
                                                                                                          

  Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 69ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 13/07/2010  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλιού, Πρόεδρος 

Γιώργος Χαραλαμπίδης, Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Διοίκησης 

Ιωάννης Μαντάς, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων  

Ανδρέας Μαλλούππας, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών 

 

Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς, αποχώρησε από τη Συνεδρία 
για προσωπικούς λόγους και δεν συμμετείχε στη συζήτηση των θεμάτων 11 & 12. 

 

Τήρηση Πρακτικών 

Σόνια Πηλάτση, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

 

 

 

Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

69/ΑΠΣ/3.1.1 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του μηνύματος του Συντονιστή του 

Τμήματος Νοσηλευτικής σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του 

Συμβουλίου (67η Συνεδρία), για παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών 

στην κυρία Άντρη Ποσπορίδου,  ομόφωνα  επαναβεβαίωσε την 

προηγούμενη του απόφαση. 

 

Παράλληλα το ΑΠΣ ζητά από το Τμήμα Νοσηλευτικής όπως εάν 

υπάρχουν διδακτικά κενά, λόγω της απουσίας της κυρίας 

Ποσπορίδου, αυτά καλυφθούν είτε με  την συνδρομή άλλων 

συναδέλφων από το Τμήμα Νοσηλευτικής, είτε με την εργοδότηση 

Ειδικού Επιστήμονα αφού η κυρία Ποσπορίδου θα απουσιάζει με 

άδεια άνευ απολαβών και θα υπάρχει ένα χρηματικό ποσό το οποίο 

θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. 

Συντονιστής 

Τμήματος 

Νοσηλευτικής 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

69/ΑΠΣ/3.1.3 Το ΑΠΣ σε συνέχεια της προηγούμενης του απόφασης (67η 

Συνεδρία) και αφού έλαβε γνώση της γραπτής τοποθέτησης του 

Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τμήματος ΗΜΤΠ, 

σχετικά με το Σημείωμα του Συντονιστή του ιδίου Τμήματος,  

ομόφωνα αποφάσισε όπως προωθήσει προς τη ΔΕ για συζήτηση, 

τόσο το Σημείωμα του Συντονιστή του Τμήματος με θέμα «Πρόεδρος 

Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τμήματος ΗΜΤΠ»  όσο και της 

γραπτής τοποθέτησης του Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής.  

ΔΔΟ Άμεσα 

69/ΑΠΣ/3.2.1 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της γραπτής ενημέρωσης που απέστειλε Δ. Χατζημιτσής Άμεσα 
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ο Αναπληρωτής Καθηγητής  Διόφαντος Χατζημιτσής του Τμήματος 

ΠΟΜΗΓΕ, σχετικά με την ανεύρεση του κλαπέντος 

φασματοραδιόμετρου GER 1500 καθώς επίσης και τα έξοδα 

επιδιόρθωσης του, ομόφωνα αποφάσισε όπως εγκρίνει την καταβολή 

του ποσού που χρειάζεται για την επιδιόρθωση του 

φασματοραδιόμετρου.  Το ποσό αυτό θα αποκοπεί από το κονδύλι 

333 (Συντήρηση και Λειτουργία Κτηρίων, Χώρων και Γενικού 

Εξοπλισμού). 

69/ΑΠΣ/3.2.2 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Λέκτορα Σώτου 

Βοσκαρίδη με θέμα «Κάλυψη δαπάνης Δορυφορικής Σύνδεσης στα 

πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος MARTE (Mobile and 

Robotised Tele Echography)», ομόφωνα αποφάσισε όπως εγκρίνει 

την καταβολή του ποσού που αφορά τέλη συνδρομής και σύνδεσης 

με το δορυφορικό δίκτυο INMARSAT.  Το ποσό αυτό θα αποκοπεί 

από το κονδύλι 311 (Συνδρομές – Συνεισφορές). 

Σ. Βοσκαρίδης 

& 

Χ. Χρυσοστόμου 

Άμεσα 

69/ΑΠΣ/3.2.4 Το ΑΠΣ σε συνέχεια προηγούμενης του απόφασης (68η Συνεδρία 

ΑΠΣ) και αφού έτυχε και προσωπικής ενημέρωσης από τον 

Προϊστάμενο ΥΔΠ σχετικά με την ενοικίαση του ισόγειου χώρου του 

κτηρίου Δωροθέα στον οποίο στεγάζεται το εστιατόριο Τραττορία 

“Old City”, ομόφωνα αποφάσισε όπως παραπέμψει το θέμα αυτό 

στην ΔΕ για εξέταση κατά την 56η Συνεδρία της που θα 

πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2010.  

ΔΔΟ 

& 

Ζ. Αχιλλίδης 

56η Συνεδρία ΔΕ 

69/ΑΠΣ/3.2.5 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του Σημειώματος και της προσωπικής 

ενημέρωσης από τον Συντονιστή του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ, όσον 

αφορά την συνάντηση που είχε με τον Δικηγόρα Πέτρο Αναστασιάδη  

από το Δικηγορικό Γραφείο Α.Π. Αναστασιάδης & Σία  σχετικά με την 

πρόθεση του Ιδρύματος Παυλίνα Παυλίδη για εξεύρεση τρόπων 

βοήθειας από το Ιδρυμα προς την υπό-δημιουργία Σχολής Καλών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών καθώς επίσης και της πρόθεσης του κ. Π. 

