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1. Γενικά
Τν Παλεπηζηήκην Κύπξνπ (Π.Κ.) πεξηιακβάλεη ρώξνπο / αίζνπζεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ζπλέδξηα,
ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, δηαιέμεηο, ζπλαληήζεηο εξγαζίαο θαη πνιηηηζηηθά γεγνλόηα, ελώ δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν
θαη έκπεηξν ηερληθό πξνζσπηθό γηα ηε ζηήξημε ησλ εθδειώζεσλ απηώλ. Έρεη παξαηεξεζεί απμαλόκελε
δήηεζε γηα ηνπο ρώξνπο / αίζνπζεο ηνπ Π.Κ., σο εθ ηνύηνπ ην Π.Κ. δηακόξθσζε πνιηηηθή δηαρείξηζεο θαη
ρξέσζεο ησλ ρώξσλ / αηζνπζώλ ηνπ κε ηνλ ηξόπν πνπ θαηαγξάθεηαη πην θάησ.

2. Εξοπλιζμόρ
Σε θάπνηεο από ηηο αίζνπζεο ιεηηνπξγνύλ ερνζπζηήκαηα κε κνλάδεο κηθξνθώλσλ γηα ηα έδξαλα ησλ
πξνεδξείσλ θαη ηνπο θύξηνπο νκηιεηέο θαη αζύξκαηα κηθξόθσλα γηα ην αθξναηήξην.
Σε όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Π.Κ. ιεηηνπξγεί θαηαλεκεκέλν ζύζηεκα ήρνπ, κε δπλαηόηεηα αλαγγειηώλ,
κνπζηθήο θ.ιπ.


Σηνλ εμνπιηζκό ηνπ Π.Κ. πεξηιακβάλνληαη πξνβνιηθά ζπζηήκαηα:
 Video/data projectors, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε θνξεηνύο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο (Η/Υ)
 Laptops, DVD, CD ή VIDEO players
 Slides θαη overhead projectors
 Laser pointers
 Σηαζεξέο ειεθηξηθέο θαη θνξεηέο νζόλεο πξνβνιήο



Σε όιν ην θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηνπ Π.Κ. ππάξρεη δνκεκέλε θαισδίσζε πνπ επηηξέπεη ηελ άκεζε
ζύλδεζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζην δηαδίθηπν (internet), ηε δεκηνπξγία αζθαιώλ νκάδσλ
εξγαζίαο (workgroups) θαη εζσηεξηθώλ δηθηύσλ (intranets), ηε ζύλδεζε ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ θαη
εηθνλνηειεθώλσλ, ηελ ηειεδηάζθεςε θαη ηελ ηειεξγαζία αλάκεζα ζε όινπο ηνπ ρώξνπο ηνπ θέληξνπ
αιιά θαη κε ηνλ ππόινηπν θόζκν κέζσ ζύγρξνλνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ θόκβνπ.



Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα παξνρήο ηειεθσληθώλ γξακκώλ, ηειενκνηόηππνπ (fax) θαη
θσηνηππηθνύ κεραλήκαηνο.

3. Υπήζηερ σώπων / αιθοςζών Π.Κ.
Οη ρώξνη / αίζνπζεο ηνπ Π.Κ. δύλαηαη λα δηαηίζεληαη ζηνπο αθόινπζνπο κε ηηο αληίζηνηρεο ρξεώζεηο:
1. ζε κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο δσξεάλ
2. ζε άηνκα ή νκάδεο πνπ δηνξγαλώλνπλ θνηλέο εθδειώζεηο κε νξγαλσηηθέο νληόηεηεο ηνπ Π.Κ. νη
νπνίεο θαη ζπκκεηέρνπλ, κε 50% έθπησζε ζηηο ρξεώζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελόηεηα 6
ηνπ εγγξάθνπ.
3. ζε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, λνκηθά πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ,
επηζηεκνληθνύο θνξείο, νξγαληζκνύο, επηκειεηήξηα, ζσκαηεία, ζπιιόγνπο, πνιηηηζηηθέο νκάδεο ή
άηνκα ζηηο ρξεώζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελόηεηα 6 ηνπ εγγξάθνπ.
Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη έρεη ήδε γίλεη ρξήζε αηζνπζώλ ηνπ Π.Κ. από ηνπο αθόινπζνπο:







Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην
Ννκηθή Υπεξεζία
Αξρή Τειεπηθνηλσληώλ Κύπξνπ
Σρνιείν Διιεληθήο Γιώζζαο
Τκήκα ΜΒΑ
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Κέληξν Δπηζηεκνληθήο Δπηκόξθσζεο, Αμηνιόγεζεο & Αλάπηπμεο (ΚΔΔΠΔΑ)

4. Εζωηεπικοί κανονιζμοί λειηοςπγίαρ
4.1 Πωρ διαηίθενηαι οι σώποι / αίθοςζερ
4.1.1. Με ηελ ππνβνιή από ηνλ ελδηαθεξόκελν ρξήζηε γξαπηνύ αηηήκαηνο γηα ρξήζε ησλ ρώξσλ πξνο
ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Αηζνπζώλ θαη Άιισλ Φώξσλ γηα εθδειώζεηο [πξόηαζε γηα ζηειέρσζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γξαθείνπ από πξνζσπηθό ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γξαθείνπ Μεηαθνξώλ θαη
Υπνζηήξημεο ηεο Υπεξεζίαο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη επηπξόζζεην πξνζσπηθό εάλ ρξεηαζηεί]
4.1.2. Τν αίηεκα γηα ηελ παξαρώξεζε εγθξίλεηαη ή απνξξίπηεηαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο.
4.1.3. Αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη από ηπρόλ νθεηιέηε γίλεηαη δεθηό κόλν κεηά ηελ εμόθιεζε ηεο νθεηιήο.
4.1.4. Αίηεκα πνπ πεξηέρεη όξνπο ή πεξηνξηζκνύο δελ γίλεηαη δεθηό.

4.2 Κωλύμαηα διάθεζηρ
4.2.1. Όηαλ ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ ρξεηάδεηαη ηνλ ρώξν γηα δηθέο ηνπ εθδειώζεηο.
4.2.2. Όηαλ έρεη δηαηεζεί ζε άιιν άηνκν πνπ ην δήηεζε λσξίηεξα.
4.2.3. Όηαλ ην αληηθείκελν ηεο εθδήισζεο είλαη αληίζεην κε ην θνηλό αίζζεκα ή κπνξεί λα πξνθαιέζεη
ηαξαρέο.
4.2.4. Όηαλ ν αηηώλ έρεη παξαβεί ζην παξειζόλ όξνπο ηεο παξνύζαο πνιηηηθήο ή νπνηαζδήπνηε
ζύκβαζήο ηνπ κε ην Παλεπηζηήκην.

4.3 Σπόπορ πληπωμήρ
4.3.1. Ο ελδηαθεξόκελνο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ θαηαβάιιεη 50% ηεο αμίαο ηεο ρξέσζεο θαη
ππνρξενύηαη λα εμνθιήζεη κέζα ζε 30 κέξεο ην ππόινηπν πνζό. Σρεηηθό ηηκνιόγην ζα εθδίδεηαη κε
ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ.

