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Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 87ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 14/09/2011 

 
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 

87/ΑΠΣ/2.1 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση ηλεκτρονικού μηνύματος του Αναπλ. 

Καθηγητή Χρίστου Παπαχριστοφόρου, Τμήμα Γεωπονικών 

Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, αναφορικά 

με την οχλαγωγία που δημιουργείται έξω από το κτήριο της 

Βιβλιοθήκης και εξουσιοδότησε το ΔΔΟ να επικοινωνήσει με τον 

ιδιοκτήτη της καφετέριας για την οριστική επίλυση του 

προβλήματος. 

 

ΔΔΟ Άμεσα 

87/ΑΠΣ/2.2 Το ΑΠΣ αποφάσισε να διευθετήσει συνάντηση των μελών του με 

τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και τους 

Προέδρους των Επιτροπών Έρευνας και Οικονομικών, για 

συζήτηση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τον 

Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου. Στη συνάντηση η υπηρεσία 

Οικονομικών θα κληθεί να παρουσιάσει συνοπτικό κατάλογο του 

προϋπολογισμού, ο οποίος θα περιέχει μεταξύ άλλων τα ποσά που 

αιτείται το Πανεπιστήμιο για το 2012 (ανά άρθρο), τα ποσοστά 

απορρόφησης των προϋπολογισμών για τα έτη 2010 και 2011, τα 

ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη ειλημμένων υποχρεώσεων, 

καθώς και εισηγήσεις για ενδεχόμενες μειώσεις (ανά άρθρο) στα 

ποσά που αιτείται το πανεπιστήμιο. 

 

Τέλος το ΑΠΣ, μετά από εισήγηση του ΑΟΔ ( ο οποίος ανάφερε ότι 

έχει γράψει το θέμα και στην επόμενη συνεδρία της ΔΕ) 

εξουσιοδότησε την Επιτροπή Αγορών και Ενοικιάσεων  όπως 
επαναδιαπραγματευθεί τις τιμές των ενοικίων που καταβάλλει το 

πανεπιστήμιο για την ενοικίαση κτηρίων. 

 

Πρόεδρος ΔΕ/  

Α. Λοΐζου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επ. Αγορών και 

Ενοικιάσεων 

21/09/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 
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87/ΑΠΣ/4.1 Το ΑΠΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις των Προϊστάμενων 

και τις θετικές εισηγήσεις τους, ενέκρινε τις ανανεώσεις των 

συμβάσεων εργοδότησης ορισμένου χρόνου των πιο κάτω μελών 

του διοικητικού προσωπικού, για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες: 

 

 Μαρίνα Χατζηβασίλη, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα 
Έρευνας) 

 Μάριος Κερίμης, Μηχανολόγος Μηχανικός 

 Μιχαήλ Κτωρής, Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος 

 Κυριακή Κοκκινόβουκου, Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος 

 Στέφανη Λιασή, Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος 

 Μαρίνα Αντωνίου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

 Ρόδια Πατσαλίδου, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Γενικά/ 
Διοικητικά Θέματα) 

 Έλενα Γεωργίου, Γυμνάστρια 

 Γαρυφαλιά Μπέλτσου, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα 
Λογιστηρίου) 

 Μαρία Χατζηνικόλα, Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός 

 Θεόδοτος Αντρέου, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα 
Πληροφορικής) 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

87/ΑΠΣ/4.2 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση για τη μετατροπή της σύμβασης εργοδότησης 

ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου για την Ζωούλα 

Κυπερέσιη, Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό, και τον Κωνσταντίνο 

Τιγγιρίδη, Γυμναστή. 

 

  

87/ΑΠΣ/5.1 Το ΑΠΣ ενέκρινε την αποδοχή δωρεάς εργαστηριακού εξοπλισμού 

από την Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard καθώς 

επίσης και την κάλυψη των εξόδων εκτελώνισης του εξοπλισμού 

που ανέρχονται στα €1102.  Η συνολική αξία του εξοπλισμού 

ανέρχεται στα €4437. 