Αναστασιάδη για διεύρυνση των σκοπών του Ιδρύματος (αλλαγή 

καταστατικού), έτσι ώστε να είναι δυνατή η παροχή υποτροφιών σε 

άπορους φοιτητές του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ του Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου. 

 

Παράλληλα το ΑΠΣ εξουσιοδότησε τον κύριο Γιώργο Χαραλαμπίδη 

όπως διευθετήσει συνάντηση με τον κ. Π. Αναστασιάδη  και όπως 

του παρουσιάσει το έντυπο που αφορά την εκστρατεία του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – Σωματείου «Φίλοι του 
ΤΕΠΑΚ» που περιλαμβάνει και υποτροφίες σε περίπτωση που το 

Ίδρυμα Παυλίνα Παυλίδη επιθυμεί να γίνει χορηγός του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Χαραλαμπίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

69/ΑΠΣ/4 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της επιστολής του Κυπριακού 

Οργανισμού Τυποποίησης με θέμα «Ανανέωση Εθνικής Επιτροπής 

CYS/TE15 – Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος, ομόφωνα 

Κρίστης 

Χρυσοστόμου 

Άμεσα 
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αποφάσισε όπως διορίσει τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος 

ΠΟΜΗΓΕ, κύριο Κρίστη Χρυσοστόμου ως Εκπρόσωπο του 

Πανεπιστημίου κατά τη νέα τριετή θητεία  της Εθνικής Τεχνικής 

Επιτροπής CYS/TE 13 «Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος». 

69/ΑΠΣ/5 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της επιστολής του Cyprus Shipping 

Chamber με θέμα «”Day of the Sea” Event, 26 September 2010»,  

ομόφωνα αποφάσισε όπως την παραπέμψει στο Τμήμα Εμπορίου, 

Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας το οποίο σε συνεργασία με την 

ΥΕΔΔΣ να μελετήσουν  περαιτέρω το θέμα αυτό. 

Συντονιστή 

Τμήματος ΕΧΝ 

&  

Προϊστάμενο  

ΥΕΔΔΣ 

Άμεσα 

69/ΑΠΣ/8 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του ΛΠ για Θέματα 

Εκδόσεων Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΥΕΔΔΣ, με θέμα 

«Εκδήλωση Καλωσορίσματος Φοιτητών», αποφάσισε ομόφωνα 

όπως εγκρίνει το επιπρόσθετο κόστος των €7.000.- (πέραν του 

ετήσιου εγκεκριμένου από την ΔΕ ποσού των €12.000.-) για την 

πλήρη κάλυψη της πιο πάνω εκδήλωσης.  Η πιο πάνω επιπρόσθετη 

δαπάνη θα καλυφθεί από τα κονδύλια 3/345 (Εκδηλώσεις) και 2/223 

(Προβολή).   

Προϊστάμενος 

ΥΕΔΔΣ 

Άμεσα 

69/ΑΠΣ/9 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της επιστολής του Δήμου Λεμεσού με 

θέμα «Σταθμός Λεωφορείων στο Παλιό Νοσοκομείο» ομόφωνα 

αποφάσισε όπως το θέμα αυτό παραπεμφθεί στην Επιτροπή 

Χωροθέτησης (Masterplan) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

για μελέτη και ενδεχομένως να επανέλθει για έγκριση από τη ΔΕ. 

 

 

 

 

Το ΑΠΣ αφού μελέτησε το θέμα άμεσης αξιοποίησης του κτηρίου 

«Τσακιστός» το οποίο αποκτήθηκε από το κράτος μέσω της 

διαδικασίας της απαλλοτρίωσης, ομόφωνα αποφάσισε όπως 

εξουσιοδοτήσει  τον Προϊστάμενο ΥΔΠ να προχωρήσει τάχιστα με 

όλες τις σχετικές διαδικασίες προκήρυξης προσφορών για μίσθωση 

υπηρεσιών Αρχιτέκτονα, ο οποίος θα εργοδοτηθεί αποκλειστικά για 

την αξιοποίηση του πιο πάνω κτηρίου.  

Επιτροπή 

Χωροθέτησης 

(Masterplan) 

του ΤΕ.ΠΑ.Κ. 

& 

Προϊστάμενος 

ΥΔΠ 

 

 

Προϊστάμενος 

ΥΔΠ 

 

 

Άμεσα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

 

 

69/ΑΠΣ/10 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της επιστολής της Εταιρείας Θεατρικής 

Ανάπτυξης Λεμεσού, ομόφωνα αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει το 

Γραφείο της Προέδρου να ετοιμάσει σχετική επιστολή στην οποία να 

ενημερώνεται  ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΘΑΛ, κύριος Μηνάς 

Τίγκιλης, ότι το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να δεσμευτεί για 

εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο χρόνο (2011) και 

όπως επανέλθει με το θέμα αυτό έξι (6) μήνες πριν από την 

πραγματοποίηση του Συμποσίου.  Παράλληλα το Πανεπιστήμιο 

ευχαρίστως θα μπορούσε να προσφέρει τον χώρο στον οποίο θα 

γίνει το Συμπόσιο, όμως δεν θα μπορέσει να ενισχύσει οικονομικά 

την όλη εκδήλωση. 

