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  Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 10/12/2010  

 

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 

75/ΑΠΣ/4 Το ΑΠΣ ενέκρινε την κάλυψη του σχετικού ποσού για τη συμμετοχή 

του Προϊστάμενου ΒΤΠ στο Συνέδριο “OpenAire presentation and 

launch event” που έγινε στο Βέλγιο στις 1-2 Δεκεμβρίου 2010.  Το 

ποσό θα αφαιρεθεί από το κονδύλι 3/320 «Αντιπροσώπευση σε 

Πανεπιστήμια και άλλους Οργανισμούς». 
 

Μ. Ζέρβας/ 

Λογιστήριο  

Άμεσα 

75/ΑΠΣ/7 Το ΑΠΣ ενέκρινε την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Μαρίνας 

Χαραλάμπους, Ειδικής Επιστήμονας στο Κέντρο Γλωσσών από 6 

σε 10 ½ ώρες για 15 εβδομάδες για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 

2010/11. 

 

Η αύξηση των ωρών οφείλεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

φοιτητών με διαφοροποιημένες ικανότητες που παρακολουθούν το 

μάθημα ΑΓΓ111 (Πρόγραμμα για φοιτητές με διαφοροποιημένες 
ικανότητες). 

 

Κ. Χόππας/ 

Σ. Παπαδήμα 

Άμεσα 

75/ΑΠΣ/8 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη της Μαρίας Κουνούνη, Ειδικής 

Επιστήμονας στο Κέντρο Γλωσσών, για τη διδασκαλία της 

γαλλικής γλώσσας.  Οι ώρες διδασκαλίας είναι 4 ώρες x 15 

εβδομάδες εάν και εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από τους φοιτητές 

και συμπληρωθεί Τμήμα με μέγιστο αριθμό 5 ατόμων. 

 

Κ. Χόππας/ 

Σ. Παπαδήμα 

Άμεσα 

75/ΑΠΣ/9 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της ενημέρωσης που έγινε από τον 

Προϊστάμενο ΒΤΠ για τη διαδικασία καταγραφής της Βιβλιοθήκης 

του ΑΤΙ  και την ολοκλήρωσή της το τέλος Δεκεμβρίου 2010.  

 

Το ΑΠΣ ενέκρινε καταρχήν την καταλογογράφηση των εν λόγω 

βιβλίων.  Το θέμα να επανέλθει σε επόμενη συνεδρία του ΑΠΣ για 

έγκριση των εισηγήσεων του Προϊστάμενου ΒΤΠ μετά την 

 

 

 

 

Μ. Ζέρβας 

 

 

 

 

Επόμενη Συνεδρία 

ΑΠΣ 
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καταθέση αναλυτικής πρότασης στην οποία να αναφέρεται το 

χρονοδιάγραμμα για την καταλογογράφηση, το κόστος, εισήγηση 

για χώρο αποθήκευσης των βιβλίων καθώς και γραπτή εξασφάλιση 

ότι τα βιβλία θα παραχωρηθούν στο Πανεπιστήμιο.   

 

75/ΑΠΣ/10 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πλήρη επιδιόρθωση των μεταχειρισμένων 

καρεκλών γραφείου μάρκας Gisberger που έχει δωρίσει η εταιρεία 

Interorient Navigation Co. Ltd στο ΤΕΠΑΚ.  Το κόστος 

επιδιόρθωσης ανέρχεται στα €100 για κάθε καρέκλα. 

 

Ζ. Αχιλλίδης Άμεσα 

75/ΑΠΣ/11 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση της Μυριάνθης Αστανιώτη, 

Αρχιτέκτονας στην ΥΔΠ, για χρήση του λογότυπου green@cut ως 

της επίσημης οπτικής ταυτότητας του Γραφείου Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής (ΓΠΤ) η οποία θα χρησιμοποιείται και ως ηλεκτρονική 

διεύθυνση του ΓΠΤ. 

 

Μ. Αστανιώτη Άμεσα 

75/ΑΠΣ/12 Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα του Προϊστάμενου ΥΕΔΔΣ για κάλυψη 

του κόστους εκτύπωσης του εντύπου «Πληροφορίες για 

υποψήφιους φοιτητές 2011-2012».  Το κόστος δεν θα υπερβαίνει 

τις €15.000 και θα καλυφθεί από το κονδύλι 2/218 «Εκδόσεις». 

