
Σύνοψη Αποφάσεων  
71η Συνεδρία της Διοικούσας Επιτροπής  1/9 
  
 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  71ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

 
 

Αρ. 
Απόφασης 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

71/ΔΕ/2.1.9 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τα πρακτικά των 
εκλογών Προέδρων και Αντιπροέδρων στα έξι Τμήματα του 
Πανεπιστημίου που πληρούν τους όρους αυτονόμησης. 

  

71/ΔΕ/2.2.3 Η ΔΕ αποφάσισε, κατά πλειοψηφία (1 αποχή), όπως στην 
αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου που θα επισκεφθεί τη 
Βρετανία για θέματα που αφορούν την κτηριακή ανάπτυξη της 
πανεπιστημιούπολης, συμμετέχει και ο Επίκουρος Καθ. Δ. 
Τσάλτας. 

  

71/ΔΕ/2.2.4 Η ΔΕ αποφάσισε, κατά πλειοψηφία (1 αποχή): 
(α) Τη σύσταση τριμελούς εξωτερικής επιτροπής για τη 
διερεύνηση ενοικίασης και αξιοποίησης του κτηρίου Eastland, 
καθώς και άλλων κτηρίων. 
(β) Όπως ο κ. Χαραλαμπίδης επικοινωνήσει με τα μέλη της 
επιτροπής και διευθετήσει το θέμα της αποζημίωσης τους. 
(γ) Όπως η επιτροπή έχει τους ίδιους όρους εντολής με αυτούς 
της Αd Ηoc Επιτροπής Ελέγχου Ενοικιαζόμενων Κτηρίων, που 
εγκρίθηκαν κατά την 66η συνεδρία της ΔΕ. 

 
 
 
 
Γ. 

Χαραλαμπίδης 

 
 
 
 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/3.1 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 88ης Συνεδρίας του 
Άτυπου Πρυτανικού Συμβουλίου. 

  

71/ΔΕ/3.2 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 10ης Συνεδρίας της 
Επιτροπής Εκδηλώσεων και Εκδόσεων. 
 
Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα: 
(α) Να παραπέμψει την εισήγηση για τις Βασικές Αρχές 
Πολιτικής που πρέπει να διέπουν την έκδοση ενημερωτικών 
δελτίων στα νέα Σώματα Διοίκησης του Πανεπιστημίου που 
αναμένεται να αναλάβουν τα καθήκοντα τους τον Ιανουάριο 
2012.  Μέχρι τη λήψη τελικής απόφασης, την εποπτεία 
έκδοσης του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου του 
Πανεπιστημίου θα έχει το Γραφείο Τύπου της Πρυτανείας, 
όπως αποφασίστηκε κατά την 70η Συνεδρία της ΔΕ. 
(β) Να επαναβεβαιώσει προηγούμενη απόφαση της για την 
προσφορά προγράμματος διδασκαλίας της ελληνικής ως 
δεύτερης γλώσσας προς το ευρύ κοινό, από το Κέντρο 
Γλωσσών. Για σκοπούς διαφήμισης του εν λόγω προγράμματος 
αποφασίστηκε όπως εκδοθούν και διανεμηθούν τριακόσια 
έγχρωμα ενημερωτικά φυλλάδια, με συνολικό κόστος €160 και 
γίνουν καταχωρήσεις σε  4 εφημερίδες συνολικού κόστους 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χ. 

Χρυσοστόμου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άμεσα 
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€510. 

71/ΔΕ/3.3 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 9ης Συνεδρίας της 
Επιτροπών Αγορών και Ενοικιάσεων. 

  

71/ΔΕ/3.4 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 5ης και 6ης Συνεδρίας 
της Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών. 

  

71/ΔΕ/3.5 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 34ης Συνεδρίας της 
Επιτροπής Έρευνας. 
 
Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: 
(α) Τα διάφορα αιτήματα του ακαδημαϊκού προσωπικού 
(Πίνακας 2). 
(β) Τα αιτήματα για μικροεξοπλισμούς και μικροέξοδα 
(Πίνακας 3). 
(γ) Την απόσβεση εξοπλισμού που αγοράστηκε στα πλαίσια 
έργων του ΙΠΕ (Πίνακας 4). 
(δ) Τη διαδικασία ελέγχου και τα δελτία αναφοράς χρόνου για 
ερευνητικά έργα εξωτερικής χρηματοδότησης, όπως 
παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί. 
(ε) Τα προτεινόμενα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης των 
τελικών εκθέσεων εναρκτήριας χρηματοδότησης (Πίνακες 5 
και 6). 
(στ) Την έκδοση εγγυητικών επιταγών πιστής εκτέλεσης, στην 
περίπτωση έγκρισης των τριών προτάσεων έργων που 
υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει 
υποβληθεί. 
(ζ) Τα συμβόλαια παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, από το 
ακαδημαϊκό προσωπικό,  όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα 
που έχει υποβληθεί. 
(η) Την απόσβεση εξοπλισμού ερευνητικών προγραμμάτων 
που καλύπτονται: (ι) από τη διαχειριστική χρέωση, και (ιι) από 
το κονδύλι 3/319 «Ερευνητική Δραστηριότητα» (Πίνακες 7α 
και 7β). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χ. 

Χρυσοστόμου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/3.6 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 19ης Συνεδρίας της 
Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού. 

  

71/ΔΕ/4.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το πόρισμα των 
Ερευνώντων Λειτουργών που διερεύνησαν την καταγγελία 
πολίτη εναντίον μέλους του προσωπικού του Αθλητικού 
Κέντρου ΓΣΟ για οικονομική κακοδιαχείριση στην Εσωτερική 
Νομική Σύμβουλο, για τη δική της γνωμάτευση επί των 
ευρημάτων και συμπερασμάτων του πορίσματος καθώς και για 
τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Το θέμα θα 
επανέλθει σε επόμενη συνεδρία της ΔΕ. 

 
 
 

Ζ.Τσιάτταλου 

 
 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/4.2 Σχετικά με τα  υπηρεσιακά ταξίδια διοικητικού προσωπικού, η 
ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα τα πιο κάτω: 
(α) Να διαφοροποιήσει την απόφαση που έλαβε, κατά την 70η 
συνεδρία της, ώστε στο εξής τα αιτήματα του διοικητικού 

 
 

ΔΔΟ 

 
 

Άμεσα 
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προσωπικού για ταξίδια στο εξωτερικό να υποβάλλονται στον 
ΔΔΟ για αξιολόγηση και έγκριση. 
(β) Ο ΔΔΟ να υποβάλλει στο Πρυτανικό Συμβούλιο 
τριμηνιαίες εκθέσεις για τα ταξίδια του διοικητικού 
προσωπικού στο εξωτερικό. 

71/ΔΕ/4.3 Σχετικά με την ανάγκη μείωσης των υπερωριών του 
διοικητικού προσωπικού (λόγω της παρούσας οικονομικής 
κατάστασης), η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Το κονδύλι υπερωριών του διοικητικού προσωπικού 
μειωθεί κατά 25-30%. 
(β) Ο ΔΔΟ υποβάλλει στο Πρυτανικό Συμβούλιο τριμηνιαίες 
εκθέσεις για τις υπερωρίες του διοικητικού προσωπικού. 
 

 
 
 
 

ΔΔΟ 

 
 
 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/4.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη του κ. Άκη 
Κλεάνθους για την πλήρωση της μόνιμης θέσης Εσωτερικού 
Ελεγκτή, με ημερομηνία έναρξης εργοδότησης τη 2α  
Ιανουαρίου 2012.  

 
Κ.Χόππας 

 
Άμεσα 

71/ΔΕ/4.6 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα για 
ηλεκτρονική πρόσβαση στους λογαριασμούς του 
Πανεπιστημίου, που διατηρούνται στην Τράπεζα Κύπρου, από 
εξουσιοδοτημένα άτομα του γραφείου ερευνητικών 
προγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι: (ι) το επίπεδο πρόσβασης 
θα είναι αποκλειστικά «read only», και (ιι) δεν θα επιτρέπεται 
η διεκπεραίωση ουδεμίας συναλλαγής. 

 
 

Κ. Χόππας 

 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/4.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις προτεινόμενες 
μεταφορές ποσών μεταξύ κονδυλίων, όπως αυτές 
παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί. 

