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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  70ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 

 
 

Αρ.  
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
70/ΔΕ/2.1.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ο ΔΔΟ αποστείλει 

συμπληρωματική επιστολή με την οποία να ενημερώνει τον 
ιδιοκτήτη της εταιρείας SNOWDY LTD ότι, ύστερα από υπόδειξη 
του Υπουργείου Οικονομικών, το Πανεπιστήμιο έχει αποφασίσει 
να επαναδιαπραγματευθεί όλα τα συμβόλαια ενοικίασης κτηρίων, 
ώστε να ενημερωθεί σχετικά και ο νέος ιδιοκτήτης του κτηρίου. 
 

ΔΔΟ Άμεσα 

70/ΔΕ/2.1.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ορίσει επιτροπή αποτελούμενη 
από το ΔΔΟ, τον κ. Σ. Παπαδάκη και τη Νομική Σύμβουλο, η 
οποία σε συνεννόηση με το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού, 
θα οριστικοποιήσει το συμβόλαιο που θα υπογραφεί για την 
δωρεά παραχώρηση στο Πανεπιστήμιο του κτηρίου επί της οδού 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. 
 

ΔΔΟ Άμεσα 

70/ΔΕ/2.2.1 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής 
για την πλήρωση μιας θέσης ΕΕΠ για τη διδασκαλία της Αγγλικής 
Γλώσσας στο Κέντρο Γλωσσών και αποφάσισε να προσφέρει 
διορισμό στην κ. Άννα Νικολάου, αναδρομικά από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2011. 
 

Κ.Χόππας Άμεσα 

70/ΔΕ/2.2.2 Αφού το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στα πρόθυρα της αυτονόμησης, 
η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει την εισήγηση για 
ανέγερση εγκαταστάσεων πίσω από το χώρο του Παλαιού 
Νοσοκομείου (καθώς και οποιαδήποτε άλλη εισήγηση για έργα 
κτηριακής ανάπτυξης μείζονος σημασίας) στα νέα Σώματα 
(Σύγκλητο και Συμβούλιο) που αναμένεται να αναλάβουν τη 
διοίκηση του Πανεπιστημίου τον Ιανουάριο του 2012. 
 

  

70/ΔΕ/2.2.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως δοθεί στο Γραφείο «Κρίστια 
Χρίστου και 3SK Στυλιανίδης Αρχιτέκτονες ΑΕ» η μελέτη του 
έργου ανάπτυξης γραφειακών χώρων στα τεμάχια 508, 527, 528, 
529, 530, 531 και 532 (κτήριο Δράκου και τεμάχιο χώρου 
στάθμευσης Συνεργατικού Ταμιευτηρίου). Νοείται ότι: (ι) το 
Πανεπιστήμιο πρέπει να διαπραγματευθεί με το Γραφείο τους 
όρους ανάθεσης του νέου έργου, και (ιι) με την ανάθεση του νέου 
έργου, το Πανεπιστήμιο παύει να έχει οποιαδήποτε υποχρέωση 
προς το Γραφείο, σχετικά με τη μελέτη των τεμαχίων 486, 487, 
489 και 677. 
 

Ζ.Αχιλλίδης Άμεσα 

70/ΔΕ/2.3.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα απόσπασης του κ. Μ. 
Ιωαννίδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για ακόμα δύο χρόνια, 
εξεταστεί μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος της Γενικής 
Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού της ΕΕ προς το 
Πανεπιστήμιο. 
 

ΔΔΟ Άμεσα 

70/ΔΕ/2.3.2 Η ΔΕ, αφού έλαβε υπόψη και τη θετική εισήγηση του Άτυπου 
Πρυτανικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: (i) 

Μ. Ζέρβας Άμεσα 
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το κόστος της σύνδεσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού με 
τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου που ανέρχεται συνολικά στα 
€7,855+ΦΠΑ (σε περίπτωση που το ΦΠΑ δεν 
συμπεριλαμβάνεται), και (ii) τη μηνιαία συνδρομή που ανέρχεται 
στα €276, με την προϋπόθεση ότι τα ποσά θα αφαιρεθούν από τον 
Προϋπολογισμό του 2011. Το συνολικό κόστος εμπίπτει στο 
πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Πανεπιστημίου για τη 
λειτουργία της Βιβλιοθήκης. 
 

