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Γιάταξη ύνοψηρ Απουάσεων 

 

ΤΝΟΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΗ 53Η ΤΝΔΓΡΙΑ ΣΟΤ ΠΡΤΣΑΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ  

ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΔ ΣΙ 15 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2014  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

Καζ. Διπίδα Κεξαπλνχ Παπαειηνχ, Πξχηαλεο 

Καζ. Αλδξέαο Αλαγησηφο, Αληηπξχηαλεο Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

Φίιηππνο Φηιίππνπ, Δθηειψλ Καζήθνληα Γηεπζπληή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ  

 

ΑΠΟΤΑ 

Καζ. Σνχια Ολνπθξίνπ, Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ  

(Δλεκέξσζε φηη δελ ζα παξεπξεζεί ιφγσ άιισλ εηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ) 

 

Σήπηση Ππακτικών 

Έιελα Σννπιή, Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο 

 

Α/Α ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΚΣΔΛΔΗ 

53/Π/2.2 Σν Π έιαβε γλψζε επραξηζηήξηαο επηζηνιήο ηνπ Γεκάξρνπ Λεκεζνχ, 
θ. Αληξεά Υξίζηνπ, εκεξνκελίαο 18/8/2014, αλαθνξηθά κε ηε θηινμελία 
παηδηψλ απφ ηελ Αγία Πεηξνχπνιε ζηηο εζηίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Σν Π νκφθσλα απνθάζηζε ζηαιεί επραξηζηήξηα απαληεηηθή επηζηνιή 

Β. Πξσηνπαπάο Άκεζα 

53/Π/3.3 Σν Π αθνχ έιαβε γλψζε ζεκεηψκαηνο ηεο Αλαπιεξψηξηαο 
Καζεγήηξηαο, Μαξίαο Καπαξδή, Πξνέδξνπ Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ 
πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ, εκεξνκελίαο 10/6/14 
νκφθσλα απνθάζηζε ηα αθφινπζα: 
 
1) Όπσο παξαπέκςεη κε ζεηηθή εηζήγεζε ζηε χγθιεην ην ζεκείν 1 
πνπ αλαθέξεη: 
 ε θάζε πξνθήξπμε γηα ζέζε φπσο αλαγξάθεηαη ην εμήο ιεθηηθφ: ''Σν 
ΣΔΠΑΚ εθαξκφδεη πνιηηηθή ίζσλ επθαηξηψλ ζην πιαίζην ησλ 
πξνζιήςεσλ θαη ζηα επαθφινπζα ζηάδηα επαγγεικαηηθήο 
ζηαδηνδξνκίαο θαη ελζαξξχλεη άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ φπσο 
ππνβάιινπλ αίηεζε γηα φια ηα επίπεδα ζηειέρσζεο Αθαδεκατθνχ θαη 
Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ''. Απηή ε πξαθηηθή εθαξκφδεηαη απφ πνιιά 
Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα ψζηε λα ηεξείηαη 
επί ηεο νπζίαο. 
 
2) Όπσο επηδηψθεηαη: 
ε Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο γηα αλέιημε ή θαη πξψην δηνξηζκφ ε 
ηζφξξνπε εθπξνζψπεζε ησλ δχν θχισλ ρσξίο απηφ λα ζέηεη ζε 
θίλδπλν ηελ πνηφηεηα ηεο ζχλζεζεο ηεο εθάζηνηε Δπηηξνπήο (ε 
ζπγθεθξηκέλε πξφλνηα πξνθχπηεη θαη απφ ηελ ''Δπξσπατθή Υάξηα ηνπ 
Δξεπλεηή'' κε ηελ νπνία πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ην ΣΔΠΑΚ). Όπνπ 
απηφ δελ είλαη εθηθηφ, κπνξεί λα επηδηψθεηαη ην κέηξν ηεο πνζφζησζεο 
ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ή αηφκσλ πνπ είλαη έκπξαθηα 
επαηζζεηνπνηεκέλα ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ (π.ρ. 1/3 
ειάρηζηε ζπκκεηνρή θαηά θχιν). 
 
 

 
 
 
 
 
Έιελα Σννπιή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Άκεζα 
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3) Όπσο επηδηψθεηαη: 
ηε ζχλζεζε ησλ πγθιεηηθψλ Δπηηξνπψλ λα εθπξνζσπνχληαη θαη ηα 
δχν θχια ζηηο ζέζεηο ησλ Πξνέδξσλ θαη ησλ κειψλ. 
 
4) Όπσο κε εηζεγεζεί έγθξηζε ηεο πην θάησ πξφηαζεο, δηφηη 
ελδερνκέλσο λα ζηαινχλ ιαλζαζκέλα κελχκαηα: 
Πέξαλ ηεο ζχλζεζεο ησλ δηάθνξσλ Δπηηξνπψλ, φπσο δηεξεπλεζεί ε 
δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ηεο πξαθηηθήο ησλ πνζνζηψζεσλ ζηηο 
δηαδηθαζίεο ηεο πξφζιεςεο θαη αλέιημεο πξνζσπηθνχ, ζηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη ράζκα, ρσξίο απηφ λα απνβαίλεη εηο βάξνο 
ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππφ πξφζιεςε θαη 
αλέιημε ππνςεθίσλ. 
 
