
Εξωτερικό Ερευνητικού Συνεργάτη  στο Τμήμα Γεωπονικών 
Επιστημών και Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης στα πλαίσια 
Ερευνητικού Προγράμματος του ΙΠΕ στο γνωστικό αντικείμενο 
«Απομόνωση Φυσικών Προϊόντων» (ακρώνυμο: ΥΓΕΙΑ/ΒΙΟΣ/0308 
(ΒΙΕ) 03). 
 
Η εργοδότηση της κας Παντελίδου θα καλυφθεί από το Εξωτερικό 
Ερευνητικό Πρόγραμμα της Λέκτορος Χρυσούλας Δρούζα του 
Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών και Βιοτεχνολογίας και 
Επιστήμης Τροφίμων  το οποίο χρηματοδοτείται από το ΙΠΕ. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

65/ΑΠΣ/13.7 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με εξαίρεση της διαδικασίας προκήρυξης 
τον διορισμό του κ. Αλέξη Ποταμίτη στη θέση του Ερευνητικού 
Συνεργάτη  στο Τμήμα Νοσηλευτικής στα πλαίσια Εξωτερικού 
Ερευνητικού Προγράμματος του ΙΠΕ στο γνωστικό αντικείμενο «CY-
IT/0907/03, “Physical activity, nutritional habits and self-regulation as 
factors of health and development – an example Cyprus and Egypt” 
01-02-2009-31-12-2012». 
 
Η εργοδότηση του κ. Ποταμίτη θα καλυφθεί από το Εξωτερικό 
Ερευνητικό Πρόγραμμα της Επισκέπτριας Λέκτορος Θεανώς 
Καλαβανά του Τμήματος Νοσηλευτικής το οποίο χρηματοδοτείται 
από το ΙΠΕ. 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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65/ΑΠΣ/13.8 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με εξαίρεση της διαδικασίας προκήρυξης 
την ανανέωση απασχόλησης του Ερευνητικού Συνεργάτη Χρίστου 
Ζουμίδη στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος στα πλαίσια 
ερευνητικού προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο «Alternative 
Tools in Managing Water Resources: Virtual Water Trade and the 
Water Footprint – Focus on Cyprus». 
 
Η εργοδότηση του κ. Ζουμίδη θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια 
Χρηματοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Θεόδωρου Ζαχαριάδη 
του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

65/ΑΠΣ/13.9 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με εξαίρεση της διαδικασίας προκήρυξης 
την ανάθεση εργασίας στον Dr Syam S. Andra στη θέση του 
Ερευνητικού Συνεργάτη στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και 
Δημόσιας Υγείας, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος στο 
γνωστικό αντικείμενο ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ακρώνυμο:HCP-
WATER). 
 
Η εργοδότηση του Dr. Andra θα καλυφθεί πλήρως από το 
Πρόγραμμα HCP – WATER στο οποίο Επιστημονικός Υπεύθυνος 
είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Μακρής του 
Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

65/ΑΠΣ/13.10 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με εξαίρεση της διαδικασίας προκήρυξης 
τον διορισμό του κ. Χρίστου Λοϊζου στη θέση του Ερευνητικού 
Συνεργάτη  στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος ΜΜΑΜΟD 
του ΙΠΕ στο γνωστικό αντικείμενο «Enhancing Student Engineering 
Thinking through Mathematical Modeling», με την προϋπόθεση ότι 
θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ. 
 
Η εργοδότηση του κ. Λοϊζου θα καλυφθεί από το Ερευνητικό 
Πρόγραμμα ΜΜΑΜΟD στο οποίο  Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι 
η Καθηγήτρια Τούλα Ονουφρίου του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής και το οποίο 
χρηματοδοτείται από το ΙΠΕ, ενώ θα εργάζεται κάτω από την 
εποπτεία του  Αναπληρωτή Καθηγητή Τάκη Κασπαρή του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών . 