70/ΔΕ/2.3.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως παραχωρηθεί το υπόγειο του 
κτηρίου που στεγάζε τη Marfin Λαϊκή Τράπεζα για τη φύλαξη των 
βιβλίων της Βιβλιοθήκης του Δήμου Λεμεσού 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. Η ΔΕ αποφάσισε, επίσης, 
να ζητήσει από τον κ. Αχιλλίδη 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 Άμεσα 

70/ΔΕ/2.3.4 Σχετικά με την προκήρυξη της θέσης Προϊσταμένου Υπηρεσίας 
Οικονομικών αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Ανακαλέσει την απόφαση, που έλαβε κατά την 69η συνεδρία 
της, για την προκήρυξη μιας μόνιμης και συντάξιμης θέσης 
Προϊσταμένου Υπηρεσίας Οικονομικών (θέση Πρώτου 
Διορισμού). 
(β) Ακυρώσει την προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9 Σεπτεμβρίου 2011, με αριθμό 
4556 και αριθμό προκήρυξης 786, για μια μόνιμη και συντάξιμη 
θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας Οικονομικών (θέση Πρώτου 
Διορισμού). 
(γ) Όλοι όσοι υπέβαλαν υποψηφιότητα για την πιο πάνω θέση 
ενημερωθούν από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού για την 
απόφαση της ΔΕ, και τους επιστραφούν οι αιτήσεις που 
κατέθεσαν και όλα τα σχετικά συνοδευτικά. 
(δ) Προκηρύξει εκ νέου, τη θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας 
Οικονομικών ως θέση «Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής» και 
δώσει προθεσμία τριών εβδομάδων για την υποβολή 
υποψηφιοτήτων. 
(ε) Ορίσει την Επιτροπή Επιλογής για την πλήρωση της θέσης 
Προϊσταμένου Υπηρεσίας Οικονομικών.  
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

70/ΔΕ/3.1 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 85ης, 86ης και 87ης 
Συνεδρίας του Άτυπου Πρυτανικού Συμβουλίου. 
 

  

70/ΔΕ/3.2 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 11ης Συνεδρίας της 
Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας. 
 

  

70/ΔΕ/3.3 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 11ης Συνεδρίας της 
Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων. 
 
Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Εγκρίνει την καταβολή ποσού ύψους €25,015+ΦΠΑ προς τον 
εργολάβο για τις  μηχανολογικές εργασίες που έχει εκτελέσει στο 
νέο κτήριο της Πρυτανείας. 
(β) Εγκρίνει την καταβολή ποσού ύψους €14,724.35+ΦΠΑ ως 

 
 

Ζ. Αχιλλίδης 

 

 
 
 

Άμεσα 
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υπολειπόμενη αμοιβή στους Σύμβουλους Μελετητές του έργου 
του κτηρίου Ττοφή Κυριάκου. 
(γ) Εγκρίνει την καταβολή ποσού ύψους €29,341.91+ΦΠΑ ως 
πρόσθετη αμοιβή στους Σύμβουλους Μελετητές του έργου της 
Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης. 
 
Η ΔΕ, κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και 
Απαιτήσεων, αποφάσισε ομόφωνα όπως αποφάσεις της για 
πληρωμή ποσών προς εργολάβους, που προκύπτουν από αλλαγές 
ή/και απαιτήσεις τους στα κατασκευαστικά συμβόλαια, να είναι 
άμεσα εκτελεστέες μετά την έγκρισή τους από τη ΔΕ, χωρίς να 
αναμένεται η έγκριση των σχετικών πρακτικών. 
 

70/ΔΕ/3.4 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 11ης Συνεδρίας της 
Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας. 
 

  

70/ΔΕ/3.5 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 18ης Συνεδρίας της 
Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού. 
 

  

70/ΔΕ/3.6 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 4ης, 5ης και 6ης Συνεδρίας 
της Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών. 
 

  

70/ΔΕ/3.7 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 8ης και 9ης Συνεδρίας της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
 

  

70/ΔΕ/3.8 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 32ης Συνεδρίας της 
Επιτροπής Έρευνας. 
 
Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: 
(α) Τα Διάφορα Αιτήματα του ακαδημαϊκού προσωπικού.  
(β) Την απόσβεση εξοπλισμού που αγοράστηκε στα πλαίσια 
έργων του ΙΠΕ. 
(γ) Τα αιτήματα για μικροεξοπλισμούς και μικροέξοδα . 
 
Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 33ης Συνεδρίας της 
Επιτροπής Έρευνας. 
 
Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: 
(α) Τα Διάφορα Αιτήματα του ακαδημαϊκού προσωπικού. 
(β) Τα αιτήματα για αναλώσιμα, μικροεξοπλισμούς και 
μικροέξοδα. 
(γ) Τη διαδικασία και τα έντυπα ελέγχου και έγκρισης των 
δελτίων αναφοράς χρόνου (timesheets) για ερευνητικά έργα 
εξωτερικής χρηματοδότησης, όπως παρουσιάζονται στο 
παράρτημα των πρακτικών. 
 

 
 
 
Χ. 
Χρυσοστόμου 

 

 

Άμεσα 

 

70/ΔΕ/3.9 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 8ης Συνεδρίας της 
Συντονιστικής Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργιών του 
Πανεπιστημίου. 
 

  

70/ΔΕ/3.10 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 15ης Συνεδρίας της 
Επιτροπής Κτηρίων. 
 
Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Ο κ. Ζ. Αχιλλίδης, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Περιουσίας, υποβάλει μέχρι την επόμενη συνεδρία της ΔΕ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

71η Συνεδρία ΔΕ 
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συγκεκριμένο σχέδιο, για την εκμετάλλευση των πιο κάτω 
απαλλοτριωθεισών περιουσιών, σε χρονοδιάγραμμα που να 
ικανοποιεί τον όρο των τριών ετών: 

 Στοά Λανίτη-CYBARCO 
 Χώρος στάθμευσης και κτήριο πίσω από το Συνεργατικό 

Ταμιευτήριο Λεμεσού 
 Διατηρητέο κτήριο Τσακκιστού 
 Αποθήκες Συκοπετρίτη 
 Κτήριο Λαϊκής Τράπεζας 
 Μικρό κτήριο δίπλα από τη Βιβλιοθήκη 
 Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος 
 Κτήριο Κατσουνωτού 
 

(β) Αναθέσει τη μελέτη και επίβλεψη για την επέκταση της 
Βιβλιοθήκης στους υφιστάμενους Συμβούλους Μελετητές του 
Έργου (Ομάδα Λαζάρου & Μιχαήλ Αρχιτέκτονες), οι οποίοι 
έχουν ετοιμάσει τα αρχικά προσχέδια της επέκτασης και έχουν 
πληρωθεί για αυτά. Τα ποσοστά μελέτης και επίβλεψης της 
ομάδας παραμένουν αυτά που είχαν καθοριστεί κατά την 50η 
Συνεδρία της Επιτροπής Προσφορών και Οικονομικών, ως 
ακολούθως:  
 

 Μελέτη
1  

Επίβλεψη2  

Αρχιτέκτονας 2,23 1,83 
Πολιτικός Μηχανικός 0,95 0,79 

Επιμετρητής Ποσοτήτων3 0,71 0,59 
Ηλεκτρομηχανολόγος Μηχανικός 4,5 2,20 1,80 
Σημειώσεις:  
1-Το ποσό καθορίζεται επί της 
εκτιμημένης δαπάνης του Έργου 
2-Το ποσό καθορίζεται επί του 
Τελικού Λογαριασμού του Έργου  
3-Ελάχιστο ποσό 25.629,02 Ευρώ 
(15.000 Λ.Κ) 
4-Το ποσό καθορίζεται επί του 
Ηλεκτρομηχανολογικού Συμβολαίου 
5-Ελάχιστο ποσό 10.251,61 Ευρώ 
(6.000 Λ.Κ) 

  

 
Το ποσοστό θα υπολογιστεί επί του ποσού της προσφοράς του 
επιτυχόντα προσφοροδότη για τις κατασκευαστικές εργασίες. Από 
το ποσό μελέτης/επίβλεψης θα αφαιρεθεί το ήδη πληρωθέν προς 
το μελετητή ποσό το οποίο ανέρχεται στα €37,940+ΦΠΑ. Το 
υπολειπόμενο ποσό μελέτης/επίβλεψης δεν θα πρέπει να υπερβεί 
τα  €105.000 + ΦΠΑ όπως έχει συμφωνηθεί και με τους 
Συμβούλους.  
(γ) Εγκρίνει τη χρονική παράταση που ζητά ο ιδιοκτήτης της 
Panhotelli Ltd για την παράδοση του κτηρίου Continental στο 
Πανεπιστήμιο, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2011. 
 

Ζ. Αχιλλίδης 

 

 

 

 

 

Ζ. Αχιλλίδης 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άμεσα 

70/ΔΕ/3.11 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 7  και 8  Επιτροπής 
Αγορών και Ενοικιάσεων. 

ης ης

 

  

70/ΔΕ/4.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως η θέση Τεχνικού Σχεδιαστηρίου 
με διετές συμβόλαιο χωρίς δικαίωμα ανανέωσης, πληρωθεί μέσω 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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της νέας διαδικασίας πλήρωσης της μόνιμης θέσης. 
 

70/ΔΕ/4.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως τα αιτήματα του διοικητικού 
προσωπικού για ταξίδια στο εξωτερικό υποβάλλονται στο εξής 
στο Άτυπο Πρυτανικό Συμβούλιο. 
   

Κ. Χόππας Άμεσα 

70/ΔΕ/4.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ο ΔΔΟ αποστείλει μήνυμα σε 
όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου για περιορισμό των 
υπερωριών και άλλων εξόδων. 
 

ΔΔΟ Άμεσα 

70/ΔΕ/4.4 Η ΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις των Προϊστάμενων 
και τις θετικές εισηγήσεις τους, επικύρωσε το διορισμό σε μόνιμες 
θέσεις, λόγω της συμπλήρωσης δύο χρόνων ικανοποιητικής 
υπηρεσίας από την αρχική ημερομηνία διορισμού τους, των πιο 
κάτω μελών του διοικητικού προσωπικού:  

 Κίκα Χρίστου, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα 
Πληροφορικής) 

 Αντρέας Μούσκος, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα 
Πληροφορικής) 