 

Αναπλ. Διευθυντής 

CII 

Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.2 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αντάλλαξε ο 

ΔΔΟ με τον κ. Μαρίνο Ιωαννίδη, σχετικά με την πιθανότητα 
διοργάνωσης του Συνεδρίου “European Innovation Summit 2012” 

από το Πανεπιστήμιο. 

 

Το ΑΠΣ αποφάσισε να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από τον κ. 

Ιωαννίδη σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις που θα κληθεί να 

αναλάβει το Πανεπιστήμιο και τα οφέλη που θα αποκομίσει.  

 

 

 
 

 

ΔΔΟ 

 

 
 

 

Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.4 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση σημειώματος του κ. Ζώτου, Συντονιστή του 

Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου για την 
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προσφορά θέσης Επισκέπτριας Λέκτορος στην κ. Φιλαρέτη Κώτση.  

Η κ. Κώτση θα διδάξει το μάθημα «Επικοινωνία στις Οργανώσεις», 

στο Τμήμα ΕΣΔ, καθώς και το μάθημα «Τουρισμός Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς» στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ ενημέρωσε το ΑΠΣ ότι, αφού εξέτασε το αίτημα 

του κ. Ζώτου, ενέκρινε την εργοδότηση της κ. Κώτση ως Ειδικού 

Επιστήμονα (και όχι ως Επισκέπτριας Λέκτορος) για τη διδασκαλία 

δύο μαθημάτων στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου 

και στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. 

 

87/ΑΠΣ/5.5 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση του συμβολαίου του Δρ. Παναγιώτη 

Γιάλλουρου, Επισκέπτη Λέκτορα, στο CII, για ακόμη τρία χρόνια, 

αναδρομικά από την 01 Σεπτεμβρίου 2010, με την προϋπόθεση ότι 

θα εξασφαλιστεί η σχετική άδεια από το Υπουργείο Υγείας. 

 

Ν. Λοΐζου  Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.6 Το ΑΠΣ ενέκρινε τη συμμετοχή του Ενταγμένου Επίκουρου 

Καθηγητή, Αλέξη Σαβεριάδη του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων 

και Τουρισμού, ως διδάσκοντος στο διατμηματικό πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του 

Τουρισμού», το οποίο προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με 

την προϋπόθεση ότι δε θα επηρεαστούν τα διδακτικά του 

καθήκοντα στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. 

  

Α. Σαβεριάδης Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.9 Το ΑΠΣ ενέκρινε την προσφορά μαθημάτων ελληνικής γλώσσας 

από το Κέντρο Γλωσσών στους τέσσερις (4) Ερασμικούς φοιτητές 

που εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν το μάθημα των 

ελληνικών. 

 

Σ. Παπαδήμα Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.10 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του τερματισμού της απασχόλησης της κ. 

Χάρις Καϊτέ, Ερευνητικής Συνεργάτιδας, στο Τμήμα Νοσηλευτικής. 

 

 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.11 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της παραίτησης του κ. Μιχάλη Πρωτεριότη, 

Ερευνητικού Συνεργάτη, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Γεωπληροφορικής. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.12 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της παραίτησης της κ. Μίνας Καλλένου, 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Εμπορίου, 

Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.13 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της παραίτησης του κ. Νικόλαου Μήττα, Ν. Λοΐζου Άμεσα 
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Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. 

 

87/ΑΠΣ/5.15 Το ΑΠΣ ενέκρινε την τροποποίηση των όρων του συμβολαίου 

απασχόλησης, της Άννας Ζαπίτη, Ερευνητικής Συνεργάτιδας, στο 

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, στα πλαίσια της 

εναρκτήριας χρηματοδότησης του Επίκουρου Καθηγητή Ευριπίδη 

Ζαντίδη, ως εξής: 

 

 Μετατροπή από μερική σε πλήρη, για την περίοδο από 
01/09/2011 μέχρι τη λήξη του συμβολαίου της στις 

31/12/2011. 