5) Όπσο παξνηξχλεηαη: 
Όπνπ είλαη εθηθηφ ζε αμηψκαηα (π.ρ. Κνζκήηνξαο, Πξφεδξνο 
Σκήκαηνο) θαη ζε πςειέο δηνηθεηηθέο ζέζεηο (π.ρ. Πξντζηάκελνπο) 
φπσο αληηπξνζσπεχνληαη θαη ηα δχν θχια. 
 
6) Ζ παξαθάησ εηζήγεζε ήδε εθαξκφδεηαη: 
ηνπο Καλνληζκνχο Έξεπλαο γηα εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο πνπ 
ππνβάιινληαη απφ ην ΣΔΠΑΚ φπσο ελζσκαησζεί 
παξάγξαθνο/πξφλνηα ψζηε λα δίλνληαη ίζεο επθαηξίεο ζε άλδξεο θαη 
γπλαίθεο γηα ζέζεηο επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ, εξεπλεηηθψλ βνεζψλ, 
ππεχζπλσλ έξγσλ θιπ. θαη φπσο γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ πξφλνηαο. 
 
7) Όπσο ε πην θάησ εηζήγεζε πξνσζεζεί ζηελ Δπηηξνπή 
Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ: 
Όπσο πξνζθεξζεί έλα κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο γηα φινπο ηνπο 
θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ λα αλαθέξεηαη ζε ζέκα ηζφηεηαο, 
γπάιηλε νξνθή, λνκνζεηηθά δηθαηψκαηα θαη άιιε ζπλαθή ζεκαηνινγία. 
Ζ πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο έρεη εηνηκαζηεί θαη ζηαιζεί γηα έγθξηζε 
ζηα Σκήκαηα (ΓΞΣ,ΠΓΣ, ΝΟ) ηα νπνία ζα ζπλ-δηδάμνπλ ην κάζεκα, 
ηηο εκπιεθφκελεο ρνιέο θαη ηελ πγθιεηηθή Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθψλ 
πνπδψλ. Αληίζηνηρε ελεκέξσζε ζα κπνξνχζε λα πξνζθεξζεί ζην 
ζχλνιν ηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, αθφκα θαη ζην επξχηεξν 
θνηλφ, γηα ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο 
ηζφηεηαο πξνο θαηαπνιέκεζε παξαδνζηαθψλ αληηιήςεσλ θαη 
ζηεξεφηππσλ ζπκπεξηθνξψλ. 
 
8) Όπσο ε πην θάησ πξφηαζε πξνσζεζεί ζηελ Δπηηξνπή 
Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ζεηηθή εηζήγεζε: 
Όπσο δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα γηα πηνζέηεζε επέιηθησλ κεζφδσλ 
εξγαζίαο (π.ρ. ηειεξγαζία) πξνο πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο 
ησλ δχν θχισλ ζην βαζκφ πνπ λα δηεπθνιχλνληαη νη γπλαίθεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ πνπ έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ηελ αλαηξνθή ηέθλσλ, ηελ 
πεξηπνίεζε ειηθησκέλσλ, θαζψο θαη αλάιεςε άιισλ ζρεηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ απνδεδεηγκέλα βαξχλνπλ ηηο ίδηεο. 
 
9) Όπσο ε πην θάησ εηζήγεζε ιεθζεί ππφςε γηα κειινληηθή ρξήζε: 
ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο εηζήγεζεο, κειινληηθά, ζα κπνξνχζε 
λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο απαξαίηεησλ ''δνκψλ''. 
πγθεθξηκέλα ε έλλνηα ησλ ''δνκψλ'' αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη 
ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ θχιαμεο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο 
ησλ παηδηψλ ησλ ππαιιήισλ ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη εξγαδφκελεο 
κεηέξεο θαη λα ζπλδπάζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ θαξηέξα κε ηε 
κεηξφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έιελα Σννπιή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έιελα Σννπιή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άκεζα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άκεζα 
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10) Όπσο ε πην θάησ εηζήγεζε πξνσζεζεί ζηελ Δπηηξνπή Έξεπλαο: 
Δθπφλεζε έξεπλαο γηα ηε δηεθδίθεζε πηζηνπνίεζεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ εθαξκνγή Καιψλ Πξαθηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ 
ηζφηεηα ησλ θχισλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κε ζηφρν ηελ πηνζέηεζε 
κειινληηθά νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ 
δχν θχισλ κε ζπγθεθξηκέλν ρέδην Γξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ ηνπ Πξνηχπνπ. 
 
