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  Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 73ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/10/2010  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλιού, Πρόεδρος 

Ιωάννης Μαντάς, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων  

Γιώργος Χαραλαμπίδης, Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Διοίκησης 

Ανδρέας Μαλλούππας, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών 

 

Τήρηση Πρακτικών 

Στέλλα Ιωάννου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 
 

Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

73/ΑΠΣ/3 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του σημειώματος του Προϊστάμενου ΥΕΔΔΣ 

αναφορικά με την παραχώρηση αιθουσών για το Πανευρωπαϊκό 

Συνέδριο του InSΕΑ 2012 και υιοθετεί την εισήγηση του 

Προϊστάμενου το Πανεπιστήμιο να παραχωρήσει τις 6 αίθουσες, το 

αμφιθέατρο και το φουαγιέ του Κτηρίου Ανδρέας Θεμιστοκλέους για 
τις ανάγκες του Συνεδρίου κατά την περίοδο 25 – 28 Ιουνίου 2012 

καθώς επίσης και την παραχώρηση τεχνικής υποστήριξης και 

ασφάλειας κατά το τριήμερο. 

 

Ο Προϊστάμενος ΥΕΔΔΣ να ενημερώσει την Πρόεδρο του 

Κυπριακού Οργανισμού Εκπαίδευσης μέσω των Τεχνών για την πιο 

πάνω απόφαση. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Χ. Χρυσοστόμου 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Άμεσα 

73/ΑΠΣ/4.2 Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα της Λειτουργού Νάσιας Λοΐζου για 
έγκαιρη ενημέρωση του Γραφείου Στελέχωσης όσον αφορά τις 

αποφάσεις του ΑΠΣ που σχετίζονται με θέματα στελέχωσης. 

 

Σ. Ιωάννου  Άμεσα 

73/ΑΠΣ/4.4 Το ΑΠΣ ενέκρινε την έναρξη απασχόλησης του κ. Μάριου 

Σολομωνίδη στα πλαίσια του προγράμματος της Αρχής Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού για απόκτηση εργασιακής πείρας για 

άνεργους της ΑνΑΔ.  Η διάρκεια απασχόλησης του κ. Σολομωνίδη 

θα είναι 10 εβδομάδες στο Γραφείο Εκδηλώσεων της ΥΕΔΔΣ υπό 
την καθοδήγηση του Λειτουργού Δημήτρη Σωφρονίου.   

 

Το Πανεπιστήμιο δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση προς το 

συμμετέχοντα του προγράμματος, ο οποίος θα λαμβάνει 

εβδομαδιαίο επίδομα κατάρτισης από την ΑνΑΔ.  

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

73/ΑΠΣ/5.1 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής της Προέδρου της ΔΕ προς το   
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Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας αναφορικά με 

την απόφαση του ΑΠΣ στην 72η συνεδρία του ότι ο ετήσιος 

δεσμευμένος χρόνος του Ακαδημαϊκού του Προσωπικού για 

συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους 9 μήνες.  Οι υπόλοιποι μήνες αφορούν στην 

εκπόνηση γενικών καθηκόντων. 

 

73/ΑΠΣ/5.4  Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του Δρ. Ανδρέα 

Φιλαρέτου στη θέση Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα ΔΞΤ 

για την διδασκαλία του μαθήματος ΔΞΤ 203 Κοινωνική 
Ψυχολογία για 3 ώρες/εβδομάδα θεωρία για το Εαρινό 

Εξάμηνο 2010/2011.  

 

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της Δρ. Σοφίας 

Μιχαηλίδου –Ματταίου στη θέση Ειδικού Επιστήμονα στο 

Τμήμα ΔΞΤ για τη διδασκαλία του μαθήματος ΔΞΤ 202 

Εταιρική Νομοθεσία για 3 ώρες/εβδομάδα θεωρία και 2 

ώρες εργαστηρίου/εβδομάδα για το Εαρινό Εξάμηνο 

2010/2011. Το μάθημα θα παραδίδεται στους δευτεροετής 

φοιτητές του ΔΞΤ και τους πρωτοετείς του ΕΧΝ (Κωδικός 

μαθήματος ΕΧΝ 143).  

 

 Το Άτυπο Πρυτανικό Συμβούλιο ενέκρινε την απασχόληση 
του Δρ. Αναστάσιου Φαλά στη θέση Ειδικού Επιστήμονα 

στο Τμήμα ΔΞΤ για την διδασκαλία του μαθήματος ΔΞΤ 

271 Πληροφοριακά Συστήματα στην Ξενοδοχειακή 

Τουριστική Βιομηχανία για 3 ώρες θεωρία/εβδομάδα για το 

Εαρινό Εξάμηνο 2010/2011.  

