
                                                                                                          

  Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 70ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 03/08/2010  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλιού, Πρόεδρος 

Ιωάννης Μαντάς, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων  

Ανδρέας Μαλλούππας, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Γιώργος Χαραλαμπίδης, Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Διοίκησης 
 

Τήρηση Πρακτικών 

Στέλλα Ιωάννου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

 

 

 

Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

70/ΑΠΣ/2.1 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της ευχαριστήριας επιστολής εκ μέρους του 

κ. Γ. Δρουσιώτη αναφορικά με τα εγκαίνια του κτηρίου «Ανδρέας 

Θεμιστοκλέους» στην οποία αναφέρεται και στην προέλευση του 

επιθέτου «Θεμιστοκλέους».  Η Πρόεδρος θα ευχαριστήσει τον κ. 

Θεμιστοκλέους για τις πληροφορίες που έχει στείλει. 

 

Πρόεδρος ΔΕ Άμεσα 

70/ΑΠΣ/2.2 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής που στάληκε από την  

Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης με θέμα: 

«Συνεργασία ΤΕΠΑΚ – Δήμου Πάφου».  Η επιστολή θα προωθηθεί 
στους εκπροσώπους του ΤΕΠΑΚ στην Ομάδα Εργασίας που έχει 

συσταθεί, έτσι ώστε συν το χρόνω να ετοιμάσουν προσχέδιο 

απαντητικής επιστολής προς το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού. 

 

ΔΔΟ Άμεσα 

70/ΑΠΣ/3.2 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής της κ. Αρτέμιδος Κουδουνάρη 

Γιορδαμλή αναφορικά με το ακίνητο της οικογένειας Κουδουνάρη 

και την πρόθεσή της να το ενοικιάσει στο ΤΕΠΑΚ γα στέγαση 
Πανεπιστημιακού βιβλιοπωλείου και αποφάσισε να σταλεί 

επιστολή στην κ. Κουδουνάρη Γιορδαμλή ενημερώνοντας την ότι 

πολιτική του Πανεπιστημίου είναι η αγορά ακινήτων και όχι η 

ενοικίαση καθώς επίσης και ότι το Πανεπιστημιακό Βιβλιοπωλείο 

προγραμματίζεται να στεγαστεί στο κτήριο «Τάσσος 

Παπαδόπουλος». 

ΔΔΟ Άμεσα 
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70/ΑΠΣ/3.3 Το ΑΠΣ μετά τη θετική απάντηση που έλαβε από τον Προϊστάμενο 

ΥΣΠΤ και τον Προϊστάμενο ΥΕΔΔΣ αναφορικά με τη στήριξη του 

συνεδρίου «Διεθνές Συνέδριο για τη ψηφιακή χαρτογράφηση της 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 08 – 13/11/2010 στην 

Κύπρο» αποφάσισε να σταλεί επιστολή στο Δρ. Μαρίνο Ιωαννίδη 

ενημερώνοντας τον ότι η ΥΣΠΤ έχει τη δυνατότητα να 

παραχωρήσει τον απαιτούμενο μηχανογραφικό εξοπλισμό δωρεάν 

για τους σκοπούς του συνεδρίου.  Στην περίπτωση που θα 

απαιτηθεί τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και 

εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα σε ανθρώπινους πόρους, θα 

πρέπει να υπάρξει και η ανάλογη αποζημίωση για τις 

ανθρωποώρες που θα δαπανηθούν για τη στήριξη του συνεδρίου.   

 

ΔΔΟ Άμεσα 

70/ΑΠΣ/4 Το ΑΠΣ ενέκρινε τη συνεισφορά του ποσού των €1000 για την 

κάλυψη απασχόλησης φοιτητών τους οποίους η ΥΣΦΜ του 

Πανεπιστημίου Κύπρου θα εργοδοτήσει αποκλειστικά για τη 

διαχείριση των αιτήσεων των Ελλαδιτών υποψηφίων στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ και την κατανομή των θέσεων. 