Κ. Χόππας Άμεσα 

65/ΑΠΣ/13.11 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος της Καθηγήτριας 
Τούλας Ονουφρίου, ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της 
σύμβασης εργοδότησης του Ρένου Βότση, Ερευνητικού Συνεργάτη 
στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 
με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία 
Έρευνας μέσω του εντύπου Δ. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

65/ΑΠΣ/13.12 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής 
για τον διορισμό του κ. Δημήτρη Λάμνισου στη θέση του 
Ερευνητικού Συνεργάτη  στη Σχολή Επιστημών Υγείας στο 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία-Βιοστατιστική» με 
απασχόληση στο Τμήμα Νοσηλευτικής στα πλαίσια του 
ερευνητικού προγράμματος «Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και 
ανάπτυξη υποδομής για διερεύνηση γεωγραφικών ανισοτήτων στην 
υγεία του Κυπριακού πληθυσμού (22 ώρες την εβδομάδα) και 
παροχή στατιστικής υποστήριξης σε ερευνητικά προγράμματα της 
ομάδας αναπνευστικών παθήσεων του Ινστιτούτου για την 
Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (16 ώρες την εβδομάδα). 
 
Η εργοδότηση του κ. Λάμνισου θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια 
Χρηματοδότηση του Δρ Νίκου Μίτλενττον από το Τμήμα 
Νοσηλευτικής  και από Ερευνητικά Προγράμματα της ομάδας 
αναπνευστικών παθήσεων του Ινστιτούτου για την Περιβαλλοντική 
και Δημόσια Υγεία στα οποία Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Δρ 
Παναγιώτης Γιάλλουρος. 

65/ΑΠΣ/13.13 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με εξαίρεση της διαδικασίας προκήρυξης 
την επαναπρόσληψη άνευ απολαβών  του  Χαράλαμπου Κουτσίδη 
στη θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής για την ολοκλήρωση 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «PHOSFOS». 
 
 Η απασχόληση του κ. Κουτσίδη θα είναι μερικής απασχόλησης 
διάρκειας 12 μηνών (από 27.4.10 μέχρι 26.04.10)  με Επιστημονικό 
Υπεύθυνο του έργου τον Επίκουρο Καθηγητή Κυριακό Καλλή του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών 
Πληροφορικής. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

65/ΑΠΣ/13.14 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με εξαίρεση της διαδικασίας 
προκήρυξης, την ανανέωση του συμβολαίου απασχόλησης του 
Ερευνητικού Συνεργάτη  κ. Μάριου Ευριπίδου στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής για το 
Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο «System Validation via Intelligent 
Collaboration for Reliable Next-Generation Manycore Chips» και 
κωδικό ΤΠΕ/ΠΛΗΡΟ/0308(ΒΙΕ)/11 με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί 
έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ. 
 
Η εργοδότηση του κ. Ευριπίδου θα καλυφθεί από το ΙΠΕ με 
Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τον Λέκτορα Βάσο Σωτηρίου του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών 
Πληροφορικής. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

65/ΑΠΣ/13.15 Το ΑΠΣ  αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προϊστάμενου 
ΥΟΑΔ, αποφάσισε ομόφωνα όπως η αμοιβή των δύο Ερευνητικών 
Συνεργατών του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας, 
κας Μάρθας Παϊση και κας Ουρανίας Κολοκοτρώνη αποκοπεί από 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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τον Προϋπολογισμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου για το 2010 
και συγκεκριμένα από το άρθρο 1/108 «Πρόσθετες Υπηρεσίες 
Ακαδημαϊκού και άλλου Προσωπικού» για τους μήνες κατά τους 
οποίους δεν θα είναι σε ισχύ τα συμβόλαια των Ερευνητικών 
Προγραμμάτων του Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας 
Υγείας.  Νοείται ότι η χρέωση για το σύνολο των αμοιβών των δύο 
πιο πάνω Ερευνητικών Συνεργατών θα χρεωθεί αντίστοιχα στα 
Προγράμματα Εξωτερικής Χρηματοδότησης   Environmental Risk 
Factors and Respiratory Diseases in Cyprus (Respir), με 
χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας  και  «The Relation of 
Vitamin D Status With Asthma and Atopy in Adolescents in Cyprus» 
με χρηματοδότηση του ΙΠΕ, αντιστοίχως.  