 

Χ. Χρυσοστόμου/ 

Λογιστήριο  

Άμεσα 

75/ΑΠΣ/13 Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα του Προϊστάμενου ΥΕΔΔΣ για 

συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ στη 18η Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση 2011 

στη Λευκωσία.  Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στις €13.690 + 

ΦΠΑ και θα αφαιρεθεί από το κονδύλι 3/345 «Πολιτιστικές και 

Άλλες Εκδηλώσεις». 

  

Χ. Χρυσοστόμου/ 

Λογιστήριο  

Άμεσα 

75/ΑΠΣ/14 Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα του Δημήτρη Σωφρονίου, Λειτουργού 

ΥΕΔΔΣ, για κάλυψη του κόστους εκτύπωσης του Ημερολογίου 

2011 το οποίο ανέρχεται στις €3100 + ΦΠΑ.  Μετά από εξέταση του 
περιεχομένου του ημερολογίου το ΑΠΣ επεσήμανε ότι την επόμενη 

χρονιά και μετέπειτα στο ημερολόγιο θα πρέπει να συμπεριληφθεί 

ονομαστικός κατάλογος όλου του προσωπικού του Πανεπιστημίου 

με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς επίσης το ακαδημαϊκό 

ημερολόγιο.  

 

Είχε δοθεί αρχική έγκριση από τη ΔΕ για κάλυψη του ποσού των 

€2500. 

 

Δ. Σωφρονίου/ 

Λογιστήριο 

Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.2 Το ΑΠΣ ενέκρινε την κάλυψη του κόστους μεταφοράς και 

εγκατάστασης του εξοπλισμού Φασματοφωτόμετρο FTIR BRUKER 

στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ο 

οποίος δωρίζεται από τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Βαρώτση.  Τα 

κόστος θα καλυφθεί από το κονδύλι 4/414 «Εξοπλισμός 

Εργαστηρίων». 

Κ. Βαρώτσης/ 

Λογιστήριο 

Άμεσα 
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75/ΑΠΣ/17.4 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση σημειώματος της Δρ. Σαλώμης Παπαδήμα 

Σοφοκλέους, Διευθύντριας του Κέντρου Γλωσσών, με θέμα 

«Ελληνικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ» και το παραπέμπει στην 

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών. 

 

Επιτροπή 

Προπτυχιακών 

Σπουδών 

Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.5 Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ε. 

Παπαθανασόγλου για επίσημη συμμετοχή του Τμήματος 

Νοσηλευτικής σε κύκλο μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της 

Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 

και παραχώρηση άδειας στο Νοσοκομείο να χρησιμοποιήσει το 

λογότυπο του ΤΕΠAK στις ανακοινώσεις των μαθημάτων και στη 

βεβαίωση που θα λαμβάνουν μετά από κάθε μάθημα. 

 

Ε. Παπαθανασόγλου Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.7 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση σημειώματος του κ. Σάββα Σαββίδη, Αν. 

Λειτουργού Πανεπιστημίου, με θέμα «Πληρωμή Μεντόρων 

Τμήματος Νοσηλευτικής και ενέκρινε τον ονομαστικό κατάλογο που 

υποβλήθηκε.   Η εισήγηση είναι όπως για κάθε εξάμηνο να 

υποβάλλονται τα ονόματα των Μεντόρων για έγκριση της αμοιβής 

τους. 

 

Σ. Ιωάννου 60η Συνεδρία ΔΕ 

75/ΑΠΣ/17.8 Το ΑΠΣ ενέκρινε τις εξής τροποποιήσεις στην εγκύκλιο 

Χρηματοδότησης έναντι Βοηθητικού Έργου:  

 