 Γιάννης Τσακμάκης, Βοηθός Μηχανογράφησης 
 Άλκηστις Πανίκου, Βοηθός Μηχανογράφησης 
 Στυλιανός Μηλιδώνης, Βοηθός Μηχανογράφησης 
 Χρίστος Στεργίου, Βοηθός Μηχανογράφησης 
 Σταυρούλα Χαραλάμπους, Βοηθός Λογιστικός 

Λειτουργός 
 Ιφιγένεια Αλεξάνδρου, Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός 
 Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός 
 Μάριος Στυλιανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
 Άννα-Μαρία Θεοδοσίου, Τεχνικός Πολιτικής Μηχανικής 
 Παυλίνα Θεμιστοκλέους, Τεχνικός Σχεδιαστηρίου 
 Χριστίνα Βασιλείου, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών) 
 Ευρυπίδης Δημοσθένους, Λειτουργός Πανεπιστημίου 

(Θέματα Αθλητισμού) 
 Μυροφόρα Ακρωτηριάτου, Βιβλιοθηκονόμος 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

70/ΔΕ/4.5 Σχετικά με εισήγηση της ΣΕΔΙΠ όπως στο Διοικητικό Προσωπικό 
που μετακινείται με ιδιωτικά οχήματα για υπηρεσιακούς λόγους 
εντός της πόλης, καταβάλλεται επίδομα οδοιπορικών, η ΔΕ 
αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Κάθε Υπηρεσία υποβάλει ονομαστική κατάσταση με τα μέλη 
του προσωπικού της που χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά τους οχήματα 
για υπηρεσιακούς λόγους εντός της πόλης. 
(β) Με ευθύνη του ΔΔΟ, υποβληθεί κατάσταση αξιοποίησης και 
χρήσης των δέκα ιδιόκτητων αυτοκινήτων του Πανεπιστημίου. 
(γ) Το θέμα επανέλθει σε επόμενη συνεδρία της ΔΕ αφού 
υποβληθούν τα πιο πάνω. 
 

ΔΔΟ Άμεσα 

70/ΔΕ/4.6 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τα Σχέδια Υπηρεσίας 
και προχωρήσει στην προκήρυξη διοικητικών θέσεων, με 
σύμβαση εργοδότησης διάρκειας δώδεκα μηνών με δικαίωμα 
ανανέωσης για ακόμα δώδεκα μήνες, για συγκεκριμένα έργα, ως 
εξής: 
1.Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής-Διαχείριση 
Υπηρεσιών Κεντρικών Συστημάτων) 
2.Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής-Διαχείριση 

Κ.Χόππας Άμεσα 
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Έργων) 
3.Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής-Διαχείριση 
Επιχειρησιακών Λογισμικών Εφαρμογών) 

70/ΔΕ/4.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως, στο Σχέδιο Μισθολογικών 
Τοποθετήσεων Διοικητικού Προσωπικού, στα ακαδημαϊκά 
προσόντα αναγράφεται ότι «η συνάφεια του διδακτορικού τίτλου 
με τα καθήκοντα που επιτελούν τα μέλη του διοικητικού 
προσωπικού, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την παραχώρηση 
προσαυξήσεων, διότι η κατοχή διδακτορικού τίτλου προσδίδει 
κύρος και ειδικές ικανότητες στον κάτοχό του». 
 

Κ. Χόππας Άμεσα  

70/ΔΕ/4.9 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως στην προφορική συνέντευξη για 
την πλήρωση δύο θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού στο γραφείο 
εξυπηρέτησης χρηστών στην Βιβλιοθήκη να κληθούν οι έξι 
πρώτοι που θα συγκεντρώσουν βαθμολογία 50% και άνω στη 
γραπτή εξέταση. 
 

  

70/ΔΕ/5.3 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού 
Σώματος για ανέλιξη του  Λέκτορα Λάμπρου Λαμπρινού, του 
Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου στη βαθμίδα 
του Επίκουρου Καθηγητή. 
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

70/ΔΕ/5.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση του 
Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο 
Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, στην ειδικότητα 
«Σπουδές Ραδιοφώνου/Τηλεόρασης με έμφαση στο Διαδίκτυο». 
 

Κ.Χόππας Άμεσα 

70/ΔΕ/5.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση του 
Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Λέκτορα Αναστάσιου 
Ζωπιάτη, του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. 
 

Γ.Γιατράκος Άμεσα 

70/ΔΕ/5.6 Σχετικά με το αίτημα του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και 
Τουρισμού για παγοποίηση της διαδικασίας πλήρωσης των δύο 
κενών θέσεων στις ειδικότητες «Ξενοδοχεία» και «Τουρισμός» η 
ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα να μην εγκρίνει το αίτημα, διότι: (ι) δεν 
υποβλήθηκε πειστική επιχειρηματολογία που να δικαιολογεί την 
παγοποίηση των διαδικασιών, και (ιι) οι διαδικασίες πλήρωσης 
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και ο τερματισμός  τους θα 
εκθέσει το Πανεπιστήμιο.  Η ΔΕ αναμένει από το Τμήμα να 
υποβάλει, το συντομότερο δυνατό, εισηγήσεις για τη σύσταση των 
Εκλεκτορικών Σωμάτων για τις δύο θέσεις. 
 