Σέινο, ην Π επραξίζηεζε ζεξκά ηελ Πξφεδξν θαη ηα Μέιε ηεο νκάδαο 
εξγαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ. 
 

Έιελα Σννπιή 
 
 
 

Άκεζα 
 

53/Π/3.4 Σν Π αθνχ έιαβε γλψζε ζεκεηψκαηνο ηεο Γξ. αιψκεο Παπαδήκα, 
Γηεπζχληξηαο Κέληξνπ Γισζζψλ, εκεξνκελίαο 20/6/14, αλαθνξηθά κε 
ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο γλψζεο ηεο Ηηαιηθήο Γιψζζαο, CELI, ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ γηα μέλνπο ηεο Πεξνχηδηαο - Ηηαιίαο , νκφθσλα ελέθξηλε 
ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ κε ζθνπφ ην Κέληξν Γισζζψλ λα γίλεη 
εμεηαζηηθφ θέληξν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην Παλεπηζηήκην δελ ζα 
επσκηζηεί θφζηνο. 
 

. Παπαδήκα Άκεζα 

53/Π/4.1 Σν Π αθνχ έιαβε γλψζε ζεκεηψκαηνο ηνπ Καζεγεηή Σάθε Καζπαξή, 
Πξνέδξνπ Σκήκαηνο ΖΜΠ, νκφθσλα απνθάζηζε φπσο εγθξίλεη ηελ 
έθηαθηε πξνθήξπμε δηδαθηνξηθήο ζέζεο απφ ην Λέθηνξα Μηράιε 
Μηραειίδε, ε νπνία ελ κέξε ζα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ελαξθηήξηα 
ηνπ ρξεκαηνδφηεζε. 
 

Μ. Μηραειίδε / 
ΤΦΜ 

Άκεζα 

53/Π/4.2 Σν Π θαηέγξαςε ηε δηα πεξηθνξάο έγθξηζή ηνπ, ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Γξ. 
Παλαγηψηε Γηάιινπξνπ, γηα δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο 
Φπζηνινγίαο ζηνπο δεπηεξνεηείο θνηηεηέο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, γηα ην Υεηκεξηλφ Δμάκελν (1/9 – 31/12/2014). 
 

Π. Γηάιινπξνο Άκεζα 

53/Π/4.3 Σν Π θαηέγξαςε ηε δηα πεξηθνξάο έγθξηζή ηνπ, ηνπ αηηήκαηνο ηνπ 
Καζεγεηή ηέιηνπ Υνχιε, Πξνέδξνπ Σκήκαηνο ΜΜΤ γηα ηελ απεπζείαο 
αλάζεζε ηνπ καζήκαηνο ΜΜΤ 321: Δηζαγσγή ζηε Ρεπζηνκεραληθή, 
ζηνλ Μεηαδηδαθηνξηθφ πλεξγάηε, Κψζηα Πηηζηιιίδε.   
 

. Υνχιεο Άκεζα 

53/Π/4.4 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηέιηνπ 
ηπιηαλνχ, Πξνέδξνπ Σκήκαηνο ΔΓ, γηα αλαλέσζε ηεο ζπλεξγαζίαο 
ηνπ Σκήκαηνο ΔΓ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, Nico Carpentier 
(Vrije Universiteit Brussel) κέρξη θαη ηελ άλνημε ηνπ 2018. 
 

. ηπιηαλνχ Άκεζα 

53/Π/4.5 Σν Π θαηέγξαςε ηε δηα πεξηθνξάο έγθξηζή ηνπ, ηνπ αηηήκαηνο ηνπ 
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, Πξνέδξνπ Σκήκαηνο ΓΒΣ, γηα ηελ αλάζεζε 
ησλ αθφινπζσλ καζεκάησλ: 

 ΓΒΣ 413 (Αεηθνξηθή Γεσξγία/Κηελνηξνθία) ζηελ Γξα Αγγειηθή 
Μαξηίλνπ, κε ζπκπιεξσκαηηθή δηδαζθαιία απφ ηνλ Λέθηνξα 
Μελέιαν ηαπξηλίδε θαη ην κέινο ΔΔΠ Οπξάλην Σδακαινχθα. 

Ζ Γξ. Μαξηίλνπ ζα δηδάμεη ην κάζεκα γηα δηάζηεκα 9 εβδνκάδσλ (4 
ψξεο/βδνκάδα). 

 ΓΒΣ 502 (Βηνρεκεία θαη Μνξηαθή Βηνινγία) ζηελ Γξ. Παλαγηψηα 
ηπιηαλνχ, ε νπνία ζα δηδάμεη 3 ψξεο/εβδνκάδα ην εξγαζηεξηαθφ 
κέξνο ηνπ καζήκαηνο θαη 3 ψξεο/εβδνκάδα ην ζεσξεηηθφ κέξνο 
ηνπ καζήκαηνο. 