Πρόεδρος ΔΕ Άμεσα 
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69/ΑΠΣ/11.1 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Αναπληρωτή 

Καθηγητή του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ με θέμα «Αίτημα για μεταφορά 

Εργαστηριακού Εξοπλισμού από το ΑΤΙ», ομόφωνα αποφάσισε 

όπως εξουσιοδοτήσει τους κ.κ. Γ. Οικονομίδη, Δ. Ανδρέου και Α. 

Κκολό να γνωστοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΤΙ ότι το 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενδιαφέρεται για τον εξοπλισμό 

αυτό, έτσι ώστε αυτοί να μεριμνήσουν για τις οποιεσδήποτε 

διαδικασίες που θα πρέπει να γίνουν για να μεταφερθεί ο εξοπλισμός 

αυτός στο Πανεπιστήμιο. 

Γ. Οικονομίδη 

Δ. Ανδρέου  

Α. Κκολό 

Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.2 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

του κυρίου Ιωάννη Χρηστίδη, ΕΕΠ, στο Τμήμα ΕΣΔ.  

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Κωνσταντίας Σοφοκλέους, ΕΕΠ, στο Τμήμα ΕΣΔ. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

του Δρ. Θεόδωρου Λεοντίου, ΕΕΠ, στο Τμήμα ΜΜΥ. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

του Δρ. Κώστα Ανδρέου, ΕΕΠ, στο Τμήμα ΔΙΠ. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

του Δρ. Πέτρου Σάββα, ΕΕΠ, στο Τμήμα ΔΙΠ. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

του Δρ Λουκά Κανέτη, ΕΕΠ, στο Τμήμα  ΓΒΤ. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες, 

του Δρ Φώτη Παπαδήμα, ΕΕΠ, στο Τμήμα ΓΒΤ. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

του κυρίου Νίκου Σύννου, ΕΕΠ, στο Τμήμα ΠΟΛΥΓΡΑΤ. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Εύας Κοραή, ΕΕΠ, στο Τμήμα ΠΟΛΥΓΡΑΤ. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Μαρίλιας Κωνσταντινίδη, ΕΕΠ, στο Κέντρο Γλωσσών 

(Αγγλικά). 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Παναγιώτας Χατζηκωνσταντίνου, ΕΕΠ, στο Κέντρο 

Γλωσσών (Αγγλικά). 
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 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Σταυρούλλας Χατζηκωνσταντίνου Αγγελίδου, ΕΕΠ, στο 

Κέντρο Γλωσσών (Αγγλικά). 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

του κυρίου Δημήτριου Μπόγλου, ΕΕΠ, στο Κέντρο Γλωσσών 

(Αγγλικά και Γερμανικά). 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Ανδρούλας Αθανασίου, ΕΕΠ, στο Κέντρο Γλωσσών 

(Αγγλικά). 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 
της κυρίας Χριστίνας Γέρου, ΕΕΠ, στο Κέντρο Γλωσσών (Αγγλικά). 

  

69/ΑΠΣ/11.3 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της Σύμβασης της κυρίας 

Φωτεινής Καλογήρου στη θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη  στο 

Τμήμα Νοσηλευτικής, στα πλαίσια της Εναρκτήριας Χρηματοδότησης 

της Δρ. Λαμπρινού, στο γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογική 

Νοσηλευτική», με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την 

Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ. 

 

Η εργοδότηση της κας Καλογήρου θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια 

Χρηματοδότηση της Λέκτορος Αικατερίνης Λαμπρινού του Τμήματος 

Νοσηλευτικής.  

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.4 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της Σύμβασης του Δρ. 

Βλάσιου Γούλα στη θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη  στο Τμήμα 

ΓΒΤ, στα πλαίσια της Εναρκτήριας Χρηματοδότησης του κυρίου 

Μαγγανάρη, με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την 

Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ. 

 

Η εργοδότηση του Δρ Γούλα θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια 

Χρηματοδότηση  του Λέκτορα Γεώργιου Μαγγανάρη του Τμήματος 

ΓΒΤ.  