 
Κ. Χόππας 

 
Άμεσα 

71/ΔΕ/4.8 Η ΔΕ, αφού έλαβε υπόψη την αξιολόγηση του Προϊσταμένου 
της Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και 
τη θετική εισήγησή του, επικύρωσε το διορισμό της κ. 
Ελευθερίας Ιάσωνος στη μόνιμη θέση του Τεχνικού Γραφίστα, 
λόγω της συμπλήρωσης δύο χρόνων ικανοποιητικής υπηρεσίας 
από την αρχική ημερομηνία διορισμού της. 

 
 

Κ. Χόππας 

 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/4.9 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τα προτεινόμενα 
ποσοστά απόσβεσης στις διάφορες κατηγορίες περιουσιακών 
στοιχείων, όπως αυτά εμφανίζονται στο παράρτημα που έχει 
υποβληθεί. 

 
Κ. Χόππας 

 
Άμεσα 

71/ΔΕ/5.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση του 
Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, στην 
ειδικότητα «Βιοϊατρικά Συστήματα (Βιοϊατρική Απεικόνιση, 
Βιοϊατρική Αίσθηση, Επεξεργασία Σημάτων από Βιοϊατρικούς 
Αισθητήρες, Γενομική Επεξεργασία Σήματος)».  

 
 

Κ. Χόππας 

 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/5.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως:   
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(α) Ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση του 
Εκλεκτορικού Σώματος στην ειδικότητα «Γλώσσες 
Προγραμματισμού και Μεταγλωττιστές ή Αλγόριθμοι και 
Πολυπλοκότητα ή Τεχνητή και Υπολογιστική Νοημοσύνη» 
(«Programming Languages and Compilers or Algorithms and 
Complexity or Artificial and Computational Intelligence»), που 
έλαβε κατά την 66η συνεδρία της. 
(β) Καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την 
πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα 
«Γλώσσες Προγραμματισμού και Μεταγλωττιστές ή 
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα ή Τεχνητή και Υπολογιστική 
Νοημοσύνη» («Programming Languages and Compilers or 
Algorithms and Complexity or Artificial and Computational 
Intelligence»). 

 
 
 
 
 
 

Κ. Χόππας 

 
 
 
 
 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/5.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ, 
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, στο 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, στην 
ειδικότητα «Συστήματα Ισχύος (Ανάλυση, αξιοπιστία, 
παρακολούθηση, έλεγχος και προστασία συστημάτων ισχύος, 
Μετατροπείς ηλεκτρονικών ισχύος, θέμα σύνδεσης παροχών, 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Κατανεμημένα συστήματα 
ισχύος, Έξυπνα δίκτυα και τα στοιχεία τους)» («Power 
Systems (Analysis, reliability, monitoring, control and 
protection of power systems, Power electronic converts and 
utility interface issues, Renewable energy sources, Distributed 
power systems, Smart grids and their components)»), και τη 
σύσταση  του Εκλεκτορικού Σώματος. 

 
 
 
 
 

Κ. Χόππας 

 
 
 
 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/5.4 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση του 
Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Λέκτορα Βάσου 
Σωτηρίου, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. 

 
Τ. Κασπαρής 

 
Άμεσα 

71/ΔΕ/5.5 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού 
Σώματος  για την πλήρωση  μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό 
αντικείμενο «Λειτουργικά Συστήματα ή Μηχανική Ιστού και 
Τεχνολογίες Διαδικτύου ή Παράλληλη Επεξεργασία και 
Κατανεμημένα Συστήματα», στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον κ. 
Μιχαήλ Σιριβιανό στη βαθμίδα του Λέκτορα. 

 
 
 

Κ. Χόππας 

 
 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/5.6 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης ΕΕΠ, 
στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, στην 
ειδικότητα «Νέα Μέσα ή/και Νέες και Αναδυόμενες 
Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας, με έμφαση στο 
Διαδίκτυο» και τη σύσταση της Επιτροπής Επιλογής. 

 
 

Κ. Χόππας 

 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/5.9 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους προτεινόμενους 
Κανόνες Χρήσης της Αίθουσας Τελετών και των αιθουσών 
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διδασκαλίας του Πανεπιστημίου. 

