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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Καθ. Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος 

Καθ. Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων   

Γιώργος Χαραλαμπίδης, Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Διοίκησης 

Δρ. Ανδρέας Μαλλούππας, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών 

 

Τήρηση Πρακτικών 

Στέλλα Ιωάννου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

 
 

Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

78/ΑΠΣ/2.1 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής της κυρίας Γιωργούλλας Λεωνίδου, 

Δημοτικής Γραμματέως του Δήμου Λεμεσού, αναφορικά με τους 

προτεινόμενους όρους παραχώρησης του κτηρίου «Πάνος 

Σολομωνίδης» και συμφωνεί με όλους τους όρους πλην του 

τελευταίου,  ότι δηλ. οποιεσδήποτε ζημιές γίνουν στους χώρους θα 

πρέπει να αποκαθίστανται από το ΤΕΠΑΚ. 

 

Αποφασίστηκε όπως ο ΔΔΟ επικοινωνήσει με τη Δημοτική 

Γραμματέα για την τροποποίηση του τελευταίου όρου, πριν την 

υπογραφή του συμβολαίου. 

   

ΔΔΟ Άμεσα 

78/ΑΠΣ/2.2 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΑΠΣ ότι ενέκρινε την πρόσληψη του κ. 

Παντελή Γιασεμή, στη θέση Ειδικού Επιστήμονα, στο εργαστήριο 

του μαθήματος «Προγραμματισμός Συστημάτων» στη Σχολή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής. 

 

  

78/ΑΠΣ/2.3 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής του Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού (ΚΟΑ) με την οποία δίνεται η έγκριση για τη δωρεάν 

παραχώρηση του Αθλητικού Κέντρου «Σπύρος Κυπριανού» για την 

τελετή αποφοίτησης στις 25 Ιουνίου 2011.  Το Πανεπιστήμιο θα 

καλύψει μόνο τα διαχειριστικά έξοδα που θα προκύψουν.  Ο 

Προϊστάμενος ΥΕΔΔΣ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 

συντονισμό της τελετής, μαζί με τον Προϊστάμενο ΥΣΦΜ και το 

Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας, ώστε να υπάρξει πλήρης 

συμμόρφωση του Πανεπιστημίου με τις υποδείξεις που 

αναφέρονται στην επιστολή του ΚΟΑ.  

Χ. Χρυσοστόμου/ 

Β. Πρωτοπαπάς/ 

Α. Αντωνίου 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αποφασίστηκε, επίσης, όπως σταλεί ευχαριστήρια επιστολή στον 

ΚΟΑ.  

 

Τέλος, το ΑΠΣ έλαβε γνώση της πρόθεσης του Δήμου Λεμεσού να 

παραχωρήσει το Κηποθέατρο για την τελετή αποφοίτησης κατά την 

περίοδο 03 – 05 Ιουλίου 2011.  Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο έχει ήδη 

καθορίσει την 25η Ιουνίου ως την ημέρα της τελετής, και έχει ήδη 

προβεί στη δρομολόγηση των διαδικασιών για τη διεξαγωγή της 

στο Αθλητικό Κέντρο Σπύρου Κυπριανού.  Εξάλλου, οι ημερομηνίες 

03 – 05 Ιουλίου δεν μας διευκολύνουν, διότι: (α) το πρώτο 

δεκαήμερο του Ιουλίου είναι η περίοδος εγγραφής νέων φοιτητών 

και υποβολής αιτήσεων για εισδοχή με ειδικά κριτήρια, και (β) μετά 
το τέλος Ιουνίου, αρκετά μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού 

ενδέχεται να απουσιάζουν, για ερευνητικούς σκοπούς, στο 

εξωτερικό. 

 

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, η επιθυμία μας είναι όπως οι 

επόμενες Τελετές Αποφοίτησης διεξάγονται στο Κηποθέατρο.  Για 

αυτόν ακριβώς το λόγο έχει ήδη υποβληθεί αίτημα για την κράτηση 

του Κηποθέατρου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες του 2012 και 

2013.   

 

Το Πανεπιστήμιο θα αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή στο Δήμο 

Λεμεσού. 

 

Δ. Σωφρονίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Δ. Σωφρονίου  

Άμεσα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

78/ΑΠΣ/2.4 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής της Επιτροπής του Ελληνικού 

Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Πάφου, με την οποία ενημερώνει ότι η 

πρόταση του Πανεπιστημίου για δωρεάν παραχώρηση του 

κτηριακού συγκροτήματος του Οργανισμού τους, στην Πλατεία 

Κένεντυ, για περίοδο πέντε ετών, δεν έγινε αποδεχτή. 