4.4 Παπάδοζη και Παπαλαβή Υώπων & Εξοπλιζμού
4.4.1. Γίλεηαη κε ηελ ππνγξαθή πξσηνθόιινπ, κεηά ηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο αλαιακβάλεη πιήξσο
ηελ επζύλε γηα ηε δηαθύιαμε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Π.Κ. πνπ παξαιακβάλεη θαη
επζύλεηαη ζην αθέξαην γηα θάζε απώιεηα ή θζνξά απηώλ.
4.4.2. Ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο εθδήισζεο ή ηνπ ζπλεδξίνπ, νη ρώξνη θαη ηα πιηθά παξαδίδνληαη ζην
Π.Κ. πάιη κε πξσηόθνιιν, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη νη ηπρόλ απώιεηεο ή θζνξέο θαζώο θαη ε
απνηίκεζή ηνπο από ηηο Τερληθέο Υπεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Αληηθείκελα θαη θάζε είδνπο πιηθά πνπ έρεη πξνζθνκίζεη ζηνπο ρώξνπο ηνπ Π.Κ. ν δηνξγαλσηήο
ηνπ ζπλεδξίνπ ή ηεο εθδήισζεο επηηξέπεηαη λα παξαθξαηεζνύλ από ην Π.Κ, εθόζνλ δελ έρνπλ
εμνθιεζεί νη πξνο απηό ππνρξεώζεηο ηνπ δηνξγαλσηή.

4.5 Πεπιοπιζμοί – Απαγοπεύζειρ – Εςθύνερ
4.5.1. Τν Π.Κ. δηθαηνύηαη λα ειέγρεη νπνηεδήπνηε ηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ.
4.5.2. Απαγνξεύεηαη:
4.5.2.1. Η ρξήζε ρώξσλ πνπ δελ έρνπλ δηαηεζεί
4.5.2.2. Η κεηαβνιή ηεο δηαξξύζκηζεο ησλ ρώξσλ, ρσξίο γξαπηή άδεηα από ην Π.Κ.
4.5.2.3. Η ρξήζε ησλ ρώξσλ γηα ιόγνπο δηαθνξεηηθνύο από εθείλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε
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4.5.2.4. Η επηθόιιεζε αθηζώλ ή απηνθόιιεησλ θαη ε αλάξηεζε ή ζηεξέσζε αληηθεηκέλσλ κε θαξθηά
ζε νπνηνλδήπνηε ρώξν
4.5.2.5. Η ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ
4.5.2.6. Η ππεθκίζζσζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ρώξσλ (νιηθή ή κεξηθή) ή ε δσξεάλ δηάζεζε ζε ηξίηνπο.
4.5.3. Οη ρξήζηεο ησλ αηζνπζώλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα απνθαηαζηήζνπλ θάζε δεκηά πνπ πξνθιήζεθε
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ησλ αηζνπζώλ
4.5.4. Τν Π.Κ. δελ επζύλεηαη γηα πξαγκαηηθά ειαηηώκαηα ή ειιείςεηο ησλ ρώξσλ πνπ παξαρσξεί πξνο
ρξήζε, νύηε γηα απώιεηεο, βιάβεο ή θζνξέο πιηθώλ πνπ εηζάγνληαη ζηνπο ρώξνπο
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζπλεδξίνπ ή ηεο εθδήισζεο.
4.5.5. Οη ρξήζηεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνη γηα θάζε αηύρεκα πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθιεζεί θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ εθδειώζεώλ ηνπο ζηνπο ρώξνπο πνπ ηνπο παξαρσξνύληαη. Τν Π.Κ. δελ ππέρεη
νπνηαδήπνηε επζύλε, ζε πεξίπησζε δε πνπ ζα ζεσξεζεί ηπρόλ ππόινγν έλαληη ηξίησλ, νη ρξήζηεο
είλαη ππνρξεσκέλνη λα απνθαηαζηήζνπλ θάζε δεκηά ηνπ (πιηθή ή εζηθή) από ηνλ ιόγν απηό.
4.5.6. Οη αλεμόθιεηεο ρξεκαηηθέο ή άιιεο νθεηιέο πξνο ην Π.Κ. επηβαξύλνληαη κε λόκηκν ηόθν θαηά κήλα
από ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ.