71/ΔΕ/5.10 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση του 
Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας για την 
προσφορά υποτροφιών σε φοιτητές των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων MS in Environmental Health και MS in 
Epidemiology and Biostatistics για την ακαδημαϊκή χρονιά 
2011-2012, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει 
υποβληθεί. 

 
 
 

Τ. Χριστοφίδης 

 
 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/5.11 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το προτεινόμενο 
πλαίσιο διεξαγωγής εξετάσεων και εξουσιοδότησε τον 
Πρόεδρο να αποστείλει σχετική εγκύκλιο σε όλο το 
ακαδημαϊκό προσωπικό. 

 
Πρόεδρος ΔΕ 

 
Άμεσα 

71/ΔΕ/5.12 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή πτυχίου 
στη φοιτήτρια Κωνσταντίνα Χριστοδούλου, του Τμήματος 
Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. Η ημερομηνία 
απονομής που θα αναγράφεται στο πτυχίο της θα είναι αυτή 
κατά την οποία το Τμήμα κατέληξε στη θετική του εισήγηση 
για την αποφοίτησή της.     

 
 

Β. Πρωτοπαπάς 

 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/5.13 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους προτεινόμενους 
Κανονισμούς για Θέματα Σπουδών και Φοίτησης και όπως 
αυτοί προωθηθούν άμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 
Πρόεδρος ΔΕ 

 
Άμεσα 

71/ΔΕ/5.15 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση του 
Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο 
Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, στην 
ειδικότητα «Οικονομικά με προτίμηση Μικροοικονομία ή 
Μακροοικονομία ή Τραπεζική Οικονομία ή Νομισματική 
Οικονομία». 

 
 

Κ. Χόππας 

 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/5.16 Ενόψει της επικείμενης αυτονόμησης του Πανεπιστημίου, η 
ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει την εισήγηση για 
αλλαγή της ονομασίας του Τμήματος Εμπορίου, 
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας σε Τμήμα 
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, στα νέα Σώματα 
Διοίκησης (Σύγκλητο και Συμβούλιο) που αναμένεται να 
αναλάβουν τη διοίκηση του Πανεπιστημίου τον Ιανουάριο του 
2012. 

 
 
 

Α. Σαββίδης 

 
 

Μετά την 
αυτονόμηση 

71/ΔΕ/5.17 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού 
Σώματος  για την πλήρωση  μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό 
αντικείμενο «Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και 
Τεχνολογιών Ψυχαγωγίας», στο Τμήμα Πολυμέσων και 
Γραφικών Τεχνών, και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στην 
κ. Δέσποινα Μιχαήλ στη βαθμίδα του Λέκτορα.  

 
 

Κ. Χόππας 

 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/5.18 (α) Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση της 
Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή 
Τάσου Γεωργιάδη, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 

 
Α. Αναγιωτός 

 

 
Άμεσα 
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Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. 
 
(β) Η ΔΕ έλαβε γνώση σημειώματος του Καθ. Α. Αναγιωτού, 
Συντονιστή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, σχετικά με τη σύσταση 
Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Λέκτορα Γιώργου 
Κωνσταντινίδη.  

 
 

 
Σ. Χούλης 

 
 

 
Άμεσα 

71/ΔΕ/5.19 Σχετικά με τη σύσταση Εκλεκτορικών Σωμάτων για μια θέση 
ΔΕΠ στην ειδικότητα «Ξενοδοχειακά» και για μια θέση ΔΕΠ 
στην ειδικότητα «Τουρισμός» στο Τμήμα Διοίκησης 
Ξενοδοχείων και Τουρισμού, η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα: (ι) να 
μην εγκρίνει τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν, και (ιι) να 
παραπέμψει το θέμα στο Συμβούλιο του Τμήματος για την 
υποβολή νέων εισηγήσεων που θα ληφθούν ενόσω το 
Συμβούλιο του Τμήματος βρίσκεται σε απαρτία. Αν αυτό που 
αναφέρεται στο (ιι) δεν καταστεί δυνατό, τότε η ΔΕ θα προβεί 
στη σύσταση των Εκλεκτορικών Σωμάτων χωρίς να αναμένει 
τις εισηγήσεις του Τμήματος. 