 

 Το Άτυπο Πρυτανικό Συμβούλιο ενέκρινε την απασχόληση 
του κ. Πανίκου Χατζηττοφή, Executive Chef στο Ξενοδοχείο 

Four Seasons στη θέση Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα 

ΔΞΤ για την διεξαγωγή του εργαστηρίου του μαθήματος 

ΔΞΤ 111 Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών.  Το σύνολο των 

ωρών του εργαστηρίου για το εαρινό εξάμηνο 2010/2011 

ανέρχεται στις 25 ώρες. 

 Το Άτυπο Πρυτανικό Συμβούλιο ενέκρινε την προκήρυξη 
μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα ΔΞΤ για την 

διδασκαλία του μαθήματος ΔΞΤ 426 Στρατηγική στη 

βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού  για 3 ώρες 

θεωρία/εβδομάδα. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 
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 Το ΑΠΣ ενέκρινε την προκήρυξη για μία (1) θέση Ειδικού 
Επιστήμονα στο Τμήμα ΔΞΤ για την διεξαγωγή του 

εργαστηρίου του μαθήματος ΔΞΤ 180 Στατιστικές Μέθοδοι Ι 

το οποίο απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές του ΔΞΤ 

και είναι κοινό με το μάθημα ΕΧΝ 111 για τους πρωτοετείς 

του ΕΧΝ. Συνολικά οι ώρες εργαστηρίου θα είναι 

10/εβδομάδα. 

 

 Το ΑΠΣ ενέκρινε την προσφορά θέσης Ειδικού Επιστήμονα 

για την διεξαγωγή του εργαστηρίου του μαθήματος ΕΧΝ 

211 Στατιστικές Μέθοδοι ΙΙ για 5 ώρες/εβδομάδα. 

 

 Το ΆΠΣ ενέκρινε την προκήρυξη θέσης Ειδικού 
Επιστήμονα για το Φροντιστήριο του μαθήματος ΔΞΤ 141 

Διοικητική Λογιστική για 7,5 ώρες/εβδομάδα. 

 

73/ΑΠΣ/5.5 Το Άτυπο Πρυτανικό συμβούλιο ενέκρινε την προκήρυξη των πιο 

κάτω θέσεων στο Τμήμα ΕΧΝ για το Εαρινό Εξάμηνο 2010/2011:  

 

 Θέση Ειδικού Επιστήμονα για το μάθημα ΕΧΝ 141 

Τεχνολογία της Πληροφορίας για θέματα Εμπορίου 

Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας (Management 

Information Systems for Commerce Finance and 

Shipping) για 3 ώρες/εβδομάδα θεωρία και φροντιστήριο 
(αν κριθεί αναγκαίο) 

 

 Θέση Ειδικού Επιστήμονα για το μάθημα ΕΧΝ 204 

Εμπόριο ΙΙ (Εφαρμοσμένα Μακροοικονομικά) για 3 

ώρες/εβδομάδα θεωρία και φροντιστήριο (αν κριθεί 

αναγκαίο) 

 

 Θέση Ειδικού Επιστήμονα για το μάθημα ΕΧΝ 332 Αρχές 
Ναυτασφαλίσεων (Principles of Marine Insurance) για 3 

ώρες θεωρία/εβδομάδα 

 

 Θέση Ειδικού Επιστήμονα για το μάθημα ΕΧΝ 335 

Ναυλώσεις (Chartering) για 3 ώρες θεωρία/εβδομάδα 

 

 Θέση Επισκέπτη Καθηγητή ή Επισκέπτη Αναπληρωτή 
Καθηγητή ή Επισκέπτη Επίκουρου Καθηγητή ή 

Επισκέπτη Λέκτορα για την διδασκαλία των πιο κάτω 

μαθημάτων  

(1) ΕΧΝ 332 Αρχές Ναυτασφαλίσεων (Principles of 

Marine Insurance) και  

Ν. Λοΐζου Άμεσα 
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(2) ΕΧΝ 335 Ναυλώσεις (Chartering) 

 

Να σημειωθεί ότι θεσπίζεται νέα πολιτική για κάλυψη διδακτικών 

αναγκών (για θέσεις Ειδικών Επιστημόνων και Επισκεπτών 

Ακαδημαϊκών) ως εξής:  

 

Το Γραφείο Στελέχωσης θα ετοιμάζει σημείωμα προς τους 

Συντονιστές των Τμημάτων με χρονοδιαγράμματα για την 

παραλαβή αιτημάτων που αφορούν την κάλυψη διδακτικών 

αναγκών για το κάθε εξάμηνο. Ο Συντονιστής του κάθε Τμήματος 

θα έχει την ευθύνη του διδακτικού φόρτου καθώς και της 

εγκυρότητας των στοιχείων τα οποία υποβάλλονται προς το 

Γραφείο Στελέχωσης. Το Γραφείο Στελέχωσης αφού μελετήσει τα 
αιτήματα θα ετοιμάζει σημείωμα προς το ΑΠΣ με όλες τις ανάγκες 

των Τμημάτων προς έγκριση (είτε αφορούν προκηρύξεις θέσεων 

είτε εισήγηση για απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο άτομο). 