5. Τποζηηπικηικέρ ςπηπεζίερ από ηιρ Διοικηηικέρ Τπηπεζίερ
5.1 Γπαθείο Διασείπιζηρ Αιθοςζών και Άλλων Υώπων για εκδηλώζειρ
Τν ελ ιόγσ Γξαθείν έρεη ηελ επζύλε:
5.1.1. γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ αλάινγσλ θξαηήζεσλ ησλ ρώξσλ / αηζνπζώλ ηνπ ΠΚ αθνύ ιάβεη γξαπηό
αίηεκα (πρ. επηζηνιή, ειεθηξνληθό κήλπκα).
5.1.2. λα απνζηέιιεη απαληεηηθή επηζηνιή ζηνλ ελδηαθεξόκελν ρξήζηε, κε ηελ νπνία ζα ηνλ ελεκεξώλεη
γηα ηελ πξόνδν ηεο θξάηεζεο, γηα ηηο ρξεώζεηο βάζεη ηεο πξνηεηλόκελεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο
θαη ην έληππν έθδνζεο ηηκνινγίνπ ηνπ Γξαθείνπ Δζόδσλ (Παπάπηημα Ι).
5.1.3 λα κεξηκλά γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλνπ εληύπνπ ηνπ Γξαθείνπ Δζόδσλ
πξνο ηηο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο, έηζη ώζηε λα εθδίδεηαη ζρεηηθό ηηκνιόγην από ηηο Οηθνλνκηθέο
Υπεξεζίεο.
5.1.4. λα θνηλνπνηεί ην γξαπηό αίηεκα ζηηο αξκόδηεο Γηνηθεηηθέο Υπεξεζίεο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη
ελδηαθεξόκελνη ρξεηάδνληαη επηπξόζζεηεο ππεξεζίεο.

5.2 Τπηπεζία ποςδών και Φοιηηηικήρ Μέπιμναρ (ΤΦΜ)
Η ΥΣΦΜ έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ εηνηκαζία ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ θξάηεζε ησλ
απαξαίηεησλ αηζνπζώλ/ρώξσλ δηδαζθαιίαο ηνπ Π.Κ. γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. Σηε ζπλέρεηα ελεκεξώλεη
ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Αηζνπζώλ θαη Άιισλ Φώξσλ γηα εθδειώζεηο γηα ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ
αηζνπζώλ/ρώξσλ ηνπ Π.Κ.

5.3 Σεσνικέρ Τπηπεζίερ
Οη Τερληθέο Υπεξεζίεο έρνπλ ηελ επζύλε γηα ηα αθόινπζα:
5.2.1. γηα ηε ιεηηνπξγία / πξνγξακκαηηζκό ηνπ θιηκαηηζκνύ θαη θσηηζκνύ ησλ αηζνπζώλ
5.2.2. γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αηζνπζώλ
5.2.3. γηα ηηο ππεξεζίεο επηθπιαθήο
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5.2.4. γηα απνθαηάζηαζε δεκηώλ νη νπνίεο ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελνηθίαζεο

5.4 Τπηπεζία Ανθπώπινος Δςναμικού-Σομέαρ Αζθάλειαρ και Τγείαρ – Ανεξάπηηηο Γπαθείο
Μεηαθοπών και Τποζηήπιξηρ – Γπαθείο Καθαπιόηηηαρ
Τν Αλεμάξηεην Γξαθείν Μεηαθνξώλ θαη Υπνζηήξημεο είλαη ππεύζπλν γηα:
5.3.1.1. ηερληθή ππνζηήξημε ησλ εθδειώζεσλ
5.3.1.2. ηε δηαξξύζκηζε ηνπ ρώξνπ / παξνρή εμνπιηζκνύ
5.3.1.3. απνθαηάζηαζε ηπρόλ δεκηώλ
Τν Γξαθείν Καζαξηόηεηαο είλαη ππεύζπλν γηα:

5.3.2.1. ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ / αηζνπζώλ
5.3.2.2. ηελ παξαρώξεζε ηξαπεδνκάληεισλ

5.5 Οικονομικέρ Τπηπεζίερ
Οη Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο κεξηκλνύλ:
5.4.1. γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ πξνο ηνλ ελδηαθεξόκελν ρξήζηε αθνύ παξαιάβνπλ ην
έληππν έθδνζεο ηηκνινγίνπ ηνπ Γξαθείνπ Δζόδσλ θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν
5.4.2. γηα ηελ είζπξαμε ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Π.Κ.

