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Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 85ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28/06/2011 

 
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 

85/ΑΠΣ/2.2 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση πρότασης του ΔΔΟ για διορισμό του κ. 

Κώστα Χόππα στη θέση Προϊσταμένου της Υπηρεσίας 

Ανθρωπίνου Δυναμικού και αποφάσισε όπως το προωθήσει για 

έγκριση στην επόμενη συνεδρία της ΔΕ.  

 

ΔΔΟ 

Απαιτείται έγκριση 

ΔΕ 

67η Συνεδρία ΔΕ, 

14/07/11 

85/ΑΠΣ/3 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολών του Δημαρχείου Λεμεσού με τις 

οποίες ζητείται η παραχώρηση των χώρων στάθμευσης του 

προσωπικού του ΤΕΠΑΚ, που βρίσκονται στις οδούς Νικόλα 

Ξιούτα, Κιτίου Κυπριανού και  Γιάγκου Ποταμίτη, για χρήση από το 

κοινό από το απόγευμα κάθε Παρασκευής μέχρι το βράδυ κάθε 

Κυριακής. 

 

Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως παραχωρήσει στο κοινό το χώρο 

στάθμευσης της οδού Νικόλα Ξιούτα κατά τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο, λόγω του ότι ο χώρος αυτός δεν χρησιμοποιείται ακόμη 

από το προσωπικό του Πανεπιστημίου.  Η παραχώρηση αυτή 

γίνεται με την προϋπόθεση ότι το Πανεπιστήμιο διατηρεί το 

δικαίωμα να αρχίσει κατασκευαστικές εργασίες οπότε το θεωρήσει 

αναγκαίο. 

 

Όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης στις οδούς Κιτίου 

Κυπριανού και Γιάγκου Ποταμίτη, το ΑΠΣ επισημαίνει ότι οι χώροι 

αυτοί χρησιμοποιούνται ήδη από το προσωπικό του 

Πανεπιστημίου το οποίο καταβάλει τίμημα για εβδομαδιαία και 
εικοσιτετράωρη χρήση.  Εξουσιοδοτήθηκε ο ΔΔΟ όπως, μέσω της 

ad hoc Επιτροπής για τους χώρους στάθμευσης, διερευνήσει τη 

δυνατότητα διευθέτησης κάποιας συμφωνίας με τα μέλη του 

ΔΔΟ/ 

Ζ. Αχιλλίδης 

Άμεσα 
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προσωπικού που χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς. 

 

85/ΑΠΣ/4 Ο ΔΔΟ ενημέρωσε το ΑΠΣ για τη συμμετοχή του ιδίου και του 

Προέδρου της ΔΕ στην Ιδρυτική Συνέλευση του Συνδέσμου με την 

επωνυμία “European Union Universities of Small States”, που 

πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Ιουλίου 2011 στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου.  Κύριος στόχος του Συνδέσμου είναι να διασφαλίσει τα 

συμφέροντα των μικρών κρατών, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

ιδιαίτερα σε σχέση με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των 

προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ. 

 

Το ΑΠΣ ενέκρινε την καταβολή της ετήσιας συνδρομής στο 

Σύνδεσμο, η οποία ανέρχεται στα €500. 

  

ΔΔΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτείται έγκριση 

ΔΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67η Συνεδρία ΔΕ, 

14/07/11 

85/ΑΠΣ/5 Ο ΔΔΟ ενημέρωσε το ΑΠΣ ότι στην πρώην Στοά Κότσαπα ο 

ιδιοκτήτης του διπλανού καφεστιατορίου έχει επεκτείνει το 

κατάστημα του σε μέρος της Στοάς, προβάλλοντας τον ισχυρισμό 

ότι ήταν ενοικιαστής του συγκεκριμένου χώρου βάσει συμφωνίας ή 

συνεννόησης με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.  Σε συνάντηση, που 

διευθετήθηκε από το Πανεπιστήμιο, μεταξύ εκπροσώπου του 

Κτηματολογίου και του ιδιοκτήτη, συμφωνήθηκε ότι το 

Κτηματολόγιο θα αξιολογούσε την οποιαδήποτε αποζημίωση που ο 

ιδιοκτήτης δικαιούται να πάρει.  Ωστόσο η πρόταση του 

Κτηματολογίου και το αίτημα του ιδιοκτήτη απέχουν πάρα πολύ και 

δε διαφαίνεται ότι θα υπάρξει σύντομα συμβιβασμός.  Σημειώνεται 

ότι, αν η εκκρεμότητα αυτή δεν επιλυθεί, τότε οι αρχιτέκτονες 

μελετητές του Πανεπιστημίου θα χρειαστούν €154.325 επιπλέον 

ΦΠΑ για επανασχεδιασμό του παρακρατημένου χώρου. 