65/ΑΠΣ/13.16 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Αναπληρωτή 
Καθηγητή Τάκη Κασπαρή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Τεχνολογιών Πληροφορικής, σχετικά με το αίτημα του για μερική 
χρηματοδότησης του Συνεδρίου ISCCSP20102010, αποφάσισε 
ομόφωνα όπως αφού έχει ήδη γίνει κατανομή διαφόρων κονδυλίων 
στα Τμήματα, παραπέμψει το αίτημα πίσω στο Τμήμα για να 
εξετάσει την κάλυψη του κόστους από τα δικά του κονδύλια . 

Τ. Κασπαρή Άμεσα 

65/ΑΠΣ/13.17 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής 
για τον διορισμό της κας Άννας Μέντζη στη θέση του Ερευνητικού 
Συνεργάτη  στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και 
Ναυτιλίας, για μεταφράσεις κειμένων από την Αγγλική στη Ελληνική 
γλώσσα. 
 
Η εργοδότηση της κας Μέντζη θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια 
Χρηματοδότηση του Καθηγητή Παναγιώτη Θεοδοσίου του Τμήματος 
Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

65/ΑΠΣ/13.18 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής 
για τον διορισμό του κ. Αλέξανδρου Αποστολίδη στη θέση του 
Ερευνητικού Συνεργάτη  στο Τμήμα Εμπορίου, 
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, στα πλαίσια Ερευνητικού 
Προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο 
«Χρηματοοικονομικά/Οικονομικά». 
 
Η εργοδότηση του κ. Αποστολίδης θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια 
Χρηματοδότηση του Καθηγητή Παναγιώτη Θεοδοσίου του Τμήματος 
Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας . 

Κ. Χόππας Άμεσα 

65/ΑΠΣ/13.19 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής 
για τον διορισμό του κ. Θεολόγου Δεργιάδη στη θέση του 
Ερευνητικού Συνεργάτη  στο Τμήμα Εμπορίου, 
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, στα πλαίσια Ερευνητικού 
Προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο 
«Χρηματοοικονομικά/Οικονομικά». 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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Η εργοδότηση του κ. Δεργιάδη θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια 
Χρηματοδότηση του Καθηγητή Παναγιώτη Θεοδοσίου του Τμήματος 
Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας . 

65/ΑΠΣ/13.20 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με εξαίρεση της διαδικασίας προκήρυξης 
την Ανάθεση Υπηρεσιών σε τρεις Προπτυχιακούς Φοιτητές, των 
Έλενας Ψύλλου, Ελένης Κυριάκου και Στέλλας Δημητρίου, για 
παροχή υπηρεσιών στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (υλοποίηση 
του έργου της μεταφοράς του δικτύο της Α.Η.Κ. σε ηλεκτρονική 
μορφή στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών). 
 
Η εργοδότηση των Έλενας Ψύλλου, Ελένης Κυριάκου και Στέλλας 
Δημητρίου θα καλυφθεί από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και οι 
εν λόγω φοιτητές θα απασχολούνται στα περιφερειακά γραφεία της 
Αρχής υπό την εποπτεία έμπειρου προσωπικού της Α.Η.Κ.  

Κ. Χόππας Άμεσα 

65/ΑΠΣ/13.21 Το ΑΠΣ  αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προϊστάμενου 
ΥΣΦΜ, αποφάσισε ομόφωνα όπως για τους  Διδάσκοντες στο Γ’ 
εξάμηνο στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης Πτυχίου Νοσηλευτικής και 
Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας εγκρίνει αναθεωρημένη πολιτική 
αποζημίωσης. Η απόφαση αυτή θα έχει αναδρομική ισχύ από την 
1.01.2010. 