 Στο σημείο όπου αναφέρεται ότι ένα Τμήμα το οποίο δεν 

διαθέτει μεταπτυχιακούς φοιτητές που να πληρούν όλες τις 

προδιαγραφές για χρηματοδότηση έναντι βοηθητικού 

έργου θα μπορεί να εργοδοτεί για το σκοπό αυτό 

ερευνητικούς συνεργάτες χωρίς τους περιορισμούς που 

αναφέρονται στην παράγραφο 6.  Να προστεθεί ότι δεν θα 

ισχύει ούτε ο περιορισμός που αναφέρεται στην 

παράγραφο 4 («μεταπτυχιακοί φοιτητές με ανάθεση 

βοηθητικού έργου δεν μπορούν να απασχολούνται ως 

Ειδικοί Επιστήμονες για διδακτικούς σκοπούς»).  Ως 
αποτέλεσμα εάν το Τμήμα επιθυμεί να προβεί στην 

εργοδότηση ερευνητικών συνεργατών για ανάθεση 

βοηθητικού έργου δεν θα υπάρχει περιορισμός αν τα 

άτομα αυτά εργοδοτούνται και ως Ειδικοί Επιστήμονες με 

διδακτικούς σκοπούς. 

 

 Επιπλέον, στο σημείο που αναφέρεται στην εξαίρεση της 

διαδικασίας της προκήρυξης (απόφαση 56 Συνεδρίας 7 

της ΔΕ) «Το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να προωθήσει 

τεκμηριωμένη εισήγηση προς τον ΔΔΟ ή/και τον 

Προϊστάμενο ΥΟΑΔ για εργοδότηση συγκεκριμένου 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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μεταπτυχιακού φοιτητή/προπτυχιακού φοιτητή/ερευνητικού 

συνεργάτη (εφόσον το ποσό δεν ξεπερνά τις 2000 Ευρώ) 

και να αιτηθεί εξαίρεση από τη διαδικασία προκήρυξης της 

θέσης να αφαιρεθεί το σημείο που αναφέρει (εφόσον δεν 

ξεπερνά τις 2000 Ευρώ)» καθώς ισχύει μόνο στις 

περιπτώσεις αγοράς υπηρεσιών. 

 

 Τέλος, σημειώνεται ότι πρέπει να γίνει μία μικρή 
διόρθωση στη διαδικασία προκήρυξης της θέσης. Στην  

αρχική εγκύκλιο είχε αναφερθεί ότι η προκήρυξη 

τοποθετείται σε ιστοσελίδα στην οποία έχουν πρόσβαση 

μόνο οι φοιτητές.  Η διόρθωση είναι ότι η προκήρυξη 

κοινοποιείται στους εμπλεκόμενους φοιτητές μέσω της 

Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και η 

προθεσμία που δίδεται για υποβολή αιτήσεων είναι 2 

εβδομάδες. 

 

75/ΑΠΣ/17.9 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του Νικόλα Αριστοκλέους, 

Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 

Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, με μερική απασχόληση (20 

ανθρωπομήνες) στο γνωστικό αντικείμενο “Medical Diagnosis 

Support Tool for Detailed Morphology and Hemodynamic 

Assessment of the Carotid Bifurcation at Different Head Postures” 

στα πλαίσια προγράμματος του οποίου η χρηματοδότηση θα γίνει 

από το ΙΠΕ – Αρ. Πρωτοκόλλου YGEIA/DYGEIA/0309/11 με 

υπεύθυνο έργου το Δρ. Ανδρέα Αναγιωτό. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.10 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του Χρίστου Ζουμίδη, 

Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, με 

πλήρη απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακές, 

Οικονομικές και Περιβαλλοντικές Αναλύσεις για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Κύπρο» στα πλαίσια 

προγράμματος του οποίου η χρηματοδότηση θα γίνει από το ΙΠΕ – 

Αρ. Πρωτοκόλλου ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΒΕΝΣ/0609/02 με υπεύθυνο έργου 

το Δρ. Θεόδωρο Ζαχαριάδη. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.11 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της Έλενας Κακουλλή, 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Τεχνολογιών Πληροφορικής με μερική απασχόληση στο 

γνωστικό αντικείμενο “System Validation via Intelligent 

Collaboration for Reliable Next-Generation Manycore Chips” στα 

πλαίσια προγράμματος του οποίου η χρηματοδότηση θα γίνει από 

το ΙΠΕ – Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΠΕ/ΠΛΗΡΟ/0308(ΒΙΕ)/11 με υπεύθυνο 