 
Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως διευθετηθεί άμεσα συνάντηση του ΔΔΟ 

και του Διευθυντή του Κτηματολογίου για επίλυση του θέματος το 

συντομότερο δυνατόν. 

 

ΔΔΟ Άμεσα 

85/ΑΠΣ/6 Το ΑΠΣ ενέκρινε την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ 

της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας του 

ΤΕΠΑΚ, στα πλαίσια της υφιστάμενης συμφωνίας μεταξύ του 
Υπουργείου και του Πανεπιστημίου. 

 

ΔΔΟ Άμεσα 

85/ΑΠΣ/7 Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα του Νίκου Ιωάννου, Λειτουργού 

Πληροφορικής, για τοποθέτηση τηλεόρασης 50 ιντσών που να 

δέχεται αντένα (RF) τοποθετημένη σε φορητή βάση, στο Κυλικείο 

του κτηρίου Α. Θεμιστοκλέους. 

Ν. Ιωάννου Άμεσα 
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85/ΑΠΣ/8 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση σημειώματος του Μάριου Ζέρβα, 

Προϊσταμένου Βιβλιοθήκης, με το οποίο αιτείται την εργοδότηση 

δύο Βιβλιοθηκονόμων με συμβόλαιο σύντομης διάρκειας για την 

καταλογογράφηση του υλικού της Βιβλιοθήκης του ΑΤΙ.  Το ΑΠΣ 

αποφάσισε όπως παραπέμψει το αίτημα στην επόμενη συνεδρία 

της ΣΕΔΙΠ.  

 

Μ. Ζέρβας 22η Συνεδρία 

ΣΕΔΙΠ 07/07/11 

 

67η Συνεδρία ΔΕ, 

14/07/11 

85/ΑΠΣ/9.1 Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ενημέρωσε το ΑΠΣ ότι 

το CII, μέσω του προγράμματος Harvard Cyprus Program, 
προτίθεται να προσφέρει δύο υποτροφίες σε Παλαιστίνιους 

φοιτητές, αρχίζοντας από το 2012, και εισηγείται όπως οι φοιτητές 

αυτοί απαλλαγούν από τα δίδακτρα. 

 

Το ΑΠΣ εισηγείται στη ΔΕ όπως εγκριθεί το αίτημα για απαλλαγή 

των διδάκτρων των δύο Παλαιστίνιων φοιτητών. 

 

Επίσης, το ΑΠΣ, ύστερα από πρόταση του Αντιπροέδρου 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, αποφάσισε να εισηγηθεί στη ΔΕ όπως 

ο αριθμός των υποτρόφων που απαλλάσσονται από την καταβολή 

διδάκτρων στο CII αυξηθεί από 4 σε 5, με δεδομένη την προσφορά 

του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιδημιολογία και 

Βιοστατιστική». 

   

ΑΑΥ 

 
 

 

 

 

 

 

Απαιτείται έγκριση 

ΔΕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

67η Συνεδρία ΔΕ, 

14/07/11 

85/ΑΠΣ/9.2 Το ΑΠΣ ενέκρινε την αποπληρωμή του κ. Χριστόδουλου 

Ελληνόπουλου, Επισκέπτη Καθηγητή (σύντομης διάρκειας) στο 

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, για την εκμάθηση του 

λογισμικού SBEMcy στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Μαθήματος 

ΔΙΠ534 (Ενεργειακή Απόδοση και Ενεργειακός Έλεγχος). 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.3 Το ΑΠΣ ενέκρινε τροποποίηση στην ημερομηνία λήξης της 

σύμβασης απασχόλησης του Κωνσταντίνου Κλεοβούλου, 

Ερευνητικού Συνεργάτη, στα πλαίσια της εναρκτήριας 

χρηματοδότησης του Καθ. Παντελή Κελίρη στο Τμήμα 

Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών.  Η 

περίοδος απασχόλησης του κ. Κλεοβούλου στο προαναφερόμενο 

πρόγραμμα θα είναι από 05/07/10 μέχρι 31/12/11. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.4 Το ΑΠΣ ενέκρινε τροποποίηση των όρων του συμβολαίου 

απασχόλησης του Νικόλα Αριστοκλέους, Ερευνητικού Συνεργάτη 

στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής 

Υλικών στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος του ΙΠΕ (αρ. 