 

Υ. 
Παπαρξηζηνθφξνπ 

Άκεζα 

53/Π/4.6 Σν Π έιαβε γλψζε ζεκεηψκαηνο ηεο ΤΑΓ, φηη ζε ζπλέρεηα απφθαζεο 
ηεο 51εο πλεδξίαο ηνπ Π, εκεξνκελίαο 12/6/2014,  γηα αλάζεζε 
εξγαζίαο ζηελ θα. Stephanie Gaengler ζην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Κχπξνπ 
γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή θαη Γεκφζηα Τγεία, απφ 1/4/2014 κέρξη 
5/9/2014 ζε Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα ηνπ ΗΠΔ κε αξ. πξσηνθφιινπ 

Κ. Υφππαο Άκεζα 
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ΑΔΗΦΟΡΗΑ/ΑΣΗ/0311/ΒΗΔ/20 κε ππεχζπλν έξγνπ ηνλ Δπίθνπξν 
Καζεγεηή Κσλζηαληίλν Μαθξή, νη φξνη αλάζεζήο ηεο 
δηαθνξνπνηνχληαη. 
 

53/Π/4.7 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Κψζηα Κψζηα, 
γηα αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηνλ θ. Γηψξγν Γεσξγίνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε ν νπνίνο επηιέγεθε κέζσ δηαδηθαζίαο 
Πξνζθνξψλ.   
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.8 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα απφ ηνλ Λέθηνξα Μηραήι ηβεξηαλφ γηα 
αλάζεζε ππεξεζηψλ ζηνλ θ. Κσλζηαληίλν Παπαδάκνπ κε ηελ ηδηφηεηα 
ηνπ Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε ν νπνίνο επηιέγεθε κέζσ εμαίξεζεο ηεο 
δηαδηθαζίαο Πξνζθνξψλ.   
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.9 Σν Π ελέθξηλε ηελ απαζρφιεζε ηνπ Γηψξγνπ Κειίξε, Δξεπλεηηθνχ 
πλεξγάηε, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 
Γεσπιεξνθνξηθήο. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.10 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηεο Μαξηάλλαο 
Κσλζηαληηλίδνπ, Δξεπλεηηθήο πλεξγάηηδαο, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.11 Σν Π ελέθξηλε ηελ απαζρφιεζε ηνπ Γηάλλε Γεσξγίνπ, Δξεπλεηηθνχ 
πλεξγάηε, ζην Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη πνπδψλ Γηαδηθηχνπ. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.12 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηεο ηεθαλίαο 
άββα, Δξεπλεηηθήο πλεξγάηηδαο, ζην Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη 
πνπδψλ Γηαδηθηχνπ. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.13 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Αληξέα Λαλίηε, 
γηα αλάζεζε θαζεθφλησλ ζηνλ θ. Γαβξηήι Παλή, Δπηζθέπηε Δξεπλεηή, 
ρσξίο ακνηβή, ζην Δξεπλεηηθφ Δξγαζηήξην ‘Visual Media Computing 
Lab’ ηνπ Σκήκαηνο Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Σερλψλ γηα ηελ πεξίνδν 
απφ 1.8.14 κέρξη 31.7.15. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.14 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηνπ Εαθείξε 
Ξαγνξάθε, Δξεπλεηηθνχ πλεξγάηε, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 
θαη Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο.  
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.15 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηνπ Γηψξγνπ 
νχιε, Δξεπλεηηθνχ πλεξγάηε, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη 
Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.16 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Καζεγεηή ηέιηνπ Υνχιε γηα ηελ κεξηθή 
απαζρφιεζε ηνπ Δπζχκηνπ Γεσξγίνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δξεπλεηηθνχ 
πλεξγάηε ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Δπηζηήκεο θαη 
Μεραληθήο Τιηθψλ, ρσξίο ακνηβή, γηα ηελ πεξίνδν απφ 1.8.14 κέρξη 
30.6.15 ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο κε 
ην αθξψλπκν PLASMAS ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Printed Organic 
Electronics».  
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.17 Σν Π ελέθξηλε ηελ απαζρφιεζε ηεο Υξηζηηάλαο Παπνχηζα, 
Δξεπλεηηθήο πλεξγάηηδαο, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη 
Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.18 Σν Π ελέθξηλε ηελ απαζρφιεζε ηεο Νηθνιέηαο Νενθχηνπ, Δξεπλεηηθήο 