Κ. 
Ανδριώτης 

Άμεσα  

70/ΔΕ/5.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα να μην αντικαταστήσει τον κ. 
Ανδριώτη στην Επιτροπή Κτηρίων, διότι: (ι) η Επιτροπή έχει ήδη 
αρκετά μέλη, και (ιι) με την επικείμενη αυτονόμηση του ΤΕΠΑΚ, 
τα νέα Σώματα Διοίκησης του Πανεπιστημίου θα προβούν στην 
ανασύσταση και ανασυγκρότηση όλων των Επιτροπών του. 
 

  

70/ΔΕ/5.8 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα να μην αντικαταστήσει την Αναπλ. 
Καθ. Μ. Καπαρδή στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
διότι: (i) θέση της ΔΕ ότι τα μέλη των Πανεπιστημιακών 
Επιτροπών δεν είναι εκπρόσωποι Τμημάτων αλλά μέλη που 
εκπροσωπούν το Πανεπιστήμιο στο σύνολο του, (ii) η Επιτροπή 
έχει ήδη αρκετά μέλη, και (iii) με την επικείμενη αυτονόμηση του 
ΤΕΠΑΚ, τα νέα Σώματα Διοίκησης του Πανεπιστημίου θα 
προβούν στην ανασύσταση και ανασυγκρότηση όλων των 
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Επιτροπών του. 
 

70/ΔΕ/5.9 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως:  
(α) Ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση του 
Εκλεκτορικού Σώματος στην ειδικότητα «Οπτικός Πολιτισμός, 
Νέα Μέσα και Σύγχρονη Θεωρία», που έλαβε κατά την 65η 
συνεδρία της, αφού έξι μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος δεν 
ανταποκρίθηκαν θετικά.   
(β) Καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την 
πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών 
Τεχνών, στην ειδικότητα «Οπτικός Πολιτισμός, Νέα Μέσα και 
Σύγχρονη Θεωρία». 
 

Κ.Χόππας Άμεσα 

70/ΔΕ/5.10 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως:  
(α) Ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση του 
Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση της θέσης του 
Διευθυντή του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας 
Υγείας, που έλαβε κατά την 63η συνεδρία της, αφού δύο μέλη του 
Εκλεκτορικού Σώματος έχουν ιδιάζουμε σχέση με ένα εκ των 
υποψηφίων. 
(β) Καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την 
πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Ινστιτούτου 
Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας 
 

Τ. 
Χριστοφίδης 

Άμεσα 

70/ΔΕ/5.11 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει την απόφαση της για 
τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος στην ειδικότητα 
«Βιοΐατρικά Συστήματα (Βιοΐατρική Απεικόνιση, Βιοΐατρική 
Αίσθηση, Επεξεργασία Σημάτων από Βιοΐατρικούς Αισθητήρες, 
Γενομική Επεξεργασία Σήματος)», που έλαβε κατά την 68η 
συνεδρία της, αφού εφτά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος έχουν 
ιδιάζουσα σχέση με κάποιους εκ των υποψηφίων. Η εισήγηση για 
τη σύσταση νέου Εκλεκτορικού Σώματος θα υποβληθεί στην 
επόμενη συνεδρία της ΔΕ. 
 

Τ.Κασπαρής 71η Συνεδρία ΔΕ 

70/ΔΕ/5.12 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής 
για την πλήρωση μιας θέσης ΕΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο 
«Γεωπονική Βιοτεχνολογία» στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, 
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, και αποφάσισε να 
προσφέρει διορισμό στον κ. Ιάκωβο Παντελίδη, από την 2α 
Ιανουαρίου 2012. 
 

Κ.Χόππας Άμεσα 

70/ΔΕ/5.13 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής 
για την πλήρωση μιας θέσης ΕΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο 
«Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων» στο Τμήμα Γεωπονικών 
Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, και 
αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον κ. Βλάσιο Γούλα, από την 
2α Ιανουαρίου 2012. 
 

Κ.Χόππας Άμεσα 

70/ΔΕ/5.14 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα ότι, στο παρόν στάδιο, δεν ενδείκνυται 
η δημιουργία Υπηρεσίας Μεταφράσεων στο Κέντρο Γλωσσών. 
Όλα τα αιτήματα για μεταφράσεις θα υποβάλλονται στο Κέντρο 
Γλωσσών, ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος συντονισμός. 
 

  

70/ΔΕ/5.15 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα της Πρώτης 
Εκπαιδεύτριας Χρυστάλλας Αντωνίου-Βασιάδη για πρόωρη 
αφυπηρέτησή της από την 1η Δεκεμβρίου 2011. 