πρωτοκόλλου ΥΓΕΙΑ/ΔΥΓΕΙΑ/0609/(ΒΙΕ)/11), ως εξής: 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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 Πλήρης απασχόληση 20 ανθρωπομηνών για διάρκεια 20 
μηνών (αναδρομικά από 01/03/2011 μέχρι 31/10/2012). 

 

85/ΑΠΣ/9.5 Το ΑΠΣ ενέκρινε τροποποίηση των όρων του συμβολαίου 

απασχόλησης της Παναγιώτας Ανδρέου, Ερευνητικής Συνεργάτιδας 

στο Τμήμα Νοσηλευτικής στα πλαίσια της εναρκτήριας 

χρηματοδότησης της Λέκτορος Ευριδίκης Παπασταύρου, ως εξής: 

 

 Πλήρης απασχόλησης δύο μηνών (01/07/2011 – 
31/08/2011). 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.6 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της παραίτησης του κ. Χρίστου Γκατζούλη, 

Ερευνητικού Συνεργάτη στα πλαίσια προγράμματος του ΙΠΕ 

(ΔΙΕΘΝΗΣ/ΣΤΟΧΟΣ/0609/09) με υπεύθυνο έργου τον Αναπληρωτή 

Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη, στο Τμήμα Πολυμέσων και 

Γραφικών Τεχνών, λόγω αποδοχής Ακαδημαϊκής θέσης στο 

Bahrain Polytechnic.  Η τελευταία ημερομηνία καθηκόντων του είναι 

η 31η Αυγούστου 2011. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.7 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της πρόωρης διακοπής του συμβολαίου του 

κ. Γιάννη Γιαπανή, Ερευνητικού Συνεργάτη στα πλαίσια της 

εναρκτήριας χρηματοδότησης του Λέκτορα Αντώνη Δανού, στο 

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, λόγω ολοκλήρωσης του 

έργου, στο οποίο εργαζόταν, νωρίτερα απ’ ότι προγραμματιζόταν.  

Η τελευταία ημερομηνία των καθηκόντων του κ. Γιαπάνη θα είναι η 

31η Αυγούστου 2011. 

 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.8 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του κ. Cameron Brown, ως 

Ερευνητικού Συνεργάτη, στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, 

Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, στο γνωστικό αντικείμενο 

«Γενετική μελέτη της επίδρασης της ιχθυοκαλλιέργειας στο ιθαγενές 

λαυράκι της Κύπρου», στα πλαίσια του εξωτερικού ερευνητικού 

προγράμματος το οποίο χρηματοδοτείται από το ΙΠΕ (SEABASS), 

με υπεύθυνη έργου τη Λέκτορα Δέσποινα Μιλτιάδους. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.9 Το ΑΠΣ ενέκρινε την καταβολή αμοιβής ίσης με την αμοιβή που 

δίδεται σε κατόχους Διδακτορικού τίτλου, στην κ. Κλίτσα Αντωνίου 

και στην κ. Γιάννα Αμερικάνου, Ειδικούς Επιστήμονες του 

Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (Φθινοπωρινό 

Εξάμηνο 2011/12), οι οποίες είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, 

λόγω αυξημένων προσόντων βάσει της τεκμηριωμένης εισήγησης 

του Συντονιστή του Τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ. 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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85/ΑΠΣ/9.10 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης απασχόλησης του κ. 

Δημήτρη Πενταρά, Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα 

Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, 

στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική/ αναλυτική/ πειραματική 

μελέτη της μηχανικής απόδοσης σύνθετων νανοϋλικών», στα 

πλαίσια της Εναρκτήριας Χρηματοδότησης του Λέκτορα Γιώργου 

Κωνσταντινίδη. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.11 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης απασχόλησης της κ. 