 

Η επιστολή θα προωθηθεί στην Ομάδα Εργασίας του 

Πανεπιστημίου που ήταν υπεύθυνη για τη διαπραγμάτευση με το 

Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου, για ενημέρωση της. 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΔΟ 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

78/ΑΠΣ/4.1 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση σημειώματος του κ. Σάββα Σαββίδη, 

Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου, αναφορικά με τα οδοιπορικά 

που καταβάλλονται στα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού που είναι 

υπεύθυνα για το  συντονισμό/ επίβλεψη της κλινικής άσκησης των 

φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής και ενέκρινε τη διαχρονική 

υποβολή αιτημάτων για οδοιπορικά από όλους όσους εμπλέκονται 

με βάση το εκάστοτε πρόγραμμα του Τμήματος. 

 

Κ. Χόππας/ 

Σ. Σαββίδης 

Άμεσα 



Τα οδοιπορικά αυτά θα καλύπτουν ταξίδια για συντονισμό/ 

επίβλεψη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών εντός πόλεων, 

περιχώρων και μεταξύ πόλεων πλην των ταξιδιών Λευκωσίας – 

Λεμεσού και Λεμεσού – Λευκωσίας.  Στο αίτημα που θα 

υποβάλλεται για οδοιπορικά θα δίνονται όλες οι λεπτομέρειες για 

να φαίνεται ότι καλύπτουν οδοιπορικά για συντονισμό/ επίβλεψη 

πρακτικής άσκησης φοιτητών, θα υπογράφονται από τον αιτητή, 

μονογράφονται από τον υπεύθυνο ακαδημαϊκό του μαθήματος και 

θα επιβεβαιώνονται από το Συντονιστή του Τμήματος 

Νοσηλευτικής. 

 

 

78/ΑΠΣ/4.2 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης του κ. Νεόφυτου 

Στυλιανού, Ερευνητικού Συνεργάτη,  για σκοπούς ολοκλήρωσης 

του ερευνητικού έργου «Η έννοια της φροντίδας», στο Τμήμα 

Νοσηλευτικής,  στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης της 

Αναπλ. Καθ. Ευριδίκης Παπασταύρου. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

78/ΑΠΣ/4.3 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης του κ. Ιάκωβου 

Παντελίδη, Ερευνητικού Συνεργάτη, στο γνωστικό αντικείμενο 

«Φυτοπαθολογία», στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, 

Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, στα πλαίσια της 

εναρκτήριας χρηματοδότησης του Καθ. Νικόλα Ιωάννου και του 

Επίκουρου Καθ. Δημήτρη Τσάλτα. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

78/ΑΠΣ/4.4 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης του κ. Δημήτρη 

Λάμνισου, Ερευνητικού Συνεργάτη, στο γνωστικό αντικείμενο 

«Επιδημιολογία – Βιοστατιστική», στα πλαίσια της εναρκτήριας 

χρηματοδότησης του Επίκουρου Καθ. Νίκου Μίτλεττον στο Τμήμα 

Νοσηλευτικής και των ερευνητικών προγραμμάτων της ομάδας 

αναπνευστικών παθήσεων του Επισκέπτη Λέκτορα Παναγιώτη 

Γιάλλουρου στο Διεθνές Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας 

Υγείας. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

78/ΑΠΣ/4.5 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση για τον τερματισμό της απασχόλησης της κ. 

Μαργαρίτας Ρόβα, Ερευνητικής Συνεργάτιδας, στο Τμήμα 

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

78/ΑΠΣ/4.6 Το ΑΠΣ ενέκρινε εισήγηση του Καθ. Τ. Χριστοφίδη, Αντιπροέδρου 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, για τροποποίηση της Εγκυκλίου 

αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης για ανέλιξη, συνέχιση ή 

τερματισμό απασχόλησης ακαδημαϊκού προσωπικού.  

 

Το αναθεωρημένο κείμενο να κατατεθεί στην επόμενη συνεδρία της 

Σ. Ιωάννου 63η Συνεδρία ΔΕ 



Δ.Ε. για έγκριση. 

 

78/ΑΠΣ/4.7 Το ΑΠΣ ενέκρινε τη συμμετοχή του Καθ. Κ. Βαρώτση στην «Κοινή 

Επιτροπή για Επιστημονική Συνεργασία μεταξύ Κύπρου – Ιράν».  