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.5 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας 

προκήρυξης, για τους λόγους που αναφέρονται στο Σημείωμα της 

Λέκτορος Δήμητρας Μηλιώνη του Τμήματος Επικοινωνίας και 

Σπουδών Διαδικτύου (Παράρτημα 11.5), την απασχόληση της κυρίας 

Βενετίας Παπά στη θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη  στο Τμήμα 

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, στα πλαίσια της 

Εναρκτήριας Χρηματοδότησης της κυρίας Μηλιώνη στο γνωστικό 

αντικείμενο «Υποστήριξη εμπειρικής έρευνας και σύνταξη προτάσεων 

για χρηματοδότηση», με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από 

την Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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69/ΑΠΣ/11.6 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας 

προκήρυξης προσφορών, για τους λόγους που αναφέρονται στο 

Σημείωμα του Λέκτορα Αντώνη Θεοχάρους του Τμήματος ΔΞΤ 

(Παράρτημα 11.6), την ανάθεση εργασίας στον Δρ Αντώνη Λοϊζου 

στη θέση του Εξωτερικού Ειδικού Συνεργάτη  στο Τμήμα ΔΞΤ, στα 

πλαίσια της Εναρκτήριας Χρηματοδότησης του Δρ. Θεοχάρους στο 

γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη επικίνδυνων και παραβατικών 

Συμπεριφορών στο Τουρισμό, Φιλοξενία και Αναψυχή», με την 

προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας μέσω 

του εντύπου Α..  

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.7 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας 

προκήρυξης προσφορών, για τους λόγους που αναφέρονται στο 

Σημείωμα του Λέκτορα Αντώνη Θεοχάρους του Τμήματος ΔΞΤ 

(Παράρτημα 11.7), την ανάθεση εργασίας στην κα. Νικολέττα Κυράνα 

στη θέση του Εξωτερικού Ειδικού Συνεργάτη  στο Τμήμα ΔΞΤ, στα 

πλαίσια της Εναρκτήριας Χρηματοδότησης του Δρ. Θεοχάρους στο 

γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη επικίνδυνων και παραβατικών 

Συμπεριφορών στο Τουρισμό, Φιλοξενία και Αναψυχή», με την 

προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας μέσω 

του εντύπου Α.  

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.8 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της εισήγησης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ, ενέκρινε ομόφωνα την 

προσφορά των πιο κάτω θέσεων για Ειδικούς Επιστήμονες για το 

Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2010-11 ως εξής:- 

 Για τη διδασκαλία του μαθήματος «Κινηματογραφική Παραγωγή 
(ΠΓΤ 312)», προσφέρεται θέση ΕΕ στην κυρία Γιάννα 

Αμερικάνου για 4 ώρες θεωρία την εβδομάδα. 

 Για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων ΠΓΤ 140 Πληροφορική (4 

ώρες/εβδομάδα), ΠΓΤ 240 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – 

Υπολογιστή (3 ώρες/βδομάδα) και ΠΓΤ 320 Σχεδιασμός για 

όλους (3 ώρες/εβδομάδα), προσφέρεται θέση ΕΕ στην κυρία 
Ελένη Μιχαηλίδου . 

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.9 Το ΑΠΣ  αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Συντονιστή του 

Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ, ομόφωνα αποφάσισε όπως εγκρίνει την 

πρόσληψη/ανανέωση συμβολαίου των πιο κάτω Ειδικών 

Επιστημόνων για την κάλυψη των διδακτικών Αναγκών του 

Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2010-11 του  Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ: 

 

ΠΓΤ 100 

Σχέδιο, Χρώμα 
και Σύνθεση Ι 

8 ώρες 
θεωρία 

Κλίτσα Αντωνίου 
(ανανέωση 
συμβολαίου) 

ΠΓΤ 140 
 
Πληροφορική 

4 ώρες 
εργαστήρια 

Ελένη Μιχαηλίδου 
(πρόσληψη) 

ΠΓΤ 240 Αλληλεπίδραση 3 ώρες Ελένη Μιχαηλίδου 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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Ανθρώπου-
Υπολογιστή 

εργαστήρια (πρόσληψη) 
 

ΠΓΤ 320 
Σχεδιασμός για 
όλους 

3 ώρες 
εργαστήρια 

Ελένη Μιχαηλίδου 
(πρόσληψη) 

ΠΓΤ 312 
Κινηματογραφική 
Παραγωγή 

4 ώρες 
θεωρία 

Γιάννα Αμερικάνου 
(πρόσληψη) 

ΠΓΤ 313 

Σχεδιασμός και 
Ανάπτυξη 
παιχνιδιών 
Υπολογιστών 

3 ώρες 
θεωρία 

Χριστόφορος 
Χριστοφόρου 
(ανανέωση 
συμβολαίου) 
 

ΠΓΤ 410 
Εφαρμογές 
Πολυμέσων 

3 ώρες 
θεωρία 

Ελένη Μιχαηλίδου 
(ανανέωση 
συμβολαίου)  

69/ΑΠΣ/11.10 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της εισήγησης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ, ενέκρινε ομόφωνα την 

προσφορά των πιο κάτω θέσεων για Ειδικούς Επιστήμονες για το 

Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2010-11 ως εξής:- 

 Για τη διδασκαλία του μαθήματος «Τηλεσκόπηση Ι (ΠΟΜ 232)» 

προσφέρεται θέση ΕΕ, στον κύριο  Άθω Αγαπίου για 1 ώρα 

εργαστήριο την εβδομάδα. 

 Για τη διδασκαλία του μαθήματος «Υδρολογία (ΠΟΜ 442)», 
προσφέρεται θέση ΕΕ στην κυρία Ουρανία Τζωράκη για 3 ώρες 

θεωρία και 1 ώρα φροντιστήριο την εβδομάδα. 