έργου το Δρ. Βάσο Σωτηρίου. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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75/ΑΠΣ/17.12 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης του Χρίστου Λοΐζου, 

Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Τεχνολογιών Πληροφορικής με μερική απασχόληση στο γνωστικό 

αντικείμενο «Επεξεργασία βιο-ιατρικών εικόνων» και κωδικό 

TILEPISKOPISI στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης του 

Δρ. Τάκη Κασπαρή. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.13 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του Ζήνωνα Θεοδοσίου, 

Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών 

Διαδικτύου, με πλήρη απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο 

«Αυτόματη επ ισημείωση πολυμεσικού υλικού» στα πλαίσια 

προγράμματος του οποίου η χρηματοδότηση θα γίνει από το ΙΠΕ – 

Αρ. Πρωτοκόλλου ΠΕΝΕΚ/06/09/95 με υπεύθυνο έργου το Δρ. 

Νικόλα Τσαπατσούλη. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.14 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της Όλγας Γεωργίου, 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών 

Διαδικτύου, με μερική απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο 

«ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ» στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης 

του Δρ. Νικόλα Τσαπατσούλη. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.15 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση του συμβολαίου του Ευριπίδη 

Αντωνιάδη,  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικό, στο Τμήμα 

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου για 12 επιπλέον μήνες (από 

01/12/2010). 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.16 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανάθεση εργασίας στην Αντωνία Γρηγορίου, 

προπτυχιακή φοιτήτρια, στο ερευνητικό πρόγραμμα «Κοινωνία της 

Πληροφορίας», στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, 

στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας της Δρ. Ελένης Κύζα. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.17 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της Αργυρώς Νυσαντζή, 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Γεωπληροφορικής, με μερική απασχόληση (21.4 

ανθρωπομήνες) στο γνωστικό αντικείμενο «Παρακολούθηση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κύπρο από το διάστημα» στα 

πλαίσια προγράμματος του οποίου η χρηματοδότηση θα γίνει από 

το ΙΠΕ – Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΑΣΤΙ/0609 με υπεύθυνο 

έργου το Δρ. Διόφαντο Χατζημιτσή. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.18 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της Χριστιάνας Παπούτσα, 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Γεωπληροφορικής, με μερική απασχόληση στο 

γνωστικό αντικείμενο “Integration of satellite remote sensing, GIS, 

modeling and wireless sensor network for monitoring and 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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determining irrigation demands in Cyprus” στα πλαίσια του 

εσωτερικού ερευνητικού προγράμματος INTEGRATION και 

υπεύθυνο έργου το Δρ. Διόφαντο Χατζημιτσή. 

 

75/ΑΠΣ/17.19 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του Κυριάκου Θεμιστοκλέους, 

Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Γεωπληροφορικής, με μερική απασχόληση (11 

ανθρωπομήνες) στο γνωστικό αντικείμενο “Value Driven 

Procurement in Building and Real Estate” στα πλαίσια 

προγράμματος του οποίου η χρηματοδότηση θα γίνει από το ΙΠΕ – 

Αρ. Πρωτοκόλλου ERACOBUILD-VDP/06/09/04 με υπεύθυνο έργου 

το Δρ. Διόφαντο Χατζημιτσή. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.20 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης της Μέλανης 

Χαραλάμπους και της Θεολογίας Τσίτση, Ερευνητικών 

Συνεργάτιδων στο Τμήμα Νοσηλευτικής με μερική απασχόληση στο 

γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογή του κατευθυνόμενου 

οραματισμού και της προοδευτικής μυϊκής χαλάρωσης για τη 

βελτίωση της διαχείρισης συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής σε 

άτομα με καρκίνο (Ογκολογική Νοσηλευτική)» στα πλαίσια της 

εναρκτήριας χρηματοδότησης του Δρ. Αντρέα Χαραλάμπους. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.21 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του Αντρέα Πρωτοπαπά, 

Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Νοσηλευτικής, με μερική 

απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση και 

παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια» στα πλαίσια 

της εναρκτήριας χρηματοδότησης της Δρ. Αικατερίνης Λαμπρινού. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.22 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της Ελισάβετ Βογιατζόγλου, 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Νοσηλευτικής, με πλήρη 

απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη της Δεύτερης 

Γενιάς Επιδημιολογικής Επιτήρησης του HIV και του HCV στην 

Κύπρο» στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης του Δρ. 