πλεξγάηηδαο, ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Ξελνδνρείσλ θαη Σνπξηζκνχ. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 
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53/Π/4.19 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηεο Μαξίαο 
Παλαγνπνχινπ, Δξεπλεηηθήο πλεξγάηηδαο, ζην Σκήκα Γηνίθεζε 
Ξελνδνρείσλ θαη Σνπξηζκνχ. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.20 Σν Π ελέθξηλε ηελ παξαίηεζε ηνπ Μάξηνπ Νενθχηνπ, απφ ηελ ζέζε 
Δξεπλεηηθνχ πλεξγάηε, κε ηειεπηαία εκεξνκελία θαζεθφλησλ ηελ 
31.8.14. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.21 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηεο Ησάλλαο 
Υαξαιάκπνπο, Δξεπλεηηθήο πλεξγάηηδαο, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.22 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηεο Ξάλζεο 
Αλδξηαλνχ, Δξεπλεηηθήο πλεξγάηηδαο, ζην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Κχπξνπ 
γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή θαη Γεκφζηα Τγεία. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.23 Σν Π ελέθξηλε ηελ απαζρφιεζε ηεο Κνξίλαο Κσλζηαληίλνπ, 
Δξεπλεηηθήο πλεξγάηηδαο, ζην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Κχπξνπ γηα ηελ 
Πεξηβαιινληηθή θαη Γεκφζηα Τγεία. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.24 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Καζεγεηή Βαζίιε Γθέθα γηα αλαλέσζε 
ηεο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο ηεο Άληηαο Οξθαλίδνπ, Δξεπλεηηθήο 
πλεξγάηηδαο, ρσξίο ακνηβή, ζην Σκήκα Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ, 
Βηνηερλνινγίαο θαη Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 
«Μεραληθή Σξνθίκσλ» απφ 1.9.14 κέρξη 31.12.14. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.25 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή Γεκήηξε 
θαξιάηνπ, γηα αλαλέσζε ηεο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο ηνπ Αλδξέα 
Γεσξγίνπ, Δξεπλεηηθνχ πλεξγάηε, ρσξίο ακνηβή ζην εξγαζηήξην 
Φσηνγξακκεηξίαο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 
Γεσπιεξνθνξηθήο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «GIS ζαλ εξγαιείν ιήςεο 
απνθάζεσλ: Υσξνζέηεζε Φσηνβνιηατθνχ Πάξθνπ» απφ 02.10.14 
κέρξη 30.03.15 κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.26 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Δπξηδίθεο 
Παπαζηαχξνπ, γηα απαζρφιεζε ηνπ θ. Γηψξγνπ Δπζηαζίνπ ζε ζέζε 
Δξεπλεηηθνχ πλεξγάηε ρσξίο ακνηβή ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν «CAREPROJECT» απφ 01.09.14 κέρξη 31.08.15. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.27 Σν Π ελέθξηλε ην αίηεκα ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Δπξηδίθεο 
Παπαζηαχξνπ, γηα αλαλέσζε ηεο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο ηεο 
Παλαγηψηαο Αλδξένπ, Δξεπλεηηθήο πλεξγάηηδαο, ρσξίο ακνηβή ζην 
Σκήκα Ννζειεπηηθήο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «CAREPROJECT» 
απφ 01.09.14 κέρξη 31.08.15. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.28 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηνπ Κπξηάθνπ 
Νενθιένπο, Δξεπλεηηθνχ πλεξγάηε, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 
θαη Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.29 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηνπ Αλδξέα 
Υξηζηνθή, Δξεπλεηηθνχ πλεξγάηε, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 
θαη Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.30 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηεο Αθπιίλαο 
Γεκεηξηάδε, Δξεπλεηηθήο πλεξγάηηδαο, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.31 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηεο Καηεξίλαο Κ. Υφππαο Άκεζα 