 

Β. Πρωτοπαπάς  

Λογιστήριο 

Άμεσα 

70/ΑΠΣ/6 Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως ο Προϊστάμενος ΥΕΔΔΣ επικοινωνήσει με 

την Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Εκπαίδευσης Μέσω των 

Τεχνών για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το 

πανευρωπαϊκό συνέδριο του InSea και έπειτα το θέμα να 

παραπεμφθεί στην Επιτροπή Εκδηλώσεων για απόφαση.   

 

Χ. Χρυσοστόμου 

Επιτροπή 

Εκδηλώσεων  

Άμεσα 

70/ΑΠΣ/7 Το ΑΠΣ παραπέμπει την επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών με 

θέμα «Αίτημα του «Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών ΤΕΠΑΚ» για 

αναγνώριση του ως Φιλανθρωπικού Ιδρύματος για σκοπούς του 

άρθρου 9(1)(στ) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου στον 

Πρόεδρο του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών ΤΕΠΑΚ για 

τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 

ΔΔΟ Άμεσα 

70/ΑΠΣ/8.1 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης της Μαρίνας 

Αντωνίου, ΒΓΛ στη Βιβλιοθήκη για ακόμη ένα έτος. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

70/ΑΠΣ/9.1 Το ΑΠΣ αποφάσισε να προσφερθεί συμβόλαιο από το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο στην Μάρθα Παΐση για την περίοδο από 1.9.09 μέχρι 

24.5.2010.  

 

ΔΔΟ 
Αντης Λοίζου 

Άμεσα 

70/ΑΠΣ/9.4 Το ΑΠΣ παραπέμπει την πρόταση του κ. Ανδρέα Βαρνάβα με τις 

διάφορες εισηγήσεις για ενδο-πανεπιστημιακή δραστηριότητα στη 

Επιτροπή 

Εκδηλώσεων  

Άμεσα 
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Βυζαντινή Μουσική στην Επιτροπή Εκδηλώσεων. 

 

70/ΑΠΣ/9.7 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση της κ. Άντρης Ιωάννου στη θέση 

της Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα ΕΣΔ για 12 μήνες, με 

προοπτική ανανέωσης, από 01/09/10. 

 

Το ΑΠΣ ενέκρινε επίσης την εργοδότηση της κ. Χριστοθέας 

Ηροδότου ως δεύτερης Ερευνητικής Συνεργάτιδας για 6 μήνες με 

δυνατότητα ανανέωσης του συμβολαίου της.   

 

Το ΑΠΣ ενέκρινε και τις δύο εργοδοτήσεις με την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν  διαθέσιμα κονδύλια στο πρόγραμμα CoReflect και στην 

εναρκτήρια χρηματοδότηση της κ. Κύζα. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

70/ΑΠΣ/9.8 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανάθεση καθηκόντων για ένα χρόνο στην κ. 

Alice Z. Wang ως Ερευνητική Συνεργάτιδα άνευ απολαβών λόγω 

υποτροφίας Fulbright, στο ερευνητικό αντικείμενο “Computer 

Assisted Conflict Resolution”, στο Τμήμα ΠΟΛΥΓΡΑΤ. 

 

Π. Ζαφείρη 

Ν.Λοΐζου 

Άμεσα 

70/ΑΠΣ/9.9 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Luthfi Muhammad Mauludin 

στη θέση Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ μέσω της 

διαδικασίας της προκήρυξης για το γνωστικό αντικείμενο “Smart 

Proactive Management” και την πρόσληψη του κ. Rohan N. Soman  

ως απευθείας ανάθεση με εξαίρεση της διαδικασίας προκήρυξης 

για το γνωστικό αντικείμενο “Non Destructive Evaluation”. 

 

Η διάρκεια εργοδότησης και των δύο Ερευνητικών Συνεργατών θα 

είναι 36 μήνες.   

 

Τ. Ονουφρίου 

Ν.Λοΐζου 

 

Άμεσα 

70/ΑΠΣ/9.11 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης της κ. Χαρούλας 

Πισκοπιανού, Ερευνητικής Συνεργάτιδας, στο αντικείμενο 

«Διαχείριση Αποβλήτων και Παρακολούθηση της Ποιότητας του 

Ατμοσφαιρικού Αέρα», στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος στα 

πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης του κ. Κώστα Κώστα, με 

αναδρομική ισχύ από 01/09/09.  Η απασχόληση της κ. 