 Για τη διδασκαλία του μαθήματος «Αριθμητικές Μέθοδοι 

Ανάλυσης Κατασκευών (ΠΟΜ 452)», προσφέρεται θέση ΕΕ, 

στον κύριο Παναγιώτη Πολυκάρπου για 3 ώρες θεωρία και 1 

ώρα φροντιστήριο την εβδομάδα. 

 Για τη διδασκαλία των μαθημάτων ΠΟΜ 421 Προεντεταμένο 
Σκυρόδεμα (3 ώρες θεωρία και 1 ώρα φροντιστήριο την 

εβδομάδα) και ΠΟΜ323 - Θεμελιώσεις (3 ώρες θεωρία και 1 ώρα 

φροντιστήριο την εβδομάδα)  του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ  

προσφέρεται θέση Επισκέπτη Λέκτορα στον κ. Λοΐζου 

Παπαλοΐζου.   

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.11 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της εισήγησης της Επιτροπής Επιλογής 

του Τμήματος ΔΙΠ για μία θέση Ειδικού Επιστήμονα,  ενέκρινε 

ομόφωνα την προσφορά της πιο πάνω θέσης για τη διδασκαλία του 

μαθήματος «Φυσική Περιβάλλοντος (ΔΙΠ 301)» για το Φθινοπωρινό 

Εξάμηνο 2010-11, στον Δρ Ιορδάνη Δημητριάδη για 3 ώρες Θεωρία 

και 1 ώρα φροντιστήρια την εβδομάδα. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.12 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της εισήγησης της Επιτροπής Επιλογής 

του Τμήματος ΔΙΠ για μία θέση Επισκέπτη Καθηγητή, ενέκρινε 

ομόφωνα την προσφορά της πιο πάνω θέσης για τις ανάγκες των 

μαθημάτων ΔΙΠ341 (Μηχανική και Τεχνολογίες Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων) και ΔΙΠ342 (Ρύπανση Υδάτων και Σχεδιασμός 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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Συστημάτων Αντιρρύπανσης) για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2010-11, 

στην Δρ Αικατερίνη Χαραλάμπους . 

69/ΑΠΣ/11.14 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας 

προκήρυξης προσφορών, για τους λόγους που αναφέρονται στο 

Σημείωμα του Επίκουρου Καθηγητή Ευριπίδη Ζαντίδη του Τμήματος 

ΠΟΛΥΓΡΑΤ (Παράρτημα 11.14), την ανάθεση υπηρεσιών στον κύριο 

Ευάγγελο Κουρδή στη θέση του Εξωτερικού Ερευνητικού Συνεργάτη  

στο Τμήμα ΠΟΛΥΓΡΑΤ, στα πλαίσια Ερευνητικού Προγράμματος στο 

γνωστικό αντικείμενο «Σημειωτική της μετάφρασης, εικόνας και 

κειμένου», με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την 

Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Α. 

 

Η ανάθεση υπηρεσιών στον κ. Κουρδή θα καλυφθεί από την 

Εναρκτήρια Χρηματοδότηση του  Επίκουρου Καθηγητή Ευριπίδη 

Ζαντίδη του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.15 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Συντονιστή του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής 

με θέμα την αποζημίωση διαμονής για μία επιπλέον μέρα του 

Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματός του για συνάντηση 

συμβουλευτικής φύσεως για την κατεύθυνση ΙΤ, ομόφωνα 

αποφάσισε όπως εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης για μία 

επιπλέον μέρα στα πιο κάτω άτομα: 

 

A/A Name Surname University 

1 Jeffrey Ullman Stanford University, USA 

2 Christos Papadimitriou University of California at 

Berkeley, USA 

3 Mike Papazoglou University of Tilburg, the 

Netherlands 

4 Ioannis Ioannides National and Kapodistrian 

University of Athens  

K. Χόππας 

& 

Συντονιστής 

Τμήματος  

Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και 

Τεχνολογιών 

Πληροφορικής 

Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.16 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας 

προκήρυξης, για τους λόγους που αναφέρονται στο Σημείωμα του 

Λέκτορα Κώστα Κώστα του Τμήματος ΔΙΠ (Παράρτημα 11.16), την 

απασχόληση των κ.κ. Χαρούλας Πισκοπιανού και Λίλιαν Βαλανίδου 

στη θέση των Ερευνητικών Συνεργατών στο Τμήμα ΔΙΠ, στα πλαίσια 

του Εξωτερικού Ερευνητικού Προγράμματος LIFE+ με ακρώνυμο 

“WWWReUse”, με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την 
Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.17 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας 

προκήρυξης, για τους λόγους που αναφέρονται στο Σημείωμα του 

κυρίου Κωνσταντίνου Μακρή του Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και 

Δημόσιας Υγείας (Παράρτημα 11.17), την απασχόληση του Dr. Syam 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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S. Andra στη θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη  στο Ινστιτούτο, στα 

πλαίσια Εξωτερικού Ερευνητικού Προγράμματος Marie Curie EU 

STACS Program στο γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία», με 

την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας 

μέσω του εντύπου Δ καθώς επίσης και η εξασφάλιση της άδειας 

εργασίας και παραμονής του. 