Βασίλειου Ραφτόπουλου. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.23 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανάθεση υπηρεσιών στον Γιώργο 

Χρυσοστόμου και στην Άννα Χαραλάμπους, προπτυχιακοί 

φοιτητές, στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση και 

παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια», στο Τμήμα 

Νοσηλευτικής στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης της 

Δρ. Αικατερίνης Λαμπρινού. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.24 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της Ελλάδας Ευαγγέλου, 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών 

Τεχνών, με μερική απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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«Κυπριακά Θεατρικά Έργα και Σύγχρονη Κυπριακή Κουλτούρα και 

Ταυτότητα» στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης του Δρ. 

Αντώνη Δανού. 

 

75/ΑΠΣ/17.25 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της Ελένης Μιχαηλίδου, 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών 

Τεχνών, με πλήρη απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο 

«Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή» στα πλαίσια της 

εναρκτήριας χρηματοδότησης του Δρ. Παναγιώτη Ζαφείρη. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.26 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του Γεώργιου Παρμαξή, 

Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών 

Τεχνών, με μερική απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο 

«Κοινωνικές Επιστήμες/ Μεθοδολογία Έρευνας/ Ποσοτική Ανάλυση 

Δεδομένων» στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης της Δρ. 

Ασπασίας Παπαδήμα. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.27 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της Χρυσταλλένης Λοϊζίδη, 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών 

Τεχνών, με πλήρη απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο «Οπτική 

Κοινωνιολογία» στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης της 

Δρ. Θεοπίστης Στυλιανού - Λάμπερτ. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.28 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση απασχόλησης του Στέλιου 

Κυριάκου, Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Πολυμέσων και 

Γραφικών Τεχνών με πλήρη απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο 

«Γλωσσολογία/ Διάλεκτοι/ Κυπριακή Διάλεκτος» στα πλαίσια της 

εναρκτήριας χρηματοδότησης της Δρ. Ασπασίας Παπαδήμα. 

 

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση απασχόλησης της Ιόλης 

Αγιομαμίτου, Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Πολυμέσων και 

Γραφικών Τεχνών με πλήρη απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο 

«Γλωσσολογία/ Διάλεκτοι/ Κυπριακή Διάλεκτος» στα πλαίσια της 

εναρκτήριας χρηματοδότησης της Δρ. Ασπασίας Παπαδήμα. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.29 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης του Αλέξανδρου Μάτσα, 

Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Γεωπληροφορικής με μερική απασχόληση στο 

εσωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα “Monitoring” με υπεύθυνο έργου 

το Δρ. Διόφαντο Χατζημιτσή. 

 

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης του Βασίλη Τρίγκα, 

Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Γεωπληροφορικής με μερική απασχόληση στο 

εσωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα “Monitoring” με υπεύθυνο έργου 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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το Δρ. Διόφαντο Χατζημιτσή. 

 

75/ΑΠΣ/17.30 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση σημειώματος του Επίκουρου Καθηγητή 

Θεόδωρου Ζαχαριάδη, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, για 

εξέταση της δυνατότητας εξεύρεσης πόρων ώστε να καλυφθούν τα 

έξοδα της γλωσσικής επιμέλειας και της μορφοποίησης των 

κειμένων του βιβλίου αναφορικά με τις πολιτικές περιορισμού των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από αυτοκίνητα του εκδοτικού 

οίκου Springer.   

 

Αν και αξιόλογη η πρόσκληση του εκδοτικού οίκου Springer προς 

τον κ. Ζαχαριάδη το Πανεπιστήμιο δεν έχει διαθέσιμο κεφάλαιο για 

κάλυψη των εξόδων. 