Πισκοπιανού θα είναι σε μερική βάση για δέκα μήνες. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

70/ΑΠΣ/9.12 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανάθεση εργασίας στον κ. Γιώργο Γεωργίου 

ως Εξωτερικό Συνεργάτη στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος 

στα πλαίσια του Εξωτερικού Ερευνητικού Προγράμματος «Inter 

Waste».  Η διάρκεια εργοδότησης του κ. Γεωργίου θα είναι για 4 

μήνες. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 
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70/ΑΠΣ/9.13 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης για ένα χρόνο (από 

01/09/10) του πιο κάτω ακαδημαϊκού προσωπικού του CII: 

 

Ηλίας Βρέζας 

Κωνσταντίνος Μακρή  

Κώστας Χριστοφή 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

70/ΑΠΣ/9.14 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης για ένα χρόνο (από 

01/09/10) του πιο κάτω απεσπασμένου νοσηλευτικού 

προσωπικού: 

 

Ανδρέας Χαρίτου 

Άντρη Ποσπορίδου 

Γεώργιος Ευσταθίου 

Έλενα Γαβριήλ 

Έλενα Κλεάνθους 

Έλενα Ρούσου 

Ελένη Χατζηγεωργίου 

Ευανθία Γεωργίου 

Ιωάννα Έλληνα 

Κατερίνα Φιλίππου 
Μαρία Μασιήνη  

Μέλανη Χαραλάμπους και  

Νίκος Σταυρίδης 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

70/ΑΠΣ/9.15 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της φοιτήτριας Έλενας Ψύλλου 

για μία επιπλέον εβδομάδα, από 01/08/10 μέχρι 06/08/10, με την 

προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την ΥΕΔΔΣ (Έντυπο Α’ 

Το ΑΠΣ ενέκρινε επίσης την απασχόληση της φοιτήτριας Μάγδας 

Παναγιώτου για ένα επιπλέον μήνα, από 01/08/10 μέχρι 31/08/10, 
με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την ΥΕΔΔΣ (Έντυπο 

Θ’).   

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

70/ΑΠΣ/9.16 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του αιτήματος της κ. Σαλώμης Παπαδήμα για 

συνδιοργάνωση συνεδρίου με το Κέντρο Γλωσσών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και ζητά όπως η κα Παπαδήμα υποβάλει 

οικονομική ανάλυση του αιτούμενου ποσού.   

 
Το θέμα παραπέμπεται στην επόμενη συνεδρία του ΑΠΣ για 

απόφαση. 

 

Σ. Παπαδήμα Επόμενη Συνεδρία 

ΑΠΣ 

70/ΑΠΣ/9.21 Το ΑΠΣ ενέκρινε κατ’ εξαίρεση το αίτημα της κ. Χρυσούλας Δρούζα 

για χρησιμοποίηση του κονδυλίου της «Ερευνητικής 

Δραστηριότητας» της για αγορά χημικών αναλωσίμων για κάλυψη 

Χ. Δρούζα Άμεσα 
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της έρευνας της, νοουμένου ότι υπάρχει διαθέσιμο ποσό στην 

ερευνητική δραστηριότητα της κ. Δρούζας. 

 

70/ΑΠΣ/9.22 Το ΑΠΣ ενέκρινε την προκήρυξη θέσης μεταδιδακτορικού 

συνεργάτη στο έργο «Συνδυασμένη χρήση δορυφορικής 

Τηλεπισκόπησης και Υδραυλικής Προσομοίωσης με σκοπό την 

εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας σε φαινόμενα πλημμύρας  

σε επίπεδο απορροής στην Κύπρο»,  'Integrated use of satellite 

remote sensing and hydraulic modeling for the flood risk 

assessment at a catchment scale in Cyprus', 

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ/ΝΕΟΣ/0609/17 του προγράμματος ΙΠΕ. 