69/ΑΠΣ/11.19 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας 

προκήρυξης θέσης για προπτυχιακούς φοιτητές, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο Σημείωμα του Επίκουρου Καθηγητή Ανδρέα Λανίτη 

του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ (Παράρτημα 11.19), την ανάθεση 

υπηρεσιών στην προπτυχιακή φοιτήτρια Μαρία Αποστόλου στο 

Τμήμα ΠΟΛΥΓΡΑΤ, στα πλαίσια εργασίας με θέμα «Αυτόματος 

Υπολογισμός Ηλικίας με Βάση Κινήσεων Χεριών και Κεφαλής», με 

την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας 

μέσω του εντύπου Α. 

 

Η ανάθεση υπηρεσιών στην κα. Αποστόλου θα καλυφθεί από την 

Ερευνητική Δραστηριότητα του Δρ Ανδρέα Λανίτη για το έτος 2010 

του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ.  

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.20 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας 

προκήρυξης θέσης για προπτυχιακούς φοιτητές, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο Σημείωμα του Επίκουρου Καθηγητή Ανδρέα Λανίτη 

του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ (Παράρτημα 11.20), την ανάθεση 

υπηρεσιών στον προπτυχιακό φοιτητή Λάζαρο – Ραφαήλ Κουζέλη 

στο Τμήμα ΠΟΛΥΓΡΑΤ, στα πλαίσια εργασίας με θέμα «Διαδραστικά 

Συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας», με την προϋπόθεση ότι θα 

δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Α.. 

 

Η ανάθεση υπηρεσιών στον κ. Κουζέλη θα καλυφθεί από την 

Ερευνητική Δραστηριότητα του Δρ Ανδρέα Λανίτη για το έτος 2010 
του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ.  

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.21 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της εισήγησης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ, ενέκρινε ομόφωνα την 

απασχόληση των κ.κ. Στέλιου Κυριάκου και Ιόλης Αγιομαμίτου στη 

θέση των Ερευνητικών Συνεργατών του Τμήματος στα πλαίσια της 

Εναρκτήριας Χρηματοδότησης της Λέκτορος Ασπασίας Παπαδήμα 

στο γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία / Διαλέκτοι / Κυπριακή 

Διάλεκτος». 

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.22 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας 

προκήρυξης, για τους λόγους που αναφέρονται στο Σημείωμα του Δρ 

Ηλία Βρέζα του Ινστιτούτου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια 

Υγεία (Παράρτημα 11.22), την απασχόληση της Μάρθας Παΐση στη 

θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη στο Ινστιτούτο, στα πλαίσια 

Εξωτερικού Ερευνητικού Προγράμματος «PROMOVAX», με την 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας μέσω 

του εντύπου Δ. 

69/ΑΠΣ/11.23 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας 

προκήρυξης, για τους λόγους που αναφέρονται στο Σημείωμα του 

Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτού του Τμήματος ΜΜΥ (Παράρτημα 

11.23), την απασχόληση του Κωνσταντίνου Καπνίση στη θέση του 

Ερευνητικού Συνεργάτη  στο Τμήμα ΜΜΥ, στα πλαίσια Εξωτερικού 

Ερευνητικού Προγράμματος του ΙΠΕ – Κατηγορία ΠΕΝΕΚ/0609/78, 

με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας 

μέσω του εντύπου Δ. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.24 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη του Λοΐζου Παπαλοΐζου 

στη θέση του Επισκέπτη Λέκτορα στο Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ για το 

Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2010-11 για την κάλυψη των μαθημάτων ΠΟΜ 

421 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (3 ώρες θεωρία και 1 ώρα 

φροντιστήριο την εβδομάδα) και ΠΟΜ323 - Θεμελιώσεις (3 ώρες 

θεωρία και 1 ώρα φροντιστήριο την εβδομάδα). 

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.25 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας 

προκήρυξης, για τους λόγους που αναφέρονται στο Σημείωμα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή Τάκη Κασπαρή του Τμήματος ΗΜΠ 

(Παράρτημα 11.25), την απασχόληση του Χρίστου Λοΐζου στη θέση 

του Ερευνητικού Συνεργάτη  στο Τμήμα ΗΜΠ, στα πλαίσια της 

Εναρκτήριας Χρηματοδότησης του Δρ Τ. Κασπαρή στο γνωστικό 

αντικείμενο «Επεξεργασία βιο-ιατρικών εικόνων». 

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.26 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της εισήγησης της Επιτροπής Επιλογής 

του Τμήματος Νοσηλευτικής, ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη του κ. 