ΔΣ 53/Π/15-09-14  6/9 

Μελνίθνπ, Δξεπλεηηθήο πλεξγάηηδαο, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο. 
 

53/Π/4.32 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηεο Μαξηάλλαο 
Κσλζηαληηλίδνπ, Δξεπλεηηθήο πλεξγάηηδαο, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.33 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηνπ ηπιηαλνχ 
Ησάλλνπ, Δξεπλεηηθνχ πλεξγάηε, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 
θαη Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.34 Σν Π αθνχ έιαβε γλψζε ζεκεηψκαηνο ηεο Αλαπιεξψηξηαο 
Καζεγήηξηαο, Διηζάβεη Παπαζαλάζνγινπ, Πξνέδξνπ Σκήκαηνο 
Ννζειεπηηθήο, εκεξνκελίαο 30/7/14, ελέθξηλε φπσο ε δηδαζθαιία ηνπ 
καζήκαηνο ΝΟ316 – Φπρνινγία ηεο Τγείαο  γηα ην Υεηκεξηλφ εμάκελν 
2014, γίλεη απφ ηελ Γξ. Γέζπνηλα Υαηδεθπξηάθνπ, πξνο 
αληηθαηάζηαζε ηεο Γξ. Υξπζηάιια Ππζαξά. 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.35 Σν Π αθνχ έιαβε γλψζε ζεκεηψκαηνο ηεο Νάζηαο Λνΐδνπ, 
Λεηηνπξγνχ Παλεπηζηεκίνπ (Θέκαηα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ), 
εκεξνκελίαο 2/9/14, απνθάζηζε νκφθσλα ηελ έγθξηζε ησλ αιιαγψλ 
θαη ηξνπνπνηήζεσλ ζηνλ εγθεθξηκέλν πίλαθα Δηδηθψλ Δπηζηεκφλσλ 
Φζηλνπσξηλνχ Δμακήλνπ 2014/2015, φπσο θαίλνληαη ζην παξάξηεκα 
πνπ θαηαηέζεθε. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.36 Σν Π νκφθσλα ελέθξηλε ηα πξαθηηθά αμηνιφγεζεο θαη ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο ζηηο δηδαθηηθέο ψξεο γηα ζέζεηο ησλ Δηδηθψλ 
Δπηζηεκφλσλ γηα ην Φζηλνπσξηλφ Δμάκελν 2014/15 ηνπ Σκήκαηνο 
ΔΥΝ, ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα πνπ έρεη θαηαηεζεί.  
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.37 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηεο 
Υξπζηάιιαο Ππζαξά, Δξεπλεηηθήο πλεξγάηηδαο, ζην Σκήκα 
Ννζειεπηηθήο. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.38 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηεο 
Υξηζηηάλαο Παπνχηζα, Δξεπλεηηθήο πλεξγάηηδαο, ζην πξφγξακκα 
MEDNET ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 
Γεσπιεξνθνξηθήο. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.39 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηεο 
Υξηζηηάλαο Παπνχηζα, Δξεπλεηηθήο πλεξγάηηδαο, ζην πξφγξακκα 
INTERREG ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 
Γεσπιεξνθνξηθήο. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/4.40 Σν Π ελέθξηλε ηελ αλαλέσζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηεο Βαζηιηθήο 
Λπζάλδξνπ, Δξεπλεηηθήο πλεξγάηηδαο, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/5.1.1 Σν Π θαηέγξαςε ηε δηα πεξηθνξάο έγθξηζή ηνπ, ηνπ αηηήκαηνο ηεο 
Δπηηξνπήο Έξεπλαο, γηα απνδνρή λένπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα πνπ 
θαηαηέζεθε.  
 

ΑΑΤ Άκεζα 

53/Π/6 Σν Π έιαβε γλψζε ζεκεηψκαηνο ηεο Γξα αιψκεο Παπαδήκαο, 
Γηεπζχληξηαο Κέληξνπ Γισζζψλ, εκεξνκελίαο 17/7/14, αλαθνξηθά κε 
ηα πξνγξάκκαηα πξνο ην Δπξχ Κνηλφ  θαη αλακέλεη λα ελεκεξσζεί απφ 
ηελ Γξα Παπαδήκα αλ ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα είλαη 
απηνρξεκαηνδνηνχκελα. 
 

. Παπαδήκα Άκεζα 
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53/Π/7 Σν Π θαηέγξαςε ηε δηα πεξηθνξάο έγθξηζή ηνπ, ησλ αθφινπζσλ 
αηηεκάησλ ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, Βαζίιε Φσηφπνπινπ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη δελ ζα πξνθχςνπλ δαπάλεο: 
1) Τπνβνιή θνηλήο αίηεζεο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο ζην 

Ακεξηθαληθφ Γξαθείν Δπξεζηηερληψλ (USPTO) κε ην City University 
of New York, School of Medicine, USA γηα πξνζηαζία 
απνηειεζκάησλ πξφζθαηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο. 

2) Γηαπξαγκάηεπζε εθ κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ην City 
University of New York γηα ηελ παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο 
ηεο επξεζηηερλίαο ζηε Βηνκεραλία.  

 
Δπίζεο, ην Π ελέθξηλε ηα έμνδα ηαμηδηνχ ηνπ Καζεγεηή Khorsow 
Kashfi, ηα νπνία ζα θαιπθζνχλ απφ ην αθαηαλέκεην πνζφ ηνπ 
θνλδπιίνπ 3/319, ελψ ηα έμνδα δηακνλήο ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ απφ 
ηα ίδηα έζνδα ηνπ Σκήκαηνο ή ελαιιαθηηθά ν θ. Kashfi λα θηινμελεζεί 
ζε κηα απφ ηηο θνηηεηηθέο εζηίεο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. Φσηφπνπινο / 
Λνγηζηήξην 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άκεζα 

53/Π/8 Σν Π έιαβε γλψζε ζεκεηψκαηνο ηνπ Υαξάιακπνπ Ησάλλνπ, Πνιηηηθνχ 
Μεραληθνχ, εκεξνκελίαο 31/7/14, αλαθνξηθά κε πεξηζηαηηθφ πνπ 
ζπλέβε κεηαμχ πξνζσπηθνχ ΤΓΠ θαη κειψλ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 
ζην θηήξην Αλαζηαζηάδε.  
 