 

Η έγκριση δίνεται με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την 

ΥΕΔΔΣ μέσω του εντύπου Δ. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.16 Το ΑΠΣ ενέκρινε την τροποποίηση των όρων του συμβολαίου 

απασχόλησης, του κ. Jothi Sathiskumar, Ερευνητικού Συνεργάτη, 
στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής 

Υλικών, στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης του 

Επίκουρου Καθηγητή Τάσου Γεωργιάδη, ως εξής: 

 

 Μερική απασχόληση 20 ωρών/ εβδομάδα για την περίοδο 

από 03/10/2011 μέχρι 31/12/2011 με προοπτική 

ανανέωσης 

 

Η έγκριση δίδεται με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί άδεια 

εργασίας και παραμονής του κ. Sathiskumar και θα δοθεί έγκριση 

από την ΥΕΔΔΣ για την πιο πάνω τροποποίηση μέσω του εντύπου 

Δ. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.17 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του διδακτορικού φοιτητή Γιάννη 

Γεωργίου, ως Ερευνητικού Συνεργάτη, με εξαίρεση από τη 

διαδικασία προκήρυξης θέσης, στο Τμήμα Επικοινωνίας και 

Σπουδών Διαδικτύου, στο γνωστικό αντικείμενο «Η ενσωμάτωση 

των νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας», 

στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Profiles (FP7), με 

υπεύθυνο έργου την Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Κύζα. 

 
Η σύμβαση του κ. Γεωργίου θα είναι μερικής απασχόλησης από 

01/09/2011 μέχρι 31/12/2011 και πλήρους απασχόλησης από 

01/01/2012 μέχρι 31/08/2012, με προοπτική ανανέωσης  για ακόμη 

δύο χρόνια. 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 
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Η έγκριση δίνεται με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την 

ΥΕΔΔΣ μέσω του εντύπου Δ. 

 

87/ΑΠΣ/5.18 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Παναγιώτας Χατζηκωστή, 

ως Ερευνητικής Συνεργάτιδας, με εξαίρεση από τη διαδικασία 

προκήρυξης θέσης, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, στο γνωστικό 

αντικείμενο «Έλεγχος Υποβρυχίου Αυτόνομου Οχήματος», στα 

πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης του Επίκουρου 

Καθηγητή Σάββα Λοΐζου. 

 

Η σύμβαση της κ. Χατζηκωστή θα είναι πλήρους απασχόλησης για 

έξι μήνες, από 15/09/2011 μέχρι 14/03/2012. 

 

Η έγκριση δίνεται με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την 

ΥΕΔΔΣ μέσω του εντύπου Δ. 

  

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.19 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Λίας Αντωνίου, ως 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας, με εξαίρεση από τη διαδικασία 

προκήρυξης θέσης, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών 

Διαδικτύου, στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Πολυμεσικών 

Επικοινωνιών», στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης του 

Λέκτορα Λάμπρου Λαμπρινού. 

 

Η σύμβαση της κ. Αντωνίου θα είναι μερικής απασχόλησης για 

δώδεκα μήνες, από 01/09/2011 μέχρι 31/08/2012. 

 

Η έγκριση δίνεται με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την 

ΥΕΔΔΣ μέσω του εντύπου Δ. 
 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.20 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του κ. Άθου Αγαπίου, ως 

Ερευνητικού Συνεργάτη, με εξαίρεση από τη διαδικασία 

προκήρυξης θέσης, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Γεωπληροφορικής, στο πρόγραμμα του ΙΠΕ 

EUREKA/EUNEA/0609/13, WEBAIR2, με υπεύθυνο έργου τον 

Αναπληρωτή Καθηγητή Διόφαντο Χατζημιτσή. 

 
Η σύμβαση του κ. Αγαπίου θα είναι μερικής απασχόλησης για 

δεκαεπτά ανθρωπομήνες,  για διάρκεια από 03/10/2011 μέχρι 

10/07/2013. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.21 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανάθεση εργασιών στο διδακτορικό φοιτητή κ. 

Jothi Sathiskumar, ως Ερευνητικού Συνεργάτη, με εξαίρεση από τη 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 
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διαδικασία προσφορών, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 

Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στο ερευνητικό πρόγραμμα 

«Σύνθετα, Ευφυή Σύνθετα και Νανοσύνθετα Υλικά», από την 

εναρκτήρια χρηματοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Τάσου 

Γεωργίαδη. 