 

73/ΑΠΣ/5.6 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του Δρ. Μιχάλη Κολοσσιάτη, 

Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και 

Τουρισμού για μερική απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο 

«Στατιστική», στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης του 
Καθ. Γιάννη Γιατράκου. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

73/ΑΠΣ/5.7 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης του κ. Παναγιώτη 

Πουλουπάτη, Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών για πλήρη 

απασχόληση στο Ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται 

από το ΄Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας με αρ. πρωτοκόλλου 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΕΝΕΡΓ/0308(ΒΙΕ)/15 .στο γνωστικό αντικείμενο 

«Διερεύνηση και Καθορισμός γεωθερμικών παραμέτρων του 
εδάφους στη Κύπρο για χρήση στη μελέτη αβαθών γεωθερμικών 

συστημάτων για τον κλιματισμό κτηρίων». 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

73/ΑΠΣ/5.8 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του κ. Γιώργου Χρυσοστόμου, 

φοιτητή στο Τμήμα Νοσηλευτικής, στο πλαίσιο του Ερευνητικού 

προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση και 

παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια», στα πλαίσια 

της εναρκτήριας χρηματοδότησης της Δρ. Αικατερίνης Λαμπρινού. 
 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

73/ΑΠΣ/5.9 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του κ. Νεόφυτου Στυλιανού, 

Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Νοσηλευτικής για μερική 

απασχόληση,  στο ερευνητικό πρόγραμμα «Φροντίδα» στο 

γνωστικό αντικείμενο «Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής», στα 

πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης της Δρ. Ευριδίκης 

Παπασταύρου. 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 
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73/ΑΠΣ/5.10 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Παναγιώτας Ανδρέου, 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Νοσηλευτικής για πλήρη 

απασχόληση  στο ερευνητικό πρόγραμμα «Φροντίδα» στο γνωστικό 

αντικείμενο «Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής», στα πλαίσια της 

εναρκτήριας χρηματοδότησης της Δρ. Ευριδίκης Παπασταύρου. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

73/ΑΠΣ/5.11 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Μάρθας Καταφυγιώτου, 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος 

για πλήρη απασχόληση, στο γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακή 

Απόδοση Κτηρίων», στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης 

της Δρ. Δέσποινας Σεργίδη. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

73/ΑΠΣ/5.13 Το ΑΠΣ ενέκρινε την τροποποίηση στους όρους απασχόλησης του 

κ. Pierre Zallua, Ερευνητικού Συνεργάτη στο CII, λόγω 

καθυστέρησης στη διαδικασία έκδοσης της άδειας εισόδου και 

άδειας εργασίας, ως εξής: 

 

 Η έναρξη θα καθοριστεί με την έκδοση άδειας εισόδου και 

άδειας εργασίας.  Η ημερομηνία λήξης της απασχόλησης 

του θα είναι η 31/01/2012 (λήξη προγράμματος του ΙΠΕ). 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

73/ΑΠΣ/5.14 Το ΑΠΣ ενέκρινε την τροποποίηση των ορών απασχόλησης της Δρ. 

Παναγιώτας Μιλτιάδους στη θέση Ερευνητικού Συνεργάτη στο 

Τμήμα Νοσηλευτικής λόγω αποδοχής της θέσης Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση στο Τμήμα Νοσηλευτικής 

από 1.9.2010 ως εξής:  

 

Για την περίοδο από 01/09/2010 μέχρι την λήξη του συμβολαίου της 

την 31/12/2010 εγκρίνεται η μετατροπή της σύμβασης της από 

πλήρη σε μερική απασχόληση 10 ωρών/ εβδομάδα. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

73/ΑΠΣ/5.16 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης του Νικόλα Νικολαΐδη, 

Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και 

Τουρισμού για μερική απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο 

γνωστικό αντικείμενο «Ανίχνευση και Παρεμπόδιση του 

Οικονομικού Εγκλήματος» στα πλαίσια της εναρκτήριας 

χρηματοδότησης της Δρ. Μαρίας Κραμβία Καπαρδή. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

73/ΑΠΣ/5.18 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Ιωάννας Ανδρέου, 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και 

Τουρισμού για μερική απασχόληση σε αντικατάσταση της κ. 