Προϊστάμενος  
ΥΣΦΜ 
& 
Προϊστάμενος 
ΥΟΑΔ 

Άμεσα 

65/ΑΠΣ/13.22 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του μηνύματος της κυρίας Σαλώμης 
Παπαδήμα – Σοφοκλέους, Διευθύντριας του Κέντρου Γλωσσών, 
αποφάσισε ομόφωνα όπως για την περίοδο απουσίας της κας 
Παπαδήμα – Σοφοκλέους από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο (από 
19.04.10 μέχρι αρχές Μαϊου 2010), ορίσουν Αναπληρώτρια του 
Κέντρου Γλωσσών την κα. Χριστίνα Γέρου. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

65/ΑΠΣ/13.23 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση των Προτάσεων για νέα γλωσσικά 
προγράμματα, της κυρίας Σαλώμης Παπαδήμα – Σοφοκλέους, 
Διευθύντριας του Κέντρου Γλωσσών, αποφάσισε ομόφωνα όπως 
παραπέμψει το θέμα αυτό στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών. 

Επιτροπή 
Προπτυχιακών 
Σπουδών 

Άμεσα 

65/ΑΠΣ/14.1 Tο ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του κ. Σάββα Σαββίδη,  
σχετικά με την τοποθέτηση διακριτικών στην είσοδο του κτηρίου του 
ΣΕΚΥ, έτσι ώστε να φαίνεται η παρουσία του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου στον χώρο αυτό, αποφάσισε ομόφωνα όπως 
εγκρίνει την τοποθέτηση των πιο πάνω διακριτικών με τις εξής 
παρατηρήσεις. 
- Τα  διακριτικά να είναι άσπρου χρώματος 
- Το μέγεθος των διακριτικών να έχει το ίδιο μέγεθος με την 

επιγραφή που υπάρχει στην κύρια είσοδο του κτηρίου  
- Το ύψος της σήμανσης να τοποθετηθεί λίγο πιο ψηλά 

Σ. Σαββίδης 
 
 

Άμεσα 

65/ΑΠΣ/14.2 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της επιστολής του Αρχηγείου 
Αστυνομίας σχετικά με το Πρωτόκολλο Τεχνολογικής και 

ΔΔΟ Άμεσα 
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Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου και της Αστυνομίας Κύπρου,  αποφάσισε ομόφωνα τον 
διορισμό των  
- Διόφαντου Χατζημιτσή – Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα 

ΠΜΜΓ 
- Ανδρέα Ανδρέου –  Αναπληρωτής Καθηγητή στο Τμήμα ΗΜΤΠ, 

και 
- Χαράλαμπου Χρυσοστόμου – Προϊστάμενου ΥΕΔΔΣ 
 
Με βάση το άρθρο 3 του πιο πάνω Πρωτοκόλλου οι κύριοι 
Χατζημιτσής, Ανδρέου και Χρυσοστόμου θα αποτελούν τα τρία από 
τα έξι μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, με θητεία τριών χρόνων. 
 
Ο ΔΔΟ ανέλαβε να αποστείλει σχετική επιστολή στο Αρχηγείο 
Αστυνομίας για ενημέρωση της πιο πάνω απόφασης, με σκοπό να 
καθοριστούν όλες οι ενέργειες για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου. 

65/ΑΠΣ/14.3  Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της επιστολής των Εξωτερικών 
Νομικών Συμβούλων του Πανεπιστημίου, Κυρίους Seraphim & 
Associates LLC, με θέμα «Χρεώσεις Αναφορικά με Προσφυγές στο 
Ανώτατο Δικαστήριο», αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις 
χρεώσεις αυτές. 

ΔΔΟ Άμεσα 

65/ΑΠΣ/14.4 Το ΑΠΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως για τα ποσά που έχουν 
εξουσιοδοτηθεί από τον ΔΔΟ και αφορούν τα  άρθρα 312 
«Συνέδρια και Σεμινάρια εντός Κύπρου» και 105 «Μεταπτυχιακοί 
Φοιτητές (Συνεργάτες)» τα οποία έχουν ήδη κατανεμηθεί στα 
διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου,  να μην χρειάζεται ξανά η 
έγκριση του ΑΠΣ, αλλά παρέχεται η εξουσιοδότηση να αποφασίζει 
το κάθε Τμήμα  μέσω του Συμβουλίου του. 
 