 

Δ. Χατζημιτσής Άμεσα 

70/ΑΠΣ/11 Το ΑΠΣ ενέκρινε την κάλυψη των εξόδων αποστολής της προτομής 

του Γεώργιου Φραγκούδη από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και 

παραλαβής της στο ΤΕΠΑΚ.  Το ποσό θα αφαιρεθεί από το κονδύλι 

3/318 «Διμερείς Συμφωνίες» και συμπεριλαμβάνει τους φόρους. 

 

Το ΑΠΣ επιβεβαιώνει προηγούμενη απόφασή του για  κάλυψη των 

εξόδων της εκδήλωσης που θα γίνει στις 22 – 24 Σεπτεμβρίου 2010 

για την παράδοση της προτομής. 

 

Χ. Χρυσοστόμου 

Λογιστήριο 

Άμεσα 

70/ΑΠΣ/12.2 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της λήξης του συμβολαίου των εστιών 

«Αφροδίτη» στη Λευκωσία, και αποφάσισε η ΥΣΦΜ και η ΥΔΠ να 

μεριμνήσουν για οποιεσδήποτε εκατέρωθεν  οφειλές που πιθανόν να 

εκκρεμούν. 

 

Β. Πρωτοπαπάς 

Ζ. Αχιλλίδης 

Άμεσα 

70/ΑΠΣ/12.3 Στα πλαίσια της ανάπτυξης του διδακτικού έργου του Τμήματος 

Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, 

και λόγω της μη ύπαρξης θερμοκηπίου στο κέντρο της Λεμεσού, το 

ΑΠΣ ενέκρινε τη δημιουργία ενός επωαστικού θαλάμου ανάπτυξης 

φυτών στα εργαστήρια του Τμήματος. 

 

Το ΑΠΣ ενέκρινε επίσης την αγορά και εγκατάσταση από την ΥΔΠ 

ειδικού εξοπλισμού για το σκοπό ανίχνευσης τυχόν διαρροής 

επικίνδυνων αερίων που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια της 

Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, για 

συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας των 

εργαστηρίων.   

  

Ν. Ιωάννου Απαιτείται έγκριση 

ΔΕ 

70/ΑΠΣ/12.4 Το ΑΠΣ ενέκρινε την προσφορά των εξής γλωσσικών μαθημάτων: 

Ενισχυμένα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ιταλικά σε 

επίπεδο αρχαρίων και Ελληνικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς/ 

Συγγραφή Διπλωματικής Μελέτης. 

 

Β. Πρωτοπαπάς Άμεσα 
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Επίσης το ΑΠΣ ενέκρινε τη συνέχιση της προσφοράς μαθημάτων 

ελληνικής γλώσσας στους τέσσερις Κενυάτες φοιτητές για ακόμη ένα 

– δύο εξάμηνα καθώς και την προσφορά μαθημάτων ελληνικής 

γλώσσας σε εισερχόμενους φοιτητές του προγράμματος Erasmus. 

 

70/ΑΠΣ/12.5 Το ΑΠΣ ενέκρινε τα επιπρόσθετα έξοδα που προέκυψαν στην τελετή 

αποφοίτησης του CII. Αν δεν υπάρχουν πιστώσεις στο κονδύλι για 

τις εκδηλώσεις το ποσό να αφαιρεθεί από το Κεφάλαιο 5 (ποσό το 

οποίο έχει μεταφερθεί από το Υπουργείο Εμπορίου για να καλύψει 

λειτουργικά έξοδα του CII για την περίοδο Σεπ – Δεκ 2009 και της 

μεταβατικής περιόδου που ακολουθεί).  

 

Χ. Χρυσοστόμου 

Λογιστήριο 

Άμεσα 

70/ΑΠΣ/12.8 Το ΑΠΣ επεσήμανε ότι από τούδε και στο εξής δεν μπορεί να 

εγκρίνονται οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς και φιλοξενίας για 

εξωτερικούς διδάσκοντες (Ειδικούς Επιστήμονες, Επισκέπτες 

Καθηγητές) και κανονικά κατά τη διάρκεια των διδακτικών τους 

καθηκόντων οι εξωτερικοί διδάσκοντες θα πρέπει να διαμένουν στην 

Κύπρο. 

   

 