Χριστιάνας Ιεροδιακόνου σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό 

αντικείμενο «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακής 

Συμπεριφοράς» στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης του 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 
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Δρ. Κωνσταντίνου Κοντογιώργη. 

 

73/ΑΠΣ/5.20 Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα κ. Σωκράτη Σωκράτους, Ενταγμένου 

Λέκτορα στο Τμήμα Νοσηλευτικής, για παραχώρηση έγκρισης για τη 

διεξαγωγή έρευνας στους προπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΠΑΚ στα 

πλαίσια των διδακτορικών του σπουδών στον Τομέα της Διοίκησης 

Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, νοουμένου ότι θα διασφαλιστεί η 

ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα των πληροφορικών που θα 

συλλεχθούν. 

 

Σ. Σωκράτους Άμεσα 

73/ΑΠΣ/6 Το ΑΠΣ δεν ενέκρινε το αίτημα της ΥΔΠ για καταβολή πληρωμής 

στην εταιρεία καθαρισμού κατά τη διάρκεια που οι διοικητικές  

υπηρεσίες του Πανεπιστημίου παρέμειναν κλειστές, 16/08/10 – 

20/08/10, για τον λόγο ότι δεν έγινε η παροχή υπηρεσιών 

καθαρισμού στα κτήρια. 

 

Η ΥΔΠ να ενημερώσει την υπηρεσία καθαρισμού για την πιο πάνω 

απόφαση. 

 

ΥΔΠ Άμεσα 

73/ΑΠΣ/7 Το ΑΠΣ ενέκρινε τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στην ενημερωτική 

ημερίδα για προβολή των κυπριακών ΑΕΙ η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στην Κρήτη στις 24-28 Νοεμβρίου 2010.  Το 

Πανεπιστήμιο θα εκπροσωπήσει λειτουργός της ΥΕΔΔΣ που θα 

ορίσει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας όπως και ο Αντιπρόεδρος 

Οικονομικών και Διοίκησης.   

 

ΔΔΟ/  

Γ.Χαραλαμπίδης/ 

Λογιστήριο 

Άμεσα 

73/ΑΠΣ/11 Το ΑΠΣ προωθεί την επιστολή της ΑΗΚ με θέμα «Ανάπτυξη 

Εγκαταστάσεων ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό» στον Ζήνωνα Αχιλλίδη για να 

υποβάλει, στην επόμενη συνεδρία του ΑΠΣ, πλήρη ενημέρωση ως 

προς την πρόταση της ΑΗΚ. 

 

Ζ. Αχιλλίδης 74η Συνεδρία ΑΠΣ 

73/ΑΠΣ/12 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής του Δικηγόρου Ανδρέα Ε. 

Νεοκλέους με θέμα «Ευρωπαϊκές Υποθέσεις» και το προωθεί στον 

Προϊστάμενο ΥΕΔΔΣ για τις απόψεις του. 

 

Χ. Χρυσοστόμου Άμεσα 

73/ΑΠΣ/13 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής του κ. Λ. Κερίμη για ενοικίαση 

γραφειακού συγκροτήματος της εταιρείας Maximos Group.  

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική του Πανεπιστημίου για ενοικιάσεις 
κτηρίων που αποφασίστηκε από τη ΔΕ κατά την 57η Συνεδρία της 

θα υπάρχουν ανοικτές προκηρύξεις και οι ενδιαφερόμενοι θα 

μπορούν να υποβάλουν αίτηση. 

 

 Ο ΔΔΟ να απαντήσει στην επιστολή της εταιρείας Maximos Group.   

 

 

 

 
 

 

 

ΔΔΟ 

 

 

 
 

 

 

Άμεσα 

73/ΑΠΣ/14.1 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Ελπίδας Σιούκρη, Ν. Λοΐζου Άμεσα 
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Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 

σε ερευνητικό έργο του ΙΠΕ (ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΚΟΙΑΦ/0609(ΒΙΕ)/02) με 

τίτλο “Economic impacts from the implementation of the European 

Union’s energy and climate change legislation package in Cyrpus” με 

την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την ΥΕΔΔΣ μέσω του 

εντύπου Δ. Υπεύθυνος έργου του προγράμματος είναι ο Δρ.  

Θεόδωρος Ζαχαριάδης. ,   

 

 