Συντονιστές  
των  
Τμημάτων 

Άμεσα 

65/ΑΠΣ/14.5 Στα πλαίσια της 65ης Συνεδρίας του, το ΑΠΣ είχε συνάντηση με το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΤΕΠΑΚ όπου και αποφασίσθηκαν 
τα εξής: 
 
Αποφάσεις: 

1. Εκπροσώπηση φοιτητών στις Συγκλητικές Επιτροπές 
Να ενημερωθεί η ΦΕΤΕΠΑΚ ποιες είναι οι Συγκλητικές 
Επιτροπές και ποια είναι η σύνθεσή τους. 

 
2. Κτήρια Τμήματος Νοσηλευτικής στη Λεμεσό 

Να γίνει παρουσίαση των χώρων που θα χρησιμοποιήσει 
το Τμήμα Νοσηλευτικής στη Λεμεσό από τον ερχόμενο 
Σεπτέμβριο και επιπρόσθετα να οργανωθεί επί τόπου 
επίσκεψη στους χώρους αυτούς για το ΑΠΣ και το Δ.Σ. της 
ΦΕΤΕΠΑΚ. 

 
 
 
 
 
 
Γραφείο Προέδρου 
ΔΕ 
 
 
ΔΔΟ/ Προϊστάμενοι 
ΥΔΠ και ΥΣΦΜ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Άμεσα 
 
 
 
Μέχρι το μέσο 
Μαΐου 2010 
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3. Γραφείο ΦΕΤΕΠΑΚ – Γραμματειακό Προσωπικό 

ΦΕΤΕΠΑΚ 
Ο ΔΔΟ να διερευνήσει με τις Υπηρεσίες ΔΠ και ΣΦΜ κατά 
πόσο ο χώρος στο Κτήριο Ανδρέα Θεμιστοκλέους ανάμεσα 
στις αίθουσες Λεμεσός και Λάρνακα, στον οποίο βρίσκεται 
μια φωτοτυπική μηχανή, θα μπορούσε προσωρινά να 
στεγάσει το Γραφείο της ΦΕΤΕΠΑΚ, μέχρι να ετοιμαστεί ο 
χώρος για τη μόνιμη στέγαση του Γραφείου. Το θέμα του 
γραμματειακού προσωπικού δεν  είναι άμεσο. 

 
4. Πρακτική Άσκηση 

Να κοινοποιηθεί στη ΦΕΤΕΠΑΚ το γενικό πλαίσιο 
κατευθυντήριων γραμμών για την πρακτική άσκηση που 
αποφάσισε η ΔΕ. 

 
5. Συνάντηση Προέδρου και Αντιπροέδρου ΕΤΕΚ με 

δευτεροετείς φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών 
Το ΑΠΣ να συνεχίσει τις επαφές που άρχισε με το Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υλικών. 
 

6. Έλλειψη Πινάκων Διδασκαλίας 
Πέραν των διαδραστικών πινάκων, σε κάθε αίθουσα 
διδασκαλίας να τοποθετηθούν πίνακες (δύο μικροί ή ένας 
μεγάλος) για αποκλειστική χρήση στη συγκεκριμένη 
αίθουσα διδασκαλίας. 
 

7. Τακτικές συναντήσεις ΑΠΣ με Δ.Σ. ΦΕΤΕΠΑΚ 
Να θεσμοθετηθούν τακτικές συναντήσεις (κάθε 4-6 
εβδομάδες) ανάμεσα στο ΑΠΣ και το Δ.Σ. της ΦΕΤΕΠΑΚ. 

ΔΔΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γραφείο Προέδρου 
ΔΕ 
 
 
 
 
 
ΑΠΣ 
 
 
 
ΔΔΟ/ Προϊστάμενος 
ΥΔΠ 
 
 
 
Γραμματεία ΑΠΣ 

 
Άμεσα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άμεσα 
 
 
 
 
 
 
Άμεσα 
 
 
 
Άμεσα 
 
 
 
 
Κάθε 4-6 εβδομάδες 
 

 