 

Η διάρκεια εργασίας του κ. Sathiskumar θα είναι από 01/06/2011 

μέχρι 31/08/2011. 

 

Η έγκριση δίνεται με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την 

ΥΕΔΔΣ μέσω του εντύπου Α. 

 

87/ΑΠΣ/5.22 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του κ. Νικόλα 

Χατζηκωνσταντίνου, ως Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα 

Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, 

στο πρόγραμμα του ΙΠΕ με αρ. πρωτοκόλλου 

«ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ/ΕΜΠΕΙΡΟΣ/0609/05», με υπεύθυνο έργου τον 

Καθηγητή Παντελή Κελίρη. 

 

Η σύμβαση του κ. Χατζηκωνσταντίνου θα είναι μερικής 

απασχόλησης για δώδεκα μήνες, από 01/08/2011 μέχρι 
31/07/2012. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.23 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του κ. Γιώργου Ολυμπίου, ως 

Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρική και 

Θαλάσσια Ρύπανση»  στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού 

προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG, με 

υπεύθυνο έργου τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κώστα Κώστα. 

 
Η σύμβαση του κ. Ολυμπίου θα είναι πλήρους απασχόλησης για 

δώδεκα μήνες, από 01/09/2011 μέχρι 31/08/2012. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.24 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Μαρίας Τσολακίδου, ως 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας, με εξαίρεση από τη διαδικασία 

προκήρυξης θέσης, στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, 

Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, στο γνωστικό αντικείμενο 

«Μοριακή Φυτοπαθολογία», στα πλαίσια της εναρκτήριας 
χρηματοδότησης του Επίκουρου Καθηγητή Δημήτρη Τσάλτα. 

 

Η σύμβαση της κ. Τσολακίδου  θα είναι πλήρους απασχόλησης για 

δώδεκα μήνες, από 03/10/2011 μέχρι 02/10/2012 με δυνατότητα 

ανανέωσης μέχρι τις 31/12/2012. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 
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87/ΑΠΣ/5.25 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του κ. Κωνσταντίνου Ψωμά, ως 

Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, στο 

πρόγραμμα FP7-PEOPLE-2010-RG (268349), με υπεύθυνο έργου 

τον Λέκτορα Φραγκίσκο Παπαδόπουλο. 

 

Η σύμβαση του κ. Ψωμά θα είναι πλήρους απασχόλησης για 

δώδεκα μήνες, από 03/10/2011 μέχρι 02/10/2012 με προοπτική 

ανανέωσης. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.26 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Ηλέκτρας Παυλάκη, ως 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών 

Διαδικτύου, στο γνωστικό αντικείμενο «Νέα Μέσα και Σπουδές 

Λογισμικού», στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης της 

Επίκουρης Καθηγήτριας Κορίνας Πατέλη. 

 

Η σύμβαση της κ. Παυλάκη  θα είναι πλήρους απασχόλησης για 

δώδεκα μήνες, από 15/09/2011 μέχρι 14/09/2012. 

 

Η έγκριση δίνεται με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την 

ΥΕΔΔΣ μέσω του εντύπου Δ. 
 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.27 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Μαρία Μαργαρίτη, ως 

Ερευνητικής  Συνεργάτιδας στο Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την 

Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία, στο γνωστικό αντικείμενο 

«Περιβαλλοντική Χημεία», στο πρόγραμμα του ΙΠΕ με αρ. 

πρωτοκόλλου ΑΕΙΦΟΡΙΑ/GEORGO/0609(ΒΕ)/11. 

 

Η σύμβαση της κ. Μαργαρίτη  θα είναι πλήρους απασχόλησης για 

δώδεκα μήνες, από 19/10/2011 μέχρι 18/10/2012. 
 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.29 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Αγγελικής Μαρτίνου, ως 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, 

Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, στο γνωστικό αντικείμενο 

«Εντομολογία», στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης του 

Λέκτορα Μενέλαου Σταυρινίδη. 