Κ.Χόππας Άμεσα 
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70/ΔΕ/5.16 Η ΔΕ, αποφάσισε ομόφωνα: 

(α) Να ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση του 
Εκλεκτορικού Σώματος στις ειδικότητες «Περιβαλλοντική 
Βιοτεχνολογία» και «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία», που έλαβε 
κατά την 66η συνεδρία της, αφού κάποια από τα μέλη που είχαν 
προταθεί δεν ανταποκρίθηκαν θετικά και κάποια άλλα βρέθηκαν 
να έχουν ιδιάζουσες σχέσεις με υποψήφιους. 
(β) Τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση δύο 
θέσεων ΔΕΠ, στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος, στις ειδικότητες «Περιβαλλοντική 
Βιοτεχνολογία» («Environmental Biotechnology») και 
«Περιβαλλοντική Μικροβιολογία» («Environmental 
Microbiology»). 
 

Κ.Χόππας 

 

Άμεσα 

70/ΔΕ/5.17 Η ΔΕ, αποφάσισε ομόφωνα: 
(α) Να ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση του 
Εκλεκτορικού Σώματος στις ειδικότητες «Περιβαλλοντική 
Μηχανική» και «Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική», που 
έλαβε κατά την 66η συνεδρία της, αφού κάποια από τα μέλη που 
είχαν προταθεί δεν ανταποκρίθηκαν θετικά και κάποια άλλα 
βρέθηκαν να έχουν ιδιάζουσες σχέσεις με υποψήφιους. 
(β) Τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση δύο 
θέσεων ΔΕΠ, στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος, στις ειδικότητες «Περιβαλλοντική Μηχανική» 
(«Environmental Engineering») και «Περιβαλλοντική Επιστήμη 
και Μηχανική» («Environmental Science and Engineering»). 
 

Κ.Χόππας 

 

Άμεσα 

70/ΔΕ/5.18 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ, στη 
βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή 
Καθηγητή ή Καθηγητή, στο Τμήμα Εμπορίου, 
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, στην ειδικότητα 
«Ναυτιλιακά με προτίμηση Ναυτιλιακή Πολιτική ή Ναυτικό 
Δίκαιο ή Αρχές Ναυτασφαλίσεων» («Shipping with preference in 
Maritime Policy or Maritime Law or Principles of Marine 
Insurance»). Η εισήγηση του Τμήματος για τη σύσταση  του 
Εκλεκτορικού Σώματος θα υποβληθεί σε επόμενη συνεδρία της 
ΔΕ. 
 

Κ.Χόππας Άμεσα 

70/ΔΕ/5.19 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ, στη 
βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή 
Καθηγητή ή Καθηγητή, στο Τμήμα Εμπορίου, 
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, στην ειδικότητα 
«Χρηματοοικονομική» («Finance»). Η εισήγηση του Τμήματος 
για τη σύσταση  του Εκλεκτορικού Σώματος θα υποβληθεί σε 
επόμενη συνεδρία της ΔΕ. 
 
Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ, στη 
βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή 
Καθηγητή ή Καθηγητή, στο Τμήμα Εμπορίου, 
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, στην ειδικότητα 
«Ναυτιλιακά» («Shipping»). Η εισήγηση του Τμήματος για τη 
σύσταση  του Εκλεκτορικού Σώματος θα υποβληθεί σε επόμενη 
συνεδρία της ΔΕ. 
 

Κ.Χόππας 

 
 
 
 
 

 
 

Κ.Χόππας 

Άμεσα 

 
 
 
 
 

 
 

Άμεσα 

70/ΔΕ/5.20 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: Σ. Σαββίδης Άμεσα 
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(α) Την εργοδότηση των Μεντόρων για το φθινοπωρινό εξάμηνο 
της ακαδημαϊκής χρονιάς 2011-2012, όπως παρουσιάζονται στο 
παράρτημα που έχει υποβληθεί. 
(β) Την αποζημίωση Κοινοφελών Οργανισμών στους οποίους 
τοποθετούνται φοιτητές για πρακτική άσκηση. 
 

70/ΔΕ/5.22 Σχετικά με το διδακτικό φόρτο Μελών ΔΕΠ και ΕΕΠ, η ΔΕ 
αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις πιο κάτω εισηγήσεις της 
Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού: 
(α) Ο ελάχιστος διδακτικός φόρτος κάθε εκλεγμένου μέλους ΔΕΠ 
είναι δώδεκα ώρες το χρόνο. 
(β) Κάθε εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ διδάσκει αυτοδύναμα 
τουλάχιστον ένα μάθημα κάθε εξάμηνο. 
(γ) Για εκπαιδευτικούς λόγους, το κάθε προπτυχιακό μάθημα 
διδάσκεται δύο φορές την εβδομάδα. Εξαίρεση μπορούν να 
αποτελούν τα μαθήματα όπου είναι αναγκαία η συνεχής 
διδασκαλία, όπως εργαστήρια κ.ά. 
(δ) Συνδιδασκαλία γίνεται, κυρίως, για εξειδικευμένα μαθήματα 
των τελευταίων χρόνων του προγράμματος σπουδών. 
(ε) Για μαθήματα συνδιδασκαλίας, ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος 
αιτιολογεί το μερίδιο εργασίας του κάθε διδάσκοντα, και το 
μερίδιο αυτό συμπεριλαμβάνεται στο διδακτικό φόρτο του 
διδάσκοντα.  
(στ) Κάθε μέλος ΕΕΠ διδάσκει τουλάχιστον δώδεκα ώρες το 
εξάμηνο. Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνος για την 
τήρηση των διδακτικών καθηκόντων των μελών ΕΕΠ. 
 