 

  

75/ΑΠΣ/17.31 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανάθεση εργασίας στον Μανώλη Μαθιουδάκη, 

εξωτερικό ειδικό συνεργάτη για την κάλυψη των ερευνητικών 

αναγκών στο πρόγραμμα «Μελέτη επικίνδυνων και παραβατικών 

συμπεριφορών στον Τουρισμό, Φιλοξενία και Αναψυχή, στο Τμήμα 

Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, στα πλαίσια της 

εναρκτήριας χρηματοδότησης του Δρ. Αντώνη Θεοχάρους. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.32 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανάθεση εργασίας στον Αντώνη Λοΐζου, 

εξωτερικό ειδικό συνεργάτη για την κάλυψη των ερευνητικών 

αναγκών στο πρόγραμμα «Μελέτη επικίνδυνων και παραβατικών 

συμπεριφορών στον Τουρισμό, Φιλοξενία και Αναψυχή, στο Τμήμα 

Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, στα πλαίσια της 

εναρκτήριας χρηματοδότησης του Δρ. Αντώνη Θεοχάρους. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/17.33 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του Ηλία Γραβάνη, Ερευνητικού 

Συνεργάτη στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Γεωπληροφορικής, με πλήρη απασχόληση στο ερευνητικό 

πρόγραμμα «Μελέτη και μοντελοποίηση αιολικού δυναμικού στην 

Κύπρο» στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης του Δρ. 

Ευάγγελου Ακκύλα. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/18.2.1 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης του Ανδρέα 

Διονυσίου, Μηχανολόγου Μηχανικού, ΥΔΠ, για ένα έτος. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/18.2.2 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης του Κωνσταντίνου 

Τιγγιρίδη, Γυμναστή, ΥΣΦΜ, για ένα έτος. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/18.2.3 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης του Δημήτρη 

Ελισσαίου, Γυμναστή, ΥΣΦΜ, για ένα έτος. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/18.2.4 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης της Ερατώς Κ. Χόππας Άμεσα 
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Χριστοδουλίδου, Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου), 

ΥΟΑΔ, για ένα έτος. 

 

75/ΑΠΣ/18.2.5 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης της Ολυμπίας 

Μαρκίδου, Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Ανθρώπινου 

Δυναμικού), ΥΟΑΔ, για ένα έτος. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/18.2.6 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης της Άντριας Ιάπωνα, 

Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού), 

ΥΟΑΔ, για ένα έτος. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/18.2.7 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης της Κωνσταντίας 

Κούσουλου, Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Ανθρώπινου 
Δυναμικού), ΥΟΑΔ, για ένα έτος. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/19.1 Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα της ΣΥΤΕΠΑΚ για συμβολή του 

Πανεπιστημίου στη διοργάνωση της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης 

της ΣΥΤΕΠΑΚ με την παραχώρηση του ποσού των €2.000. 

 

Κ. Χόππας 

ΣΥΤΕΠΑΚ 

Άμεσα 

 

75/ΑΠΣ/19.2 Το ΑΠΣ αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση, για δύο χρόνια, της 

μίσθωσης υπηρεσιών, με τους ίδιους οικονομικούς όρους όπως και 

προηγουμένως, από την κυρία Λήδα Πραστίτη για τις μετακινήσεις 

του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Πανεπιστημίου. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

75/ΑΠΣ/19.3 Το ΑΠΣ αποφάσισε ομόφωνα το αίτημα αντικατάστασης συσκευών 

PDA των Μηχανικών Επιφυλακής, του Υπεύθυνου Λειτουργού 

Τεχνολογιών Πολυμέσων της ΥΣΠΤ και της Άντρης Παντελή.  

 

Φ. Φιλίππου  Άμεσα 

75/ΑΠΣ/19.4 Ύστερα από υπόδειξη του Προϊστάμενου της ΥΟΑΔ, το ΑΠΣ 

διευκρινίζει ότι αναφορικά με την απόφαση που έλαβε κατά τη 47η 

συνεδρία του στις 20 Φεβρουαρίου 2009 σε σχέση με την 

οικονομική κάλυψη του ήμισυ του διδακτικού φόρτου της Προέδρου 

της ΔΕ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, έναντι μιας άγονης θέσης, η 

απόφαση αναφέρεται σε Ειδικό Επιστήμονα ή σε Επισκέπτη 

Καθηγητή.  

 

Λογιστήριο  Άμεσα 

 