 
 
 
 
 

Κ. Ανδριώτης 

 
 
 
 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/5.20 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως:  
(α) Ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση του 
Εκλεκτορικού Σώματος στην ειδικότητα «Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο και Επιχειρείν ή/και Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης», που έλαβε κατά την 63η συνεδρία της.  
(β) Καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την 
πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων 
και Τουρισμού, στην ειδικότητα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και 
Επιχειρείν ή/και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης».  

 
 
 
 

Κ. Χόππας 

 
 
 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/5.22 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού 
Σώματος  για την πλήρωση  μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό 
αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Φυτικής 
Προέλευσης με εξειδίκευση σε μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες περιοχές: Οινολογία, Τεχνολογία Σιτηρών, 
Τεχνολογία Ελαιοκομικών Προϊόντων, Τεχνολογία 
Οπωροκηπευτικών Προϊόντων», στο Τμήμα Γεωπονικών 
Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων και 
αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον κ. Νικόλαο 
Τζωρτζάκη στη βαθμίδα του Λέκτορα.  

 
 
 
 

Κ. Χόππας 

 
 
 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/5.23 Η ΔΕ, αφού έλαβε υπόψη και τη θετική εισήγηση του Άτυπου 
Πρυτανικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει 
τα αιτήματα του Ενταγμένου Λέκτορα Νίκου Αγκαστινιώτη 
για τη χρηματοδότηση εσωτερικού ερευνητικού προγράμματός 
του, ως εξής: 
(α) Την καταβολή ποσού ύψους €42,990.75, από το κονδύλι 
3/319 «Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες», για 
αξιοποίηση (στην κατηγορία «Εξοπλισμός») εντός του 2011 
στο πλαίσιο του εσωτερικού ερευνητικού προγράμματος με 
ακρώνυμο «Functional Nano-Materials and Hybrid 
Optoelectronic Devices». Η καταβολή του ποσού εγκρίνεται 
λόγω τεκμηριωμένης μη απορρόφησης εντός του 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Χ. 

Χρυσοστόμου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άμεσα 
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(β) Την παράταση του εσωτερικού προγράμματος «Functional 
Nano-Materials and Hybrid Optoelectronic Devices» μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2011. 
 

71/ΔΕ/5.24 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα της 
Επίκουρης Καθ. Ε. Κύζα για την κάλυψη των εξόδων 
συμμετοχής της στο Media Expert Group, τα οποία 
αναμένονται να ανέλθουν στα €1,300. 

 
Ε. Κύζα 

 
Άμεσα 

71/ΔΕ/5.25 Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού 
Σώματος για ανέλιξη του  Επίκουρου Καθηγητή Ανδρέα 
Λανίτη, του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, στη 
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. 

 
Κ. Χόππας 

 
Άμεσα 

71/ΔΕ/5.26 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση για 
πραγματοποίηση της ετήσιας συνάντησης του Scientific 
Advisory Board του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και 
Δημόσιας Υγείας στο Κουβέιτ το Μάρτιο του 2012, αφού το 
υπολογιζόμενο κόστος είναι μικρότερο από αυτό που 
απαιτείται για τη διοργάνωση της συνάντησης στην Κύπρο. 
 
(β) Η ΔΕ έλαβε γνώση σημειώματος του ΔΔΟ σχετικά με τις 
διευθετήσεις που έγιναν για παραχώρηση χώρων στο Τμήμα 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος στο κτήριο του 
Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας. 

 
 
 

Τ. Χριστοφίδης 

 
 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/5.27 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως:  
(α) Ανακαλέσει την απόφαση της για τη σύσταση του 
Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Λέκτορα 
Αναστάσιου Ζωπιάτη, του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων 
και Τουρισμού, που έλαβε κατά την 70η συνεδρία της.  
(β) Καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την 
ανέλιξη του Λέκτορα Αναστάσιου Ζωπιάτη, του Τμήματος 
Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.  

 
 
 
 
 

Γ. Γιατράκος 

 
 
 
 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/6.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει την εισήγηση του 
Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού για αλλαγές 
στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος στην Επιτροπή 
Προπτυχιακών Σπουδών. 