Η ΔΕ αποφάσισε, επίσης, όπως οι πιο πάνω εισηγήσεις 
ενσωματωθούν στην Εγκύκλιο Διδακτικού Φόρτου,  η οποία θα 
κοινοποιηθεί εκ νέου στα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ. 
 

Τ. 
Χριστοφίδης 

Άμεσα 

70/ΔΕ/6.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο να 
αποστείλει απαντητική επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού με την οποία να ενημερώνει ότι το Πανεπιστήμιο 
συμφωνεί με την προτεινόμενη νέα πολιτική για την παραχώρηση 
κουπονιών σίτισης σε Ελλαδίτες φοιτητές των δημόσιων 
πανεπιστημίων της Κύπρου. 
 

Πρόεδρος ΔΕ Άμεσα 

70/ΔΕ/6.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: (ι) στους Νοσηλευτές που 
παρακολουθούν με επιτυχία τα Μεταβασικά Προγράμματα που 
προσφέρονται από το Τμήμα Νοσηλευτικής, απονέμεται 
Πιστοποιητικό και όχι Βεβαίωση, και (ιι) ο κ. Πρωτοπαπάς 
υποβάλει στην επόμενη συνεδρία της ΔΕ, προσχέδιο 
Πιστοποιητικού προς έγκριση. 
 

Β. 
Πρωτοπαπάς 

71η Συνεδρία ΔΕ 

70/ΔΕ/6.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη λειτουργία και 
προσφορά  ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών μάστερ, 
το οποίο θα οδηγεί σε δύο μεταπτυχιακούς τίτλους: (ι) «Τραπεζική 
και Χρηματοοικονομικά» (MSc in Banking and Finance), και (ιι) 
«Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά» («MSc in Shipping and 
Finance»), στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και 
Ναυτιλίας. 
 

Β. 
Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

70/ΔΕ/6.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση του κ. 
Πρωτοπαπά για επιβολή χρέωσης σε ορισμένες αθλητικές 
δραστηριότητες, όπως αυτές παρουσιάζονται στο παράρτημα που 

Β. 
Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 
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έχει υποβληθεί.   
 

70/ΔΕ/6.7 Σχετικά με το θέμα διασαφήνισης της ιδιότητας του 
μεταπτυχιακού/ερευνητικού συνεργάτη για σκοπούς απαλλαγής 
διδάκτρων για μεταπτυχιακές σπουδές, η ΔΕ αναγνωρίζοντας τη 
σοβαρότητα του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα να το παραπέμψει 
για διερεύνηση και τελική απόφαση στα νέα Σώματα Διοίκησης 
που θα προκύψουν με την αυτονόμηση του Πανεπιστημίου. (Η 
άποψη της ΔΕ είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερα προσεκτική 
διασαφήνιση των ιδιοτήτων. Διαφορετικά, ο κάθε διδακτορικός 
φοιτητής θα μπορεί να παρουσιάζεται ως 
μεταπτυχιακός/ερευνητικός συνεργάτης.)  Μέχρι το Πανεπιστήμιο 
λάβει τις οριστικές του αποφάσεις, η ΔΕ αποφάσισε όπως: 
(α) Παραμείνει σε εκκρεμότητα το θέμα απαλλαγής από τα 
δίδακτρα για τους ήδη εγγεγραμμένους διδακτορικούς φοιτητές. 
(β) Όλοι οι νέοι διδακτορικοί φοιτητές καταβάλλουν κανονικά τα 
προβλεπόμενα δίδακτρα, και σε περίπτωση που η νέα διοίκηση 
του Πανεπιστημίου καθορίσει απαλλαγές, τότε αυτά να 
επιστραφούν στους δικαιούχους. 
 

Β. 
Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

70/ΔΕ/6.8 Σχετικά με τις ανάγκες για φοιτητικές εστίες για το έτος 2012, και 
λαμβάνοντας υπόψη το δραστικά μειωμένο πανεπιστημιακό 
προϋπολογισμό για το 2012, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα να 
ζητήσει από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας να 
υποβάλει εισήγηση για τη θέσπιση πολιτικής εξασφάλισης 
φοιτητικών κλινών σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. 
 