Νικόλα Χριστοδούλου στη θέση του Ειδικού Επιστήμονα στο μάθημα 

«ΝΑΦ111 Ανθρώπινη Ανατομία και Φυσιολογία Ι», για το 

Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2010-11 για 4 ώρες Θεωρία/εβδομάδα. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.27 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας 

προκήρυξης, για τους λόγους που αναφέρονται στο Σημείωμα του 
Καθηγητή Πέτρου Ιωάννου του Τμήματος ΗΜΠ (Παράρτημα 11.27), 

την απασχόληση του Μάριου Λέστα στη θέση του Ερευνητικού 

Συνεργάτη  στο Τμήμα ΗΜΠ, στα πλαίσια της Εναρκτήριας 

Χρηματοδότησης του Δρ Π. Ιωάννου στο γνωστικό αντικείμενο 

«Συστήματα Ελέγχου και Αυτοματισμού με εφαρμογές», με την 

προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας μέσω 

του εντύπου Δ. 

 

Η εργοδότηση του κ. Λέστα θα είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2010. 

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.28 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της εισήγησης της Επιτροπής Επιλογής 

του Τμήματος ΓΒΤ, ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη της κυρίας 

Χρυσταλλένης Λαζάρου στη θέση του Ειδικού Επιστήμονα για το 

Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2010-11 για τη διδασκαλία του μαθήματος 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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ΓΒΤ352-Διατροφή του Ανθρώπου και Υγεία για 3 ώρες θεωρία την 

εβδομάδα, νοουμένου ότι η κα  Λαζάρου θα εξασφαλίσει άδεια 

απασχόλησης από το ΥΠΠ λόγω των υποχρεώσεων της στη 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

Παράλληλα το ΑΠΣ ομόφωνα ενέκρινε την απόφαση της Επιτροπής 

Επιλογής του Τμήματος ΓΒΤ σχετικά με το μάθημα ΓΒΤ457-

Λειτουργικότητα Τροφίμων, για τη μη πλήρωση της προκηρυχθείσας 

θέσης ΕΕ για το μάθημα αυτό, ενόψει της πρόσφατης πρόσληψης σε 

θέση ΕΕΠ στο Τμήμα ΓΒΤ του κ. Γιώργου Μπότσαρη (επικύρωση 

θέσης - 54η Συνεδρία ΔΕ), ο οποίος λόγω ειδικότητας θα αναλάβει τη 

διδασκαλία του μαθήματος αυτού. 

69/ΑΠΣ/11.29 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της εισηγητικής απόφασης του Τμήματος 

ΠΟΜΗΓΕ, ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας 

προκήρυξης, για τους λόγους που αναφέρονται στο Σημείωμα του 

Επίκουρου Καθηγητή Κρίστη Χρυσοστόμου του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ 

(Παράρτημα 11.28), την πρόσληψη του Καθηγητή Ανδρέα 

Γεωργοπούλου για το Εαρινό Εξάμηνο 2010-11 στη θέση του 

Επισκέπτη Καθηγητή για τη διδασκαλία των πιο κάτω μαθημάτων: 

 Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήματα Γεωγραφικών 
Πληροφοριών 

 Φωτογραμμετρία Ι 

 Στατιστική, Θεωρία Σφαλμάτων και Μέθοδος Ελαχίστων 
Τετραγώνων   

 Γεωδαισία ΙΙ 

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/11.30 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Συντονιστή του 

Τμήματος ΕΧΝ, ομόφωνα αποφάσισε όπως η κυρία Ουρανία 

Καρακώστας, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα ΕΧΝ, εργοδοτηθεί 

μόνο για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο (με προοπτική ανανέωσης για το 

Εαρινό Εξάμηνο) και όχι για όλο το χρόνο όπως είχε εγκριθεί κατά 

την 68η Συνεδρία του ΑΠΣ που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 

2010. 

Τα μαθήματα που θα διδάξει είναι τα εξής:- 
ΕΧΝ101 – Οικονομικά 

ΕΧΝ204 – Εμπόριο  

Κ. Χόππας 

&  

Συντονιστής 

Τμήματος ΕΧΝ 

Άμεσα 

69/ΑΠΣ/12.1 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Ευτυχία Ευλαβή Κολοσσιάτη, Βοηθού Λογιστικού 

Λειτουργού  της Υπηρεσίας Οικονομικών και Ανθρώπινου 

Δυναμικού. 

 

 

 

Κ. Χόππας 

 

 

 

Άμεσα 

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Γεωργίας Μολέσκη, Λογιστικού Λειτουργού  της 

Υπηρεσίας Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού. 
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 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Στέλλας Αντωνίου, Λογιστικού Λειτουργού  της Υπηρεσίας 

Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Ανθής Κωνσταντίνου, Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού  της 

Υπηρεσίας Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

του κυρίου Γενέθλιου Γενεθλίου, Λειτουργού Πανεπιστημίου για 

θέματα Λογιστηρίου της Υπηρεσίας Οικονομικών και Ανθρώπινου 

Δυναμικού. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Γεωργίας Γενεθλίου, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού 

της Υπηρεσίας Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Άντρης Σάββα, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, της 

Υπηρεσίας Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Έλενας Χριστοφή Καλογήρου, Βοηθού Γραμματειακού 

Λειτουργού, της Υπηρεσίας Οικονομικών και Ανθρώπινου 

Δυναμικού. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

του κυρίου Δημήτρη Σωφρονίου, Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέματα 

εκδηλώσεων) της Υπηρεσίας Έρευνας Διεθνών και  Δημοσίων 

Σχέσεων. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Ζωής Τσιάτταλου, Εσωτερικής Νομικού Συμβούλου, του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Χρίστας Λευκαρίτη, Βοηθού Γραφείου, στο Γραφείο του 

Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του ΤΕ.ΠΑ.Κ. 
 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

του κυρίου Γιώργου Παμπόρη,  Πολιτικού Μηχανικού, της Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Περιουσίας. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες   
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του κυρίου Γιάννη Βακανά,  Πολιτικού Μηχανικού, της Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Περιουσίας. 