 
Β. Πρωτοπαπάς 

 
Άμεσα 

71/ΔΕ/6.2 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Ο Γυμναστής κ. Κ. Τιγγιρίδης αναλάβει τη διαχείριση των 
κρατήσεων και ακυρώσεων των αθλητικών χώρων του 
Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου. 
(β) Οι ώρες απασχόλησης του κ. Τιγγιρίδη αυξηθούν από 
είκοσι σε τριάντα εβδομαδιαίως, με ανάλογη αναπροσαρμογή 
των απολαβών του. 
(γ) Παραχωρηθεί στον κ. Τιγγιρίδη τηλεφωνική συσκευή (η 
οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς κρατήσεων και 
ακυρώσεων) καθώς και επίδομα τηλεφώνου βάσει της 
υφιστάμενης πολιτικής του Πανεπιστημίου. 
(δ) Αγοραστεί χρηματοκιβώτιο για τη φύλαξη των εισπράξεων. 

 
 
 
 
 
 
 

Β. Πρωτοπαπάς 

 
 
 
 
 
 
 

Άμεσα 
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71/ΔΕ/6.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Αναπέμψει το θέμα της προκήρυξης νέων θέσεων για 
διδακτορικές σπουδές στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, διότι κρίνει πως ο αριθμός των θέσεων είναι 
υπερβολικά υψηλός. 
(β) Εγκρίνει το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και 
Διαδραστικών Τεχνολογιών» μεταξύ του Τμήματος 
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και του Τμήματος 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως αυτό 
παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί . 
(γ) Εγκρίνει το διδακτορικό πρόγραμμα «Environmental Health 
and Public Health» του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και 
Δημόσιας Υγείας, όπως αυτό παρουσιάζεται στο παράρτημα 
που έχει υποβληθεί. 
(δ) Υιοθετήσει την πολιτική που ισχύει στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, για την παραχώρηση ποσοστού των εσόδων, που 
προκύπτουν από τα δίδακτρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, 
στα Τμήματα που προσφέρουν τα προγράμματα. Το ύψος του 
ποσοστού να είναι αυτό που ισχύει και στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β. Πρωτοπαπάς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις ανανεώσεις 
συνδρομών σε διεθνείς οργανισμούς για τα έτη 2011-2012 και 
τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς, 
όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί. 

 
Χ. 

Χρυσοστόμου 

 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/8 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση 
διοργάνωσης καλοκαιρινού σχολείου σε θέματα «Θαλάσσιων 
και Χερσαίων Οδών και Συγκοινωνιών», στα πλαίσια των 
θεματικών προτεραιοτήτων του EMUNI, όπως αυτή 
παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί. 

 
Χ. 

Χρυσοστόμου 

 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/9 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 
(α) Αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου αποτελούμενη από την 
Καθ. Τ. Ονουφρίου (νεοδιορισθείσα Αντιπρύτανη 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων) και από ένα εκπρόσωπο της 
Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, 
επισκεφθεί το Πανεπιστήμιο της Χάιφα για τη διαμόρφωση του 
πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων. 
(β) Το προτεινόμενο κείμενο της συμφωνίας επαναϋποβληθεί 
αφού πρώτα γίνουν οι αναγκαίες λεκτικές βελτιώσεις. 

 
 
 
 
 
Χ. 

Χρυσοστόμου 

 
 
 
 
 
 

Άμεσα 

71/ΔΕ/10 Η ΔΕ, αφού εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τα 
συμπεράσματα που περιέχει η έκθεση της ad hoc Επιτροπής 
που ορίστηκε για τη μελέτη των διαδικασιών που 
ακολουθήθηκαν για την ενοικίαση και αξιοποίηση του κτηρίου 
New Extra, αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει την έκθεση 
στη Συντονιστική Επιτροπή Ελέγχου Λειτουργιών του 
Πανεπιστημίου για εξέταση και κατανομή ευθυνών εκεί και 
όπου προκύπτουν. 

 
 
 

Μ. Γιαννεσκής 

 
 
 

Άμεσα 
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71/ΔΕ/11 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει ποσό ύψους 
€260,000,  ούτως ώστε να γίνουν πληρωμές για εργασίες που 
έχουν ήδη ολοκληρωθεί στις αποθήκες Συκοπετρίτη, εφόσον 
προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα και 
δικαιολογητικά από την Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας. 

 
 

Ζ. Αχιλλίδης 

 
 

Άμεσα 

 
 