Β. 
Πρωτοπαπάς 

Άμεσα 

70/ΔΕ/9 Σχετικά με την ανακαίνιση του Κτηρίου Eastland και τη 
μετατροπή του σε φοιτητικές εστίες, η ΔΕ  
(α) Θεωρεί δεδομένη την απόφαση που έλαβε κατά την 66η 
συνεδρία της, όπως αυτή εκφράζεται στο Πρακτικό 2.1.8, και 
αναμένει την προκήρυξη προσφορών για την  ανακαίνιση του 
κτηρίου  Eastland. 
(β) Αποφάσισε, κατά πλειοψηφία (μια αποχή), όπως συστήσει 
τριμελή εξωτερική επιτροπή η οποία θα έχει ως όρους εντολής την 
εξέταση της όλης διαδικασίας ενοικίασης, αξιοποίησης και 
χρήσης του κτηρίου Eastland και όλων των υπόλοιπων κτηρίων 
του Πανεπιστημίου (εξαιρουμένων των κτηρίων New Extra και 
Συκοπετρίτη για τα οποία ήδη διεξήχθηκε εσωτερική έρευνα) και 
την απονομή τυχόν ευθυνών, εκεί και όπου προκύπτουν. Ο 
ορισμός των μελών της Επιτροπής θα αποφασιστεί στην επόμενη 
συνεδρία της ΔΕ. 
 

Γ. 
Χαραλαμπίδης 

71η Συνεδρία ΔΕ 

70/ΔΕ/10 Η ΔΕ αποφάσισε, κατά πλειοψηφία (μια αποχή), όπως εγκρίνει 
την εισήγηση του ΔΔΟ για την πραγματοποίηση επίσκεψης στη 
Βρατανία για θέματα που αφορούν στην κτηριακή ανάπτυξη της 
Πανεπιστημιούπολης. Στην αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου θα 
συμμετέχουν ο νεοδιορισθείς Αντιπρύτανης Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ο ΔΔΟ και ο Προϊστάμενος 
της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας. 
 

ΔΔΟ Άμεσα 

70/ΔΕ/11 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις προτεινόμενες 
μεταφορές ποσών μεταξύ κονδυλίων όπως αυτές παρουσιάζονται 
στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.  
 

Κ. Χόππας Άμεσα 

70/ΔΕ/12 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση του κ. Κ.Χόππας Άμεσα 
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Χόππα για το άνοιγμα δύο νέων λογαριασμών ιδίων εσόδων στην 
Τράπεζα Κύπρου.  
 

70/ΔΕ/14 Η ΔΕ, έχοντας υπόψη και παλαιότερες αποφάσεις των 
προηγούμενων Διοικουσών Επιτροπών, αντιμετωπίζει θετικά τη 
δημιουργία Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου του 
Πανεπιστημίου, υπό την εποπτεία του Γραφείου Τύπου της 
Πρυτανείας, νοουμένου ότι αυτό δεν θα συνεπάγεται οποιαδήποτε 
οικονομική επιβάρυνση.  
Επιπρόσθετα, η ΔΕ αποφάσισε να ζητήσει από την Επιτροπή 
Εκδόσεων και Εκδηλώσεων την υποβολή τυχόν σχολίων και 
εισηγήσεων σχετικά με την πιο πάνω έκδοση, ούτως ώστε να 
καταστεί δυνατή η κυκλοφορία του πρώτου τεύχους πριν το τέλος 
του τρέχοντος μηνός. 
 

Γ.Αφροδίσης 
 
 
 
 
 
 

Χ. 
Χρυσοστόμου 

Άμεσα 
 

 
 
 
 

 
Άμεσα 

70/ΔΕ/15 Σχετικά με τους όρους της συμφωνίας και τη χρηματική 
διευθέτηση για την μεταφορά των υποστατικών του Ερυθρού 
Σταυρού εκτός του χώρου του Παλαιού Νοσοκομείου, η ΔΕ 
αποφάσισε ομόφωνα τα πιο κάτω: 
(α) Το Πανεπιστήμιο καταβάλει το ποσό των €160,000, όπως αυτό 
έχει συμφωνηθεί, μόλις ο Ερυθρός Σταυρός του παραδώσει τα 
ακίνητα που έχει στην κατοχή του, στον χώρο του Παλαιού 
Νοσοκομείου Λεμεσού.  Η παράδοση των ακινήτων θα πρέπει να 
γίνει εντός 18 μηνών από την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου.   
(β) Το χρηματικό ποσό των €160,000 θα κατατεθεί σε “Blocked 
Account” στο όνομα του ΤΕΠΑΚ.  Οι όποιοι τόκοι προκύψουν θα 
είναι προς όφελος του Ερυθρού Σταυρού, ενώ θα υπάρχει ρητός 
όρος ότι τα λεφτά αυτά θα δοθούν στον Ερυθρό Σταυρό μετά την 
παράδοση των ακινήτων.  
(γ) Η εισήγηση του Ερυθρού Σταυρού για καταβολή 
προκαταβολής ύψους 20%-25% του συνολικού ποσού δεν μπορεί 
να γίνει αποδεκτή, διότι αφήνει το Πανεπιστήμιο οικονομικά 
εκτεθειμένο. 
 

ΔΔΟ Άμεσα 

 
 
 
 