Σν Π νκφθσλα απνθάζηζε φπσο ην ελ ιφγσ ζεκείσκα ηνπ θ. 
Ησάλλνπ, ζηαιεί ζηνλ θ. Μαξίλν Ησαλλίδε γηα ηα δηθά ηνπ ζρφιηα. 
 

 
 
 
 
 
Μ. Ησαλλίδεο 

 
 
 
 
 
Άκεζα 

53/Π/9 Σν Π νκφθσλα απνθάζηζε φηη ην ζέκα πνπ αθνξά ζηε κηζζνινγηθή 
αλαβάζκηζε κειψλ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, δελ εκπίπηεη 
ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θαη γη’ απηφ ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζηελ 
Δπηηξνπή Πξνζιήςεσλ θαη Πξναγσγψλ. 
 

Έιελα Σννπιή Άκεζα 

53/Π/10 Σν Π έιαβε γλψζε ζεκεηψκαηνο ηεο Γξα αιψκεο Παπαδήκα, 
Γηεπζχληξηαο Κέληξνπ Γισζζψλ, εκεξνκελίαο 4/6/14, πνπ αθνξά ζηε 
λέα ππφηξνθν απφ ηελ Κέλπα.  
 
Σν Π νκφθσλα απνθάζηζε φηη ην θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 
Διιεληθήο Γιψζζαο, γηα κία κφλν θνηηήηξηα είλαη απαγνξεπηηθφ θαη γη’ 
απηφ εμεηάδνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 
 

 

 

 

ΤΦΜ 

 

 

 

Άκεζα 

53/Π/12 Σν Π έιαβε γλψζε ζεκεηψκαηνο ηνπ Γηάλλνπ Αθξνδίζε, Λεηηνπξγνχ 
Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο, εκεξνκελίαο 28/8/14, κε ζέκα «Πξνψζεζε 
Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ – πλεξγαζία κε 
νξγαληζκνχο». 
 
Σν Π, ελφςεη θαη ηνπ ρακεινχ αξηζκνχ αηηήζεσλ γηα κεηαπηπρηαθά 
πξνγξάκκαηα, νκφθσλα απνθάζηζε φπσο ην ζέκα παξαπεκθζεί ζηελ 
ad hoc Δπηηξνπή γηα ηε Γεκφζηα Πξνβνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε 
ζεηηθή εηζήγεζε, γηα εθηελέζηεξε κειέηε θαη ιήςε απφθαζεο θαη 
αθνινχζσο παξαπεκθζεί ζηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πκβνπιίνπ 
γηα ηειηθή έγθξηζε. 
 

 

 

 

 

Γ. Αθξνδίζεο 

 

 

 

 

Άκεζα 

53/Π/13 Σν Π έιαβε γλψζε ζεκεηψκαηνο ηεο Πξπηάλεσο, εκεξνκελίαο 
8/9/2014, αλαθνξηθά κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ θαη άθνπζε ηηο πξνθνξηθέο επεμεγήζεηο ηνπ Γηάλλνπ 
Αθξνδίζε, Λεηηνπξγνχ Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο. 
 
Σν Π πηνζέηεζε ηηο εηζεγήζεηο, ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα πνπ 
θαηαηέζεθε, κε ζηφρν ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ηνπ αθαδεκατθνχ θαη 
δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηνπ 

 

 

 

 

Γ. Αθξνδίζεο 

 

 

 

 

Άκεζα 
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Παλεπηζηεκίνπ, αλαδεηθλχνληαο ηα επηηεχγκαηα ηνπ θάζε 
Σκήκαηνο/ρνιήο/Τπεξεζίαο. 
 

53/Π/14 Σν Π έιαβε γλψζε ζεκεηψκαηνο ηεο Πξπηάλεσο, εκεξνκελίαο 
8/9/2014, κε ζέκα «ρεδηαζκφο εηαηξηθήο νπηηθήο ηαπηφηεηαο ΣΔΠΑΚ» 
θαη άθνπζε ηηο πξνθνξηθέο επεμεγήζεηο ηνπ Γηάλλνπ Αθξνδίζε, 
Λεηηνπξγνχ Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο. 
 
Σν Π πηνζέηεζε ηηο εηζεγήζεηο, ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα πνπ 
θαηαηέζεθε, κε ζηφρν ηε: 

 βειηίσζε ηεο παξνπζίαο θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ 

 αληηπξνζψπεπζε θαη επηθνηλσλία ησλ αμηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
κε ζπλνρή, ζπζηεκαηηθφ, ινγηθφ θαη δηαθξηηηθφ ηξφπν θαη 

 ελίζρπζε ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο.  
 

 
 
 
 
 
Γ. Αθξνδίζεο 

 
 
 
 
 
Άκεζα 

53/Π/15 Σν Π έιαβε γλψζε ζεκεηψκαηνο ηεο Πξπηάλεσο, εκεξνκελίαο 
8/9/2014, κε ζέκα «Έξγν γηα ηελ Δπρξεζηία θαη Πξνζβαζηκφηεηα 
ηζηνζειίδαο ΣΔΠΑΚ» θαη άθνπζε ηηο πξνθνξηθέο επεμεγήζεηο ηνπ 
Γηάλλνπ Αθξνδίζε, Λεηηνπξγνχ Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο. 
 