 

Κ. Βαρώτσης Άμεσα 

78/ΑΠΣ/4.8 Το ΑΠΣ ενέκρινε αίτημα της κ. Σαλώμης Παπαδήμα, Διευθύντριας 

του Κέντρου Γλωσσών, για την καταβολή ποσού ύψους €2000 για 

τη συνδιοργάνωση, με το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών και το Τμήμα 

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο 1st International 

Conference on Language Testing and Assessment που θα 

πραγματοποιηθεί στις 03 – 05 Ιουνίου 2011.  Το ποσό θα καλυφθεί 

από το κονδύλι 3/312 «Συνέδρια και Σεμινάρια εντός Κύπρου», που 

κατανέμεται στο  Κέντρο Γλωσσών. 

 

Λογιστήριο/ 

Σ. Παπαδήμα  

Άμεσα 

78/ΑΠΣ/4.9 Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα του Καθ. Παντελή Κελίρη, Τμήμα 

Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, 

για συνδιοργάνωση του Συνεδρίου «Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής 

Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών» με το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου που θα γίνει στις 18 – 21 Σεπτεμβρίου 2011.  Το ποσό των 

€8000, που απαιτείται για τη συνδιοργάνωση του Συνεδρίου, να 

διεκδικηθεί από το κονδύλι 3/312 «Συνέδρια και Σεμινάρια εντός 

Κύπρου» που έχει ήδη κατανεμηθεί στο Τμήμα και αν προκύψει 

οποιαδήποτε άλλη ανάγκη τότε το θέμα να επανέλθει. 

  

Π. Κελίρης Άμεσα  

78/ΑΠΣ/5 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής της Γενικής Διευθύντριας του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα: «Σχέδιο Δράσης 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου για την προώθηση της 

ισότητας των δύο φύλων: Δημιουργία ομάδας δράσης».  Ο ΔΔΟ να 

προωθήσει την επιστολή σε όλο το προσωπικό για εκδήλωση 

ενδιαφέροντος συμμετοχής στην ομάδα δράσης του 

Πανεπιστημίου.  Το άτομο που θα έχει την ευθύνη συντονισμού της 

ομάδας και τα άτομα που θα συμμετέχουν στην ομάδα αυτή θα 

αποφασιστούν από τη ΔΕ. 

 

ΔΔΟ Άμεσα 

78/ΑΠΣ/6 Το ΑΠΣ ενέκρινε τη χρήση των δύο λογότυπων που προτείνονται 

για χρήση στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου και στο κυλικείο, στην 

αυλή του κτηριακού συγκροτήματος «Ανδρέας Θεμιστοκλέους». 

 

Ζ. Αχιλλίδης Άμεσα 

78/ΑΠΣ/8  Το ΑΠΣ ενέκρινε τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στην 13η Διεθνή 

Εκπαιδευτική Έκθεση Αθηνών που θα πραγματοποιηθεί στις 11 – 

13/03/2011.  Τα έξοδα που αναμένεται να επωμισθεί το 

Πανεπιστήμιο ανέρχονται στις €5179 (πλέον ΦΠΑ) και θα 

Λογιστήριο/ 

Δ. Σωφρονίου  

Άμεσα 



καλυφθούν από το κονδύλι 3/345 «Εκπαιδευτικές Εκθέσεις 

Εξωτερικού». 

 

Τα άτομα που θα στελεχώσουν το περίπτερο εκ μέρους του 

Πανεπιστημίου είναι οι Λειτουργοί Κωνσταντίνα Χατζημιτσή, ΥΣΦΜ 

και ο Δημήτρης Σωφρονίου, ΥΕΔΔΣ. 

 

78/ΑΠΣ/9 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής της Προέδρου της Θεατρικής 

Πορείας Λεμεσού, με την οποία ζητά από το Πανεπιστήμιο να 

αγοράσει αριθμό ημερολογίων τους, όπως είχε γίνει και πέρσι. 

 

Το ΑΠΣ αποφάσισε ότι το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να ενισχύσει 

οικονομικά τη Θεατρική Πορεία Λεμεσού, λόγω της οικονομικής 

στενότητας που υπάρχει καθώς και της έλλειψης σχετικής πρόνοιας 

στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου. 

 

Δ. Σωφρονίου Άμεσα 

78/ΑΠΣ/10.1 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής του Προέδρου της οργάνωσης 

«Φίλοι της Γης» για συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο μιας 

φωτογραφικής έκθεσης φιλανθρωπικού χαρακτήρα. 

 

Το ΑΠΣ λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια του Δημήτρη Σωφρονίου, 

Λειτουργού ΥΕΔΔΣ, αποφάσισε ότι ο μόνος χώρος που είναι 

διαθέσιμος και μπορεί να παραχωρηθεί για τη διοργάνωση της 

φωτογραφικής έκθεσης είναι ο διάδρομος και η αυλή στο ισόγειο 

του κτηρίου της Πρυτανείας.  Την ευθύνη για την ασφάλεια στο 

χώρο θα έχει η οργάνωση «Φίλοι της Γης». 