 

Η σύμβαση της κ. Μαρτίνου θα είναι πλήρους απασχόλησης για 
δεκατρείς μήνες, από 15/09/2011 μέχρι 14/10/2012 με προοπτική 

ανανέωσης. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.30 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Μάρθας Παΐση, ως 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την 

Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία, στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 
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HProlmmune,  με υπεύθυνο έργου τον Επίκουρο Καθηγητή Κώστα 

Χριστοφή. 

 

Η σύμβαση της κ. Παΐση  θα είναι πλήρους απασχόλησης για οκτώ 

μήνες, από 01/09/2011 μέχρι 30/04/2012. 

 

Η έγκριση δίνεται με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την 

ΥΕΔΔΣ μέσω του εντύπου Δ. 

 

87/ΑΠΣ/5.31 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Γεωργίας Τρύφου, ως 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Επικοινωνία και Σπουδών 

Διαδικτύου, στο γνωστικό αντικείμενο «Επισημείωση πολυμέσων 

μέσω αυτόματης ανάλυσης ιστοσελίδων», στα πλαίσια της 

εναρκτήριας χρηματοδότησης του Επίκουρου Καθηγητή Νικόλα 

Τσαπατσούλη. 

 

Η σύμβαση της κ. Τρύφου  θα είναι πλήρους απασχόλησης για 

δώδεκα μήνες, από 18/07/2011 μέχρι 17/07/2012 με προοπτική 

ανανέωσης. 

 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.32 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του κ. Felix Hermerschmidt, ως 

Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 

Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, στο πρόγραμμα του ΙΠΕ ΝΕΑ 

ΥΠΟΔΟΜΗ/ΣΤΡΑΤΗ/0308/06 στο γνωστικό αντικείμενο “Molecular 

Electronics and Photonics Strategic Infrastructure Project”, με 

υπεύθυνο έργου τον Αναπληρωτή Καθηγητή Στέλιο Χούλη. 

 

Η σύμβαση του κ. Hermerschmidt θα είναι πλήρους απασχόλησης 

για δώδεκα ανθρωπομήνες, για διάρκεια από 03/10/2011 μέχρι 

02/10/2012 με προοπτική ανανέωσης. 
 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 

87/ΑΠΣ/5.33 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής του Υπουργείου Υγείας για την 

παράταση της  άδειας απουσίας άνευ απολαβών των δεκατριών 

αποσπασμένων μελών του Νοσηλευτικού Προσωπικού, που 

φαίνονται στο Παράρτημα, μέχρι τα τέλη του 2012. 

 

Το ΑΠΣ λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και την επιστολή 

του Συντονιστή του Τμήματος, Αναπληρωτή Καθηγητή Α. 
Μερκούρη, προς τον Αναπληρωτή Διευθυντή των Νοσηλευτικών 

Υπηρεσιών για την επάνοδο της κ. Ποσπορίδου, αποφάσισε την 

τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης του που έλαβε στην 

86η Συνεδρία του και ενέκρινε την παραμονή και πληρωμή της κ. 

Άντρης Ποσπορίδου στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για 

ένα επιπλέον μήνα, μέχρι 30/09/2011. 

Ν. Λοΐζου Άμεσα 
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87/ΑΠΣ/6 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση σημειώματος του Προϊστάμενου ΥΕΔΔΣ, Δρ. 

Χάραλαμπου Χρυσοστόμου, αναφορικά με την εκπροσώπηση του 

Πανεπιστημίου στην 8η Σύνοδο του EMUNI που πραγματοποιήθηκε 

στη Βαρκελώνη στις 15 – 16 Ιουνίου 2011. 

 

Προτού επιβεβαιώσει την απόφαση της ΔΕ (54/ΔΕ/2.1.12) για 

φιλοξενία της Συνόδου του EMUNI στο Πανεπιστήμιο, το ΑΠΣ 

αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον ΔΔΟ και τον Προϊστάμενο 

ΥΕΔΔΣ όπως επικοινωνήσουν με τον Γενικό Διευθυντή του 

Γραφείου Προγραμματισμού και ζητήσουν γραπτή επιβεβαίωση 

προηγούμενης απόφασης του πρώην επικεφαλής της Γραμματείας 

της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. για ένταξη της Συνόδου EMUNI 

της διοργάνωσης στο πρόγραμμα εργασιών της Προεδρίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο.  Επιπρόσθετα να 

διευκρινιστεί ποια θα είναι τα έξοδα της διοργάνωσης και αν θα 

υπάρξει κρατική χρηματοδότηση. 