Ελίσάβετ Βογιατζόγλου, Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα 

Νοσηλευτικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη της δεύτερης 

γενιάς Επιδημιολογικής Επιτήρησης του HIV και του HCV στην 

Κύπρο», στα πλαίσια της Εναρκτήριας Χρηματοδότησης του 

Επίκουρου Καθηγητή Βασίλειου Ραφτόπουλου. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.12 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση απασχόλησης του κ. Ηλία 

Γραβάνη, Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, στο γνωστικό αντικείμενο 

«Μελέτη και μοντελοποίηση του Αιολικού Δυναμικού στην Κύπρο», 

στα πλαίσια της Εναρκτήριας Χρηματοδότησης του Επίκουρου 

Καθηγητή Ευάγγελου Ακύλα. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.13 Το ΑΠΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις του Συντονιστή του 

Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου και τη θετική 

εισήγηση του, ενέκρινε τις ανανεώσεις των συμβάσεων 

απασχόλησης για δώδεκα επιπλέον μήνες, των πιο κάτω μελών 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού: 

 

 Ιωάννη Χρηστίδη – Ημ. Λήξης Συμβολαίου 31/08/2011 

 Κωνσταντίνου Τζιούβα – Ημ. Λήξης Συμβολαίου 
31/08/2011 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.14 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση απασχόλησης του κ. Αλέξανδρου 

Μάτσα, Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, στο εσωτερικό ερευνητικό 

πρόγραμμα “Monitoring” και την συμπερίληψη του στο εσωτερικό 

ερευνητικό πρόγραμμα “Integration”, με υπεύθυνο έργου τον 

Αναπληρωτή Καθηγητή Διόφαντο Χατζημιτσή. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.15 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση απασχόλησης της κ. Misela Mavric, 

Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και 

Τουρισμού, στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία/ 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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Ανθρωπολογία/ Κοινωνική Ψυχολογία/ Κοινωνική Γεωγραφία/ 

Επιστήμες Συμπεριφοράς», στα πλαίσια της εναρκτήριας 

χρηματοδότησης του Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνου 

Ανδριώτη. 

 

85/ΑΠΣ/9.16 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση απασχόλησης της κ. Φωτεινής 

Παπαδοπούλου, Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Διοίκησης 

Ξενοδοχείων και Τουρισμού, στο γνωστικό αντικείμενο 

«Κοινωνιολογία/ Ανθρωπολογία/ Κοινωνική Ψυχολογία/ Κοινωνική 

Γεωγραφία/ Επιστήμες Συμπεριφοράς», στα πλαίσια της 

εναρκτήριας χρηματοδότησης του Αναπληρωτή Καθηγητή 

Κωνσταντίνου Ανδριώτη. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.17 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του κ. Κχοζεϊμέ Μοχάμαντ Ιμάν, 

ως Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 

και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, στο γνωστικό αντικείμενο 

«Accelerating FSI solvers using general purpose graphical 

processing units (GPGPUS), στα πλαίσια του προγράμματος το 

οποίο χρηματοδοτείται από το ΙΠΕ με αρ. πρωτοκόλλου 

ΤΠΕ/ΠΛΗΡΟ/0609/(ΒΕ)/11 με υπεύθυνο έργου τον Καθηγητή 

Ανδρέα Αναγιωτό. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.18 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Χαρούλας Πισκοπιανού, 

ως Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Υγρών 

Αποβλήτων», στα πλαίσια του προγράμματος το οποίο 

χρηματοδοτείται από το ΙΠΕ με αρ. πρωτοκόλλου 

ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΑΣΤΙ/0609/(ΒΙΕ)/09 και υπεύθυνο έργου τον 

Αναπληρωτή Καθηγητή Κώστα Κώστα. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.19 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Δήμητρας Χατζηλοϊζή, ως 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 

και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, στο γνωστικό αντικείμενο 

«Μοντελοποίηση Σύνθετων, Νανοσύνθετων και Ευφυών Σύνθετων 

Υλικών», στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης του 

Επίκουρου Καθηγητή Τάσου Γεωργιάδη. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.20 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του κ. Νικόλαου Μήττα, ως 

Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Τεχνολογιών Πληροφορικής, στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση 

έργων λογισμικού – Εκτίμηση κόστους λογισμικού», στα πλαίσια 

της εναρκτήριας χρηματοδότησης του Αναπληρωτή Καθηγητή 

Ανδρέα Ανδρέου. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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85/ΑΠΣ/9.21 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Ιφιγένειας Παύλου, ως 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και 

Τουρισμού, στο γνωστικό αντικείμενο “Packman: Agro foods in the 

Mediterranean area” στα πλαίσια του εξωτερικού ερευνητικού 

προγράμματος MED και με υπεύθυνο έργου την Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Μαρία Καπαρδή. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.22 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Μάρθας Παΐση, ως 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Διεθνές Ινστιτούτο για την 

Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία, στα πλαίσια του εξωτερικού 

ερευνητικού προγράμματος Promovax με υπεύθυνο έργου τον 

Επίκουρο Καθ. Κώστα Χριστοφή. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.23 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση σημειώματος του Αναπλ. Καθ. Σ. Στυλιανού, 

Συντονιστή της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη της Λέκτορος 

Ελένης Κύζα, με το οποίο ενημερώνει ότι το μέλος της Ειδικής 

Επιτροπής Καθ. Frank Webster δεν συμμετείχε στη συνάντηση 

λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε. 