 

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

του κυρίου Σπύρου Πολυκάρπου,  Τεχνικού Πολιτικής Μηχανικής, της 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

του κυρίου Χαράλαμπου Ιωάννου,  Πολιτικού Μηχανικού, της 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

του κυρίου Χαράλαμπου Παπαγιάννη, Λειτουργού Πανεπιστημίου 
(Θέματα Σπουδών – Υποστ. Προγ. Εξομοίωσης),  της Υπηρεσίας 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

του κυρίου Ηλία Βασιλείου, Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα 

Σπουδών – Υποστ. Προγ. Εξομοίωσης),  της Υπηρεσίας Σπουδών και 

Φοιτητικής Μέριμνας. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Κωνσταντίνας Χατζημιτσή, Λειτουργού Πανεπιστημίου 

(Θέματα Σπουδών – Υποστ. Προγ. Εξομοίωσης),  της Υπηρεσίας 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Εύης Ηλιάδου, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, στο 

Κέντρο Γλωσσών. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Μαρίας Γεωργίου, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού,  

της Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

του κυρίου Βάσου Παπαγεωργίου, Λειτουργού Πανεπιστημίου 

(θέματα Πληροφορικής) της Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής 

και Τεχνολογίας. 
 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

του κυρίου Ελευθέριου Μιχαήλ,  Βοηθού Μηχανογράφησης,  της 

Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες   
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της κυρίας Λένιας Ιωσηφίδη, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού,  

στο Ινστιτούτο Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγείας. 

 

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

της κυρίας Δήμητρας Βαλτάς, Λειτουργού Πανεπιστημίου, στο 

Ινστιτούτο Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγείας. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 

του κυρίου Γιάννη Βάκη, Λειτουργού Πανεπιστημίου στο Γραφείο 

Υποστήριξης Ξένων Φοιτητών, της Υπηρεσίας Σπουδών και 

Φοιτητικής Μέριμνας. 

 

  

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες 
της κυρίας Άντρης Κυριάκου, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού,  

στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. 

  

69/ΑΠΣ/12.3 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Γραφείου 

Ωφελημάτων της Υπηρεσίας Οικονομικών και Ανθρώπινου 

Δυναμικού καθώς επίσης και της γραπτής αξιολόγησης των οικείων 

Προϊσταμένων τους, ομόφωνα αποφάσισε όπως εγκρίνει την ένταξη 

του πιο κάτω έκτακτου ωρομίσθιου προσωπικού σε τακτικό 

ωρομίσθιο προσωπικό νοουμένου ότι έχουν συμπληρώσει 52 

εβδομάδες συνεχούς υπηρεσίας: 

 Κώστας Σταύρου 

 Ιωάννης Αυγουστή 

 Κωστάκης Χατζηνικόλας 

 Μιχάλης Καλαφάτης 

 Λάζαρος Χατζηβασιλείου 

Κ. Χόππας Άμεσα 

69/ΑΠΣ/13.2 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προϊστάμενου 

ΥΕΔΔΣ, ομόφωνα αποφάσισε όπως εγκρίνει την εκπροσώπηση του 

ΤΕ.ΠΑ.Κ. από δύο άτομα στο Συνέδριο «Επιχειρήσεις και ο Ρόλος 

των Πανεπιστημίων» που θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 

Σεπτεμβρίου 2010 στο Portoroz της Σλοβενίας. 

 

Το συνολικό κόστος της πιο πάνω συμμετοχής για δύο άτομα είναι 

€3560.- και θα καλυφθεί από το κονδύλι 3/320 (Εκπροσώπηση). 

Προϊστάμενος  

ΥΕΔΔΣ 

Άμεσα 

69/ΑΠΣ/13.3 Το ΑΠΣ αφού  έλαβε γνώση της επιστολής από την CYFAST design, 

ομόφωνα αποφάσισε  όπως εξουσιοδοτήσει τον Προϊστάμενο ΥΔΠ 

να ετοιμάσει σχετική επιστολή και να ενημερώσει την πιο πάνω 

εταιρεία, ότι μπορεί να αναφερθεί στα έργα που έκανε στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. 

χωρίς όμως να χρησιμοποιηθεί το λογότυπο του Πανεπιστημίου, 

ενόψει του γεγονότος ότι δεν έχουν δοθεί περαιτέρω διευκρινίσεις 

όσον αφορά την χρήση του. 

Προϊστάμενος  

ΥΔΠ 

Άμεσα  

 