    

 

 

 

 

 

ΔΔΟ/ 

Χ. Χρυσοστόμου 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

87/ΑΠΣ/7 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση σημειώματος του Προϊστάμενου ΥΕΔΔΣ, Δρ. 

Χάραλαμπου Χρυσοστόμου, αναφορικά με την ανάληψη των 

αρμοδιοτήτων του Γραφείου IAESTE από το Πανεπιστήμιο, και 

αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάληψη των αρμοδιοτήτων του 

Γραφείου με την προϋπόθεση ότι η απαιτούμενη χρηματοδότηση θα 

εξασφαλιστεί από πηγές εκτός Πανεπιστημίου.  Συγκεκριμένα, το 

ΑΠΣ αποφάσισε τα πιο κάτω: 

 

1. Να εγγράψει το θέμα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης 

Συνεδρίας της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών 

Πανεπιστημίων για να διευκρινιστεί κατά πόσο τα άλλα 

Πανεπιστήμια είναι διατεθειμένα να συμμετάσχουν και να 
συμβάλουν οικονομικά στην ίδρυση του νέου Γραφείου 

IAESTE Κύπρου στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. 

2. Να εξουσιοδοτήσει τον ΔΔΟ και τον Προϊστάμενο ΥΕΔΔΣ 

να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να επιδιώξουν τη μεταφορά 

του προϋπολογισμού  IAESTE στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. 

3. Να διευθετηθεί συνάντηση του προηγουμένου Συμβουλίου 

IAESTE με εκπροσώπους του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για να δοθεί 

εξουσιοδότηση τροποποίησης του υφιστάμενου 

καταστατικού ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά 

διαχείρισης του Γραφείου στο ΤΕ.ΠΑ.Κ.. 

4. Να ενημερωθεί η διεθνής IAESTE.  

5. Να συγκληθεί Ιδρυτική Συνάντηση για την υιοθέτηση του 

νέου καταστατικού 

ΔΔΟ/ 

Χ. Χρυσοστόμου 

Άμεσα 
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87/ΑΠΣ/8 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής της κ. Κατερίνας Κωνσταντίνου, 

απόφοιτης του Πανεπιστημίου ELTE, Eotvos Lorand University, 

Budapest, με την οποία ζητεί την παραχώρηση μιας αίθουσας του 

Πανεπιστημίου για τη διοργάνωση συνάντησης με 

συμφοιτητές/τριες της για την παρουσίαση διάλεξης από μια από 

τις καθηγήτριες τους.    

 

Το ΑΠΣ ανάθεσε στο ΔΔΟ να στείλει απαντητική επιστολή στην κ. 

Κωνσταντίνου ενημερώνοντάς την ότι το αίτημα της δεν εμπίπτει 

στο πλαίσιο των Κανόνων του Πανεπιστημίου για την παραχώρηση 

των εγκαταστάσεων του σε τρίτους. 

 

 

 

 

 

 

ΔΔΟ 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

87/ΑΠΣ/9 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής του κ. Μιχάλη Παπά, συνταξιούχου 

μελετητή, με την οποία ζητεί από το Πανεπιστήμιο να στηρίξει 

οικονομικά το εθνικογραφικό Μουσείο Γεώργιου Ηλιάδη στην 

Πάφο.   

 

Το ΑΠΣ ανάθεσε στο ΔΔΟ να στείλει απαντητική επιστολή στον κ. 

Παπά ενημερώνοντάς τον ότι το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να 

ικανοποιήσει το αίτημα του, διότι αυτό δεν εμπίπτει στις 

δραστηριότητες του Πανεπιστημίου και δεν προβλέπεται στον 

Προϋπολογισμό του. 