 

Ο κ. Στυλιανού εισηγείται όπως το Πανεπιστήμιο (i) καλύψει το 

κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων του κ. Webster, και (ii) του 

καταβάλει αποζημίωση για την εργασία που ήδη έχει επιτελέσει 

στα πλαίσια της αξιολόγησης της αίτησης. 

 

Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως: (i) καλύψει το κόστος των αεροπορικών 

εισιτηρίων του Καθ. F. Webster ύψους €349.18, και (ii) του 

καταβάλει ποσό ύψους €150 για την εργασία που είχε ήδη 

επιτελέσει στα πλαίσια της αξιολόγησης της αίτησης. 

   

Κ. Χόππας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτείται έγκριση 

ΔΕ 

Άμεσα 

 

 

 

 

 

 

 

 

67η Συνεδρία ΔΕ, 

14/07/11 

85/ΑΠΣ/9.25 Ο ΔΔΟ ενημέρωσε το ΑΠΣ για το φαινόμενο της παράνομης 

τοποθέτησης, από ιδιώτη, τραπεζιών και καθισμάτων στο χώρο 

διέλευσης πεζών έξω από το κτήριο της Πανεπιστημιακής 

Βιβλιοθήκης και την προκαλούμενη από τους θαμώνες του κέντρου 

αναψυχής που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου, 

οχληρία στους χρήστες της Βιβλιοθήκης αλλά και στους πεζούς, η 

διέλευση των οποίων παρεμποδίζεται. 

 

Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως ο ΔΔΟ στείλει επιστολή στο Δήμαρχο 
Λεμεσού με την οποία να τον ενημερώνει για το πιο πάνω 

πρόβλημα και να ζητά όπως ληφθούν κάποια μέτρα από το Δήμο, 

αφού τα πεζοδρόμια εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δήμου. 

 

ΔΔΟ  Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.26 Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα του Επίκουρου Καθηγητή Νικόλα 

Τσαπατσούλη όπως η επιταγή ύψους €1040 που έχει αποστείλει ο 

Ν. Τσαπατσούλης/ 

Λογιστήριο 

Άμεσα 
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Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού στο ΤΕΠΑΚ για μερική κάλυψη 

των εξόδων του προσκεκλημένου ομιλητή αλλά και του επίσημου 

δείπνου του επιστημονικού συνεδρίου SMAP2010, το οποίο έχει 

διοργανωθεί από το ΤΕΠΑΚ το Δεκέμβριο του 2010, πιστωθεί στο 

Ταμείο Υπερκεφαλικών του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών 

Διαδικτύου ώστε να διευκολυνθούν παρόμοιες δραστηριότητες του 

Τμήματος.  Όλες οι υποχρεώσεις του πιο πάνω συνεδρίου που 

προέκυψαν από τη διοργάνωση του έχουν πληρωθεί στο ακέραιο, 

είτε από τις εγγραφές είτε από το κονδύλι του Τμήματος (Συνέδρια 

και Σεμινάρια εντός Κύπρου). 

 

85/ΑΠΣ/9.27 Το ΑΠΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις της Διευθύντριας του 

Κέντρου Γλωσσών και τις θετικές εισηγήσεις της, ενέκρινε τις 

ανανεώσεις των συμβάσεων απασχόλησης, για δώδεκα επιπλέον 

μήνες, των πιο κάτω μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού: 

 

 Αντρούλλας Αθανασίου – ημ. λήξης συμβολαίου 
31/08/2011 

 Δημήτρη Μπόγλου – ημ. λήξης συμβολαίου 31/08/2011 

 Σταυρούλας Χ’ Κωνσταντίνου – ημ. λήξης συμβολαίου 
31/08/2011 

 Έλις Κακουλλή – Κωνσταντίνου – ημ. λήξης συμβολαίου 

31/08/2011 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.28 Το ΑΠΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις του Συντονιστή του 

Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και τις θετικές 

εισηγήσεις του, ενέκρινε τις ανανεώσεις των συμβάσεων 

απασχόλησης, για δώδεκα επιπλέον μήνες, των πιο κάτω μελών 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού: 

 

 Θησέα Μουζουρόπουλου – ημ. ήξης συμβολαίου 
31/08/2011 

 Νίκου Σύννου – ημ. λήξης συμβολαίου 31/08/2011 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

85/ΑΠΣ/9.29 Ο ΑΑΥ ενημέρωσε το ΑΠΣ ότι το Τμήμα Νοσηλευτικής προσκάλεσε 

την Καθ. Valerie Fleming να συμμετέχει στην Επιτροπή 

Αξιολόγησης για την ανέλιξη της Λέκτορος Χριστιάνας Κούτας, για 

να αντικαταστήσει την Καθηγήτρια Karen Luker η οποία δεν 

μπορούσε να συμμετέχει στην Επιτροπή.  Όμως, επειδή η κ. 

Fleming δεν ανταποκρίθηκε σε επανειλημμένα μηνύματα 

πρόσκλησης, το Τμήμα Νοσηλευτικής αποφάσισε να προσκαλέσει 

την Καθηγήτρια Jill Macleod Clark η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα 

και αποδέχτηκε τη συμμετοχή της στην Επιτροπή.  Ωστόσο, εκ των 

ΑΑΥ/ 

Λογιστήριο 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 
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υστέρων, η κ. Fleming απέστειλε μήνυμα ότι αποδέχεται την 

πρόσκληση του Τμήματος.  Το Τμήμα τότε ενημέρωσε την κ. 

Fleming ότι είχε ήδη ορίσει άλλο κριτή αλλά εκείνη με τη σειρά της 

απάντησε ότι είχε ήδη εργαστεί για την αξιολόγηση της κ. Κούτας 

και απαίτησε όπως αποζημιωθεί.     

 

Ενόψει των πιο πάνω, το ΑΠΣ ενέκρινε το ποσό των €150 ως 

αποζημίωση προς την Καθηγήτρια Valerie Fleming, για την εργασία 

που έχει επιτελέσει στα πλαίσια της αξιολόγησης της αίτησης της 

Λέκτορος Χριστιάνας Κούτα για την ανέλιξη της.   

 

 

 

 

 

Απαιτείται έγκριση 

ΔΕ 

 

 

 

 

67η Συνεδρία ΔΕ, 

14/07/11 

85/ΑΠΣ/10.1 Το ΑΠΣ ενέκρινε την μακρόχρονη ενοικίαση ενός γηπέδου στο 

Αθλητικό Κέντρο ΓΣΟ από το Σωματείο «Κοινωνικός και 

Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Λεμεσού».  Η ενοικίαση θα είναι για 

τις καθημερινές από τις 15:00 μέχρι τις 17:00 και το Σάββατο από 

τις 09:00 μέχρι τις 12:00, για τους μήνες Σεπτέμβριο 2011 μέχρι 

Ιούνιο 2012.  Η τιμολογιακή πολιτική θα είναι €15 ανά ώρα με την 

πληρωμή να γίνεται κάθε τέλος του μήνα για περίοδο ενός έτους με 

δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη ένα έτος με τους ίδιους όρους. Η 

έγκριση δίνεται με την προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεαστεί η χρήση 

του γηπέδου από τους φοιτητές ούτε από τους δημότες. 
 

Ε. Δημοσθένους Άμεσα 

85/ΑΠΣ/10.2 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση σημειώματος της Καθ. Τούλας Ονουφρίου, 

Συντονίστριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Γεωπληροφορικής, αναφορικά με τη συμμετοχή της ως μέλος στο 

Κυπριακό Επιστημονικό Συμβούλιο.  Το εν λόγω Συμβούλιο έχει 

διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με σκοπό να συμβουλεύει 

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πέντε Υπουργούς για τη 

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας στην Κύπρο. 

 
Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα της Καθ. Τούλας Ονουφρίου για τη 

διεξαγωγή της επόμενης διήμερης συνεδρίας του Κυπριακού 

Επιστημονικού Συμβουλίου στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2011 στο 

ΤΕΠΑΚ, καθώς και ποσό ύψους μέχρι €1,000 για κάλυψη των 

εξόδων φιλοξενίας. 

 

Τ. Ονουφρίου/ 

Λογιστήριο  

Άμεσα 