6. Πολιηική σπέωζηρ
6.1. Τν θόζηνο ηεο ρξέσζεο εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο αίζνπζαο π.ρ. ρσξεηηθόηεηα θαη από ην είδνο ησλ
πξνζθεξόκελσλ ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ.
Τα είδε ησλ αηζνπζώλ ηνπ Π.Κ. πξνο ρξήζε είλαη ηα αθόινπζα:
6.1.1. Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο
6.1.2. Ακθηζέαηξα
6.1.3. Αίζνπζα Τειεηώλ ζην Κεληξηθό Κηήξην θαη Κηήξην Λεβέληε.
6.2. Η θνζηνιόγεζε αλαθνξηθά κε ηηο ώξεο θξαηήζεσλ ππνινγίδεηαη ζε ½ εκέξα (κέρξη 4 ώξεο) θαη
νιόθιεξε κέξα (από 4 ώξεο θαη άλσ).
6.3. Γηα ηελ θνζηνιόγεζε ιακβάλνληαη ππόςε θαζαξηόηεηα, ρξήζε εμνπιηζκνύ, δηνηθεηηθό θόζηνο,
θιηκαηηζκόο θ.α.
6.4. Η πνιηηηθή ηνπ Π.Κ. πνπ αθνξά ζηελ παξαρώξεζε άδεηαο παξαγσγήο δηαθεκίζεσλ θαη ηειενπηηθώλ
παξαγσγώλ ζηνπ ρώξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Παπάπηημα ΙΙΙ) ηζρύεη παξάιιεια κε ηελ
παξνύζα πνιηηηθή.
6.5. Γηεπθξηλίζεηο
6.5.1. Η πθηζηάκελε πνιηηηθή ηζρύεη θαη γηα ην Κέληξν Κνηλσληθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζηελ
Παλεπηζηεκηνύπνιε
6.5.2. Η πθηζηάκελε πνιηηηθή δύλαηαη λα επεθηαζεί γηα λα θαιύπηεη όιεο ηηο λέεο αίζνπζεο/ρώξνπο πνπ
θαηά θαηξνύο πξνζηίζεληαη ζηελ ππνδνκή ηνπ ΠΚ.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΩΡΟΤ

ΥΡΕΩΗ (€) / ΩΡΕ ΥΡΗΗ
ΗΜΕΙΩΕΙ 1, 2, 3

1
2
3
4

Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο
Ακθηζέαηξα
Αίζνπζεο Τειεηώλ Κεληξηθό θαη Β108 Κηήξην Λεβέληε
Υπαίζξηνη Φώξνη
4.1. Δζσηεξηθό Αίζξην Κηεξίνπ Λεβέληε
4.2. Τέληα Κηεξίνπ Λεβέληε
4.3. Κεληξηθή απιή
4.4. Άιινη ππαίζξηνη ρώξνη

μιζή ημέπα
(1-4 ώπερ)
€40
€50
€80
€150

ολόκληπη ημέπα
(4+ ώπερ /12+ ώπερ)
€60
€70
€120
€200

Σημειώσεις:
1. Επηπξόζζεηα κε ηηο πην πάλω ρξεώζεηο ζα θαηαβάιιεηαη αληηκηζζία γηα ππνζηήξημε εθδειώζεωλ όηαλ
θαζνξίδεηαη από ηελ πνιηηηθή (Παράρτημα ΙΙ) ηελ νπνία ελέθξηλε ε Επηηξνπή Πξνζωπηθνύ θαη Καλνληζκώλ
(122ε Σπλέδξηα εκεξνκελίαο 23/03/2010). Η αληηκηζζία εμαξηάηαη από ηηο ζπλνιηθέο ώξεο ππνζηήξημεο θαη ηελ
θαηεγνξία πξνζωπηθνύ ηνπ Π.Κ. (δηνηθεηηθό ή ωξνκίζζην πξνζωπηθό).
2. Σηελ πεξίπηωζε θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ρξήζε επηπξόζζεηνπ νπηηθναθνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ ηόηε ζα ππάξρεη
επηπξόζζεηε ρξέωζε θαηά πεξίπηωζε.
3. Δηεπθξηλίδεηαη όηη ζηηο πην πάλω ρξεώζεηο ζα πξνζηίζεηαη θαη ν αλαινγνύλ ΦΠΑ (αλάινγα κε ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία, ζην παξόλ ζηάδην αλέξρεηαη ζην 15% ). »