 

 

 

 

 

Δ. Σωφρονίου 

 

 

 

 

Άμεσα 

78/ΑΠΣ/10.2 Το ΑΠΣ ενέκρινε την παραχώρηση της αίθουσας «Πεύκιος 

Γεωργιάδης» για τη διεξαγωγή συζήτησης με θέμα «Εκπαίδευση, 

Έρευνα και Καινοτομία», που προγραμματίζει το Κυπριακό Ίδρυμα 

Μελετών και Ερευνών στις 16 Μαρτίου 2011, στις 18:00. 

 

Δ. Σωφρονίου Άμεσα 

78/ΑΠΣ/10.3 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής του Καλλιτεχνικού Διευθυντής της 

ΕΘΑΛ για παραχώρηση του αίθριου της Πρυτανείας για την 

καλοκαιρινή τους παράσταση «Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας», 

από 27 Ιουνίου 2011 μέχρι 03 Ιουλίου 2011, καθώς και για τεχνική 

στήριξη από το Πανεπιστήμιο. 

 

Το ΑΠΣ λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια του Δημήτρη Σωφρονίου, 

Λειτουργού ΥΕΔΔΣ, αποφάσισε ότι μπορεί να παραχωρηθεί στην 

ΕΘΑΛ ο χώρος, αλλά το Πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να παρέχει 

οποιαδήποτε τεχνική στήριξη. 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. Σωφρονίου 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

78/ΑΠΣ/10.4 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής του Συνδέσμου Γονέων της Α’   



 

Τεχνικής Σχολής Λεμεσού για συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο 

διάλεξης με θέμα «Εφηβεία - ανάπτυξη και μεταμόρφωση των 

παιδιών σε μικρούς ενήλικες» και για παραχώρηση της αίθουσας 

«Πεύκιος Γεωργιάδης». 

 

Το ΑΠΣ λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια του Δημήτρη Σωφρονίου, 

Λειτουργού ΥΕΔΔΣ, αποφάσισε ότι μπορεί να τους παραχωρηθεί η 

αίθουσα «Πεύκιος Γεωργιάδης» σε μια από τις ημερομηνίες που 

προτείνουν και να διερευνηθεί το ενδεχόμενο της συνδιοργάνωσης 

της διάλεξης. 

 

 

 

 

 

Δ. Σωφρονίου 

 

 

 

 

Άμεσα 

78/ΑΠΣ/10.5 Το ΑΠΣ ενέκρινε την παραχώρηση της αίθουσας «Κερύνεια» για τη 

διοργάνωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Αστρονομικού 

Σωματείου Λεμεσού στις αρχές Μαρτίου 2011. 

 

Δ. Σωφρονίου Άμεσα 

78/ΑΠΣ/11 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής του Γενικού Γραμματέα της 

Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών με την παράκληση όπως το 

Πανεπιστήμιο συμβάλει οικονομικά στα προγράμματα και τις 

υπηρεσίες της Οργάνωσης για τους τυφλούς της Κύπρου. 

 

Το ΑΠΣ αποφάσισε ότι το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να ενισχύσει 

οικονομικά την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών καθώς δεν υπάρχει 

πρόνοια στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου που καλύπτει 

εισφορές.  Το αίτημα θα προωθηθεί στη Συντεχνία του Διοικητικού 

Προσωπικού και στη Συντεχνία του Ακαδημαϊκού Προσωπικού για 

περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΔΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

78/ΑΠΣ/12 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής από το Γενικό Προξενείο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αγία Πετρούπολη σχετικά με 

επίσκεψη αντιπροσώπων του Πανεπιστημίου και για επαφές με 

τους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των μεγαλύτερων κρατικών και 

ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Αγίας Πετρούπολης, για θέματα 

διεθνών σχέσεων.   

 

Το ΑΠΣ θεωρεί ότι θα ήταν καλύτερα το θέμα να εξεταστεί από τις 

Πρυτανικές Αρχές, μετά την αυτονόμηση του Πανεπιστημίου. 

   

Πρόεδρος ΔΕ Άμεσα 

78/ΑΠΣ/14.1 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση σημειώματος του κ. Χ. Χρυσοστόμου, 

Προϊστάμενου της ΥΕΔΔΣ, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και 

αποφάσισε όπως το Πανεπιστήμιο ανταποκριθεί θετικά στην 

Επιστολή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

για μεταφορά της έδρας του IAESTE στο ΤΕΠΑΚ. 

Χ. Χρυσοστόμου Άμεσα 