Σν Π, νκφθσλα ελέθξηλε ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ γηα ηελ επρξεζηία θαη 
πξνζβαζηκφηεηα ηζηνζειίδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη απνθάζηζε 
φπσο ην ζέκα πξνσζεζεί ζηελ Δπηηξνπή πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο 
θαη Σερλνινγίαο, γηα ελεκέξσζή ηνπο. 
 

 

 

 

 

Γ. Αθξνδίζεο 

 

 

 

 

Άκεζα 

53/Π/16 Σν Π έιαβε γλψζε επηζηνιήο ηνπ Παγθχπξηνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ, 
εκεξνκελίαο 8/9/2014, αλαθνξηθά κε ην αίηεκά ηνπο γηα παξαρψξεζε 
αηζνπζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε ζθνπφ ηε δηνξγάλσζε 
εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ, γηα ηελ πεξίνδν απφ 16 Οθησβξίνπ 2014 
κέρξη 31 Μαΐνπ 2015. 
 
Σν Π, νκφθσλα ελέθξηλε ην πην πάλσ αίηεκα θαη απνθάζηζε φπσο ην 
ζέκα πξνσζεζεί ζηνλ Δ.Κ.ΓΓΟ γηα λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο. 
 

 

 

 

 

 

Δ.Κ.ΓΓΟ / ΤΦΜ 

 

 

 

 

 

Άκεζα 

53/Π/17 Σν Π αθνχ έιαβε γλψζε επηζηνιήο ηνπ Γξ. ηέιηνπ Υεηκψλα, Digital 
Champion, εκεξνκελίαο 21/8/14, αλαθνξηθά κε ηε δηνξγάλσζε ηνπ 
Φεθηαθνχ Πξσηαζιήκαηνο γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά, νκφθσλα 
απνθάζηζε φπσο πξνσζεζεί ζηελ Τπεξεζία πνπδψλ θαη Φνηηεηηθήο 
Μέξηκλαο, ζηε ρνιή Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο, ζην Σκήκα 
Δπηθνηλσλίαο θαη πνπδψλ Γηαδηθηχνπ θαη ζην Σκήκα Πνιπκέζσλ θαη 
Γξαθηθψλ Σερλψλ, κε ζηφρν ηελ παξφηξπλζε ησλ θνηηεηψλ γηα 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ. 
 

Έιελα Σννπιή Άκεζα 

53/Π/18.1 Σν Π έιαβε γλψζε επηζηνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ, εκεξνκελίαο 9/9/14 αλαθνξηθά κε ην ζρέδην δξάζεο 
αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ Αηκνξξαγηθνχ ππξεηνχ EBOLA. 
 
Σν Π νκφθσλα απνθάζηζε φπσο ε ελ ιφγσ επηζηνιή, θνηλνπνηεζεί 
ζε φιε ηελ Παλεπηζηεκηαθή Κνηλφηεηα. 
 

Δ.Κ.ΓΓΟ Άκεζα 

53/Π/18.2 Σν Π ελέθξηλε ηελ απαζρφιεζε ηνπ Μάξηνπ Κπξηαθίδε, Δξεπλεηηθνχ 
πλεξγάηε, ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ 
Γεσπιεξνθνξηθήο. 
 

Κ. Υφππαο Άκεζα 

53/Π/18.3 Ο Κψζηαο Κψζηα, ελεκέξσζε ηειεθσληθψο ηελ Πξχηαλε φηη κεηά απφ 
επηθνηλσλία πνπ είρε κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο  Δπηζηήκεο θαη 
Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο, δελ παξνπζηάζηεθε θαζεγεηήο ζην 
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κάζεκα ηεο Φπζηθήο. Μεηά απφ έξεπλα, δηαπηζηψζεθε φηη δελ έρεη 
νξηζηεί δηδάζθσλ θαζεγεηήο γηα ην ελ ιφγσ κάζεκα.  
 
 
Σν Π νκφθσλα απνθάζηζε φπσο δηνξίζεη ηνπο Δξεπλεηηθνχο 
πλεξγάηεο Λνπθά Κνπηζνθέξα θαη Βαζίιεην Γξαθνπλάθε γηα ηε 
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Φπζηθήο, κε θφξην εξγαζίαο ελάκηζε ψξα 
ηελ εβδνκάδα ν θάζε δηδάζθσλ, γηα φιν ην εμάκελν, κε εκεξνκελία 
έλαξμεο εξγνδφηεζήο ηνπο ηελ 15ε επηεκβξίνπ 2014. 
 

 

 

 

. Υνχιεο / Κ. 

Υφππαο 

 

 

 

Άκεζα 