7. Αξιοποίηζη Εζόδων

Τα έζνδα από ηελ ρξήζε ησλ αηζνπζώλ / ρώξσλ ηνπ Π.Κ. πηζηώλνληαη ζηα Κεληξηθά Ίδηα Έζνδα ηνπ Π.Κ.
θαη ε αμηνπνίεζε ηνπο ζα θαζνξίδεηαη από ηελ πνιηηηθή αμηνπνίεζεο Ιδίσλ Δζόδσλ Π.Κ.
Οη παξόληεο Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ εηνηκάζηεθαλ από ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή
πνπ απαξηίδεηαη από ηνπο αθόινπζνπο:
 Αλδξέαο Φξηζηνθίδεο, Γηεπζπληήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ
 Ηξαθιήο Ηξαθιένπο, Σπληνληζηήο Τνκέα Οηθνλνκηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ, ΟΥ
 Άθεο Σσθξνλίνπ, Υπεύζπλνο Τνκέα Αζθάιεηαο θαη Υγείαο, ΥΑΓ
θαηόπηλ ζπλαληήζεσλ κε ηα αθόινπζα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ:
 Άγεο Διηζζαίνο, Πξντζηάκελνο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ
 Αλδξνύιια Θενθάλνπο, Πξντζηακέλε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ
 Άθεο Σσθξνλίνπ, Υπεύζπλνο Τνκέα Αζθάιεηαο θαη Υγείαο, ΥΑΓ
 Γεκήηξεο Βξαθάο, Λεηηνπξγόο Παλεπηζηεκίνπ, Υπεύζπλνο Κέληξνπ Κνηλσληθώλ Γξαζηεξηνηήησλ
 Κώζηαο Μαηζνύθαο, Αλώηεξνο Μεραληθόο ΤΥ-Αξρηηέθηνλαο
 Ηιίαο Ηιία, Αλώηεξνο Τερληθόο ΤΥ, Τνκέαο Λεηηνπξγίαο θαη Σπληήξεζεο
 Γόμα Κσκνδξόκνπ, Λεηηνπξγόο Παλεπηζηεκίνπ, ΤΠΠ
 Καηεξίλα Νηθνιαΐδνπ-Πηεηξόλη, Λεηηνπξγόο Παλεπηζηεκίνπ, ΤΠΠ
 Καηεξίλα Δπαγγέινπ- Σπκεσλίδνπ, Υπεύζπλε Γξαθείνπ Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ, ΥΣΦΜ
 Μάξσ Φαηδεκελά, Γεληθόο Γξαθέαο, Γξαθείν Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ΥΣΦΜ
 Νηθνιέηηα Βαζηιείνπ-Κξαζηά, Γεληθόο Γξαθέαο Γξ. Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ, ΥΣΦΜ
 Σηέιηνο Μάηζεο, Λεηηνπξγόο Παλεπηζηεκίνπ, Γξαθείν ΓΓΟ (Τήξεζε πξαθηηθώλ ησλ ζπλαληήζεσλ)
ππό ηελ επνπηεία ηνπ Αλδξέα Φξηζηνθίδε, Γηεπζπληή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ.
Δγθξίζεθαλ από ην Πξπηαληθό Σπκβνύιην ζηηο 8 Σεπηεκβξίνπ 2011 (Σπλεδξία 24/2011).
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