 

 

 

 

 

ΔΔΟ 

 

 

 

 

Άμεσα 

87/ΑΠΣ/10 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής του Δημάρχου Λάρνακας με την 

οποία: (i) ενημερώνει το Πανεπιστήμιο ότι ο Δήμος Λάρνακας 

αποφάσισε να προσφέρει υποτροφίες για μεταλυκιακές σπουδές 

σε δημότες της Λάρνακας, και (ii) ζητεί από το Πανεπιστήμιο να 

παραχωρήσει υποτροφίες για σπουδές στο ΤΕ.ΠΑ.Κ.. 

 

Το ΑΠΣ ανάθεσε στο ΔΔΟ να στείλει απαντητική επιστολή στο 

Δήμαρχο Λάρνακας με την οποία να εξηγεί ότι ο Νόμος δεν 

επιτρέπει στο Πανεπιστήμιο να χρηματοδοτεί υποτροφίες που 

προσφέρονται από άλλους οργανισμούς.  

  

 

 

 

 

 

 

ΔΔΟ 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

87/ΑΠΣ/11 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση σημειώματος του Προϊστάμενου Βιβλιοθήκης, 

Μάριου Ζέρβα, με το οποίο αιτείται τη σύνδεση της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Λεμεσού με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.   

 

Το ΑΠΣ αποφάσισε να παραπέμψει το αίτημα στην επόμενη 

συνεδρία της ΔΕ με την εισήγηση όπως εγκρίνει: (i) το κόστος της 

σύνδεσης που ανέρχεται συνολικά στα €7855, και (ii) την μηνιαία 

συνδρομή που ανέρχεται στα €276, με την προϋπόθεση ότι τα 

ποσά θα αφαιρεθούν από τον Προϋπολογισμό του 2011.  Το 

Σ. Ιωάννου 70η Συνεδρία ΔΕ 
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συνολικό κόστος εμπίπτει στο πλαίσιο των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Πανεπιστημίου για τη λειτουργία της 

Βιβλιοθήκης.  

 

87/ΑΠΣ/12 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση σημειώματος του Προϊστάμενου ΥΔΠ, Δρ. 

Ζήνωνα Αχιλλίδη αναφορικά με το αίτημα του Δήμου Λεμεσού για 

προσωρινή φύλαξη των βιβλίων της Βιβλιοθήκης του Δήμου στο 

υπόγειο του κτηρίου που στέγαζε την Marfin Λαϊκή Τράπεζα, την 

τοποθέτηση ραφιών, καθώς και τη μεταφορά των βιβλίων. 

 

Το ΑΠΣ αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα στην επόμενη 

συνεδρία της ΔΕ με τις πιο κάτω δύο εναλλακτικές εισηγήσεις: 

 

 Να παραχωρηθεί το υπόγειο του κτηρίου που στέγαζε την 
Marfin Λαϊκή Τράπεζα για τη φύλαξη των βιβλίων αλλά το 

κόστος αγοράς των ραφιών να καλυφθεί από το Δήμο 

Λεμεσού 

 

 Να παραχωρηθεί το υπόγειο του κτηρίου για τη φύλαξη 

των βιβλίων και το Πανεπιστήμιο να επωμιστεί το κόστος 

αγοράς των ραφιών με την προϋπόθεση ότι τα ράφια θα 

είναι ράφια γενικής αποθήκευσης και όχι μόνο για την 

αποθήκευση βιβλίων. 
 

Το ΑΠΣ αποφάσισε επίσης να ζητήσει από τον Προϊστάμενο ΥΔΠ 

να αιτιολογήσει το κόστος αγοράς των ραφιών, που ανέρχεται στα 

€10,000 (όπως αναφέρεται στο σημείωμά του), και να επιβεβαιώσει 

ότι το ποσό αυτό δε θα ξεπεραστεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ζ. Αχιλλίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

70η Συνεδρία ΔΕ 

87/ΑΠΣ/13.1 Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα του Δήμου Αμμοχώστου για τη 

συνδιοργάνωση των διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
Αμμοχώστου με το Δήμο Αμμοχώστου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και τη διεξαγωγή των διαλέξεων στην αίθουσα «Αμμόχωστος» του 

ΤΕ.ΠΑ.Κ.. 

Χ. Χρυσοστόμου Άμεσα 


