Συνοπτική Περίληψη Αποφάσεων Πρακτικών 46ης Συνεδρίας
του Άτυπου Πρυτανικού Συμβουλίου, 06/02/09
1. Ο Προϊστάμενος ΥΣΠΤ να ετοιμάσει αναλυτικό κατάλογο με τις θέσεις των ατόμων που
θεωρείται απαραίτητη η παροχή συσκευής τύπου Blackberry, τις θέσεις των ατόμων που
θεωρείται απαραίτητη η χρήση του προσωπικού τους κινητού τηλεφώνου για εργασίες του
Πανεπιστημίου καθώς και το κόστος των Υπηρεσιών αυτών για έγκριση από τη Δ.Ε.
2. Το θέμα για την μετακίνηση της κ. Σεργίδου από το Τμήμα ΠΟΜ στο Τμήμα ΔΙΠ θα
παραπεμφθεί στην επόμενη συνεδρία της Δ.Ε και σε περίπτωση που δεν απαντήσει μέχρι
τότε η Συντονίστρια του Τμήματος ΠΟΜ θα θεωρηθεί ότι συμφωνεί με τη μετακίνηση της κ.
Σεργίδου.
3. Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Διοίκησης με τον Προϊστάμενο
ΥΔΠ εξετάσει τις εναλλακτικές λύσεις που έχει το Πανεπιστήμιο για αίθουσες διδασκαλίας και
το θέμα ενοικίασης του 1ου και 2ου ορόφου του κτηρίου της Τράπεζας Μαρφίν Λαϊκή να
παραπεμφθεί στην επόμενη συνεδρία της Δ.Ε για απόφαση.
4. Η αναφορά για το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο να σταλεί για ενημέρωση στα μέλη
του ΑΠΣ και το θέμα να παραπεμφθεί στην επόμενη συνεδρία της Δ.Ε.
5. Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του προσχεδίου της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και το
παραπέμπει στην επόμενη συνεδρία της Δ.Ε. με την εισήγηση να εγκριθεί η υπογραφή της
Συμφωνίας. Μετά την έγκριση από τη Δ.Ε η Πρόεδρος να στείλει επιστολή στον Πρύτανη του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην οποία να τον καλεί επίσημα στο
ΤΠΚ για υπογραφή της Συμφωνίας.
6. Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του σημειώματος του Προϊστάμενου ΥΣΦΜ σχετικά με την ανάληψη
ευθύνης διαχείρισης του Φυτίδειου Αθλητικού Πάρκου ΓΣΟ και το παραπέμπει στην επόμενη
συνεδρία της Δ.Ε. με την εισήγηση να υπογραφεί το συμβόλαιο. Σε περίπτωση έγκρισης του
σημειώματος από τη Δ.Ε, το ΑΠΣ εξουσιοδοτεί τον ΔΔΟ για υπογραφή του συμβολαίου.
7. Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση του Προϊστάμενου ΥΣΦΜ για διοργάνωση Ημέρας
Ενημέρωσης την Κυριακή 15 Μαρτίου 2009.
8. Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του σημειώματος του Προϊστάμενου ΥΣΦΜ σχετικά με τον καθορισμό
θέσεων εισακτέων φοιτητών ενόψει των Παγκύπριων Εξετάσεων 2009 και το παραπέμπει
στην επόμενη συνεδρία της Δ.Ε. με την εισήγηση να εγκριθούν οι προτεινόμενοι αριθμοί
εισακτέων φοιτητών για την ακαδημαϊκή χρονιά 2009/10.
9. Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του σημειώματος του Προϊστάμενου ΥΣΦΜ σχετικά με τη συνεργασία
ΤΠΚ και ΕΑΛ και το παραπέμπει στην επόμενη συνεδρία της Δ.Ε. με την εισήγηση να εγκριθεί
η συνεργασία.

10. Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση του Προϊστάμενου ΥΣΦΜ για κάλυψη του ποσού των €8.000
για φωταγώγηση της Πλατείας Ηρώων.
11. Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση του Λειτουργού ΥΕΔΔΣ, κ. Γιάννη Αφροφίση, για αγορά 200
αναμνηστικών μεταλλίων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τους αξιωματούχους του ΤΠΚ
κατά τις επίσημες επισκέψεις και επαφές τους με πολιτειακούς αξιωματούχους, ηγεσίες άλλων
πανεπιστημίων, πρέσβεις και άλλους επίσημους.
12. Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση του Λειτουργού ΥΕΔΔΣ, κ. Γιάννη Αφροδίση, για παραγωγή
ενός επαγγελματικού ενημερωτικού βίντεο για την προβολή της λειτουργίας του ΤΠΚ.
13. Το ΑΠΣ ενέκρινε την ετήσια συνδρομή στον Οργανισμό UNIMED για το έτος 2009. Το ΑΠΣ
αποφάσισε όπως η έγκριση για τη συνδρομή στο Δίκτυο UNIMED θεωρηθεί πάγια.
14. Το ΑΠΣ ενέκρινε την ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο HUMANE για το έτος 2009. Το ΑΠΣ
αποφάσισε όπως η έγκριση για τη συνδρομή στο Δίκτυο HUMANE θεωρηθεί πάγια.
15. Η ΥΕΔΔΣ να ετοιμάζει ετήσια αναφορά για όλες τις συνδρομές του ΤΠΚ για ενημέρωση του
ΑΠΣ.
16. Το ΑΠΣ ενέκρινε την ετήσια συνδρομή Εταίρου Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου για το έτος
2009.
17. Το ΑΠΣ ενέκρινε τη συνδρομή στο Δίκτυο EACE για το έτος 2009. Επίσης το ΑΠΣ ενέκρινε
την κάλυψη του ποσού των €5000, για τη φιλοξενία των συνέδρων του ERACON 2009 και
προσφορά γεύματος στη Λεμεσό στις 02/05/09.
18. Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Ιωάννη Αργυροκαστρίτη στη θέση Ειδικού
Επιστήμονα, για το μάθημα Φυσική Εδάφους στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών,
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων.
19. Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Αριστοτέλη Λιακατά στη θέση Ειδικού Επιστήμονα, για
το μάθημα «Γεωργική Μετεωρολογία» στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και
Επιστήμης Τροφίμων.
20. Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Στέφανου Μαυρομούστακου στη θέση Ειδικού
Επιστήμονα για το μάθημα ΠΟΜ 118 «Προγραμματιστικές Τεχνικές/ Τεχνολογία Λογισμικού»
στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής.
21. Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη της κ. Χριστίνας Κούσπαρου στη θέση Ειδικού Επιστήμονα
για το μάθημα της «Βιολογίας/ Βιοχημείας» στο Τμήμα Νοσηλευτικής.

22. Το ΑΠΣ ενέκρινε το διορισμό του κ. Αντώνη Cameron Brown ως Ιδιώτη Ερευνητή στο Τμήμα
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στο ερευνητικό
πρόγραμμα «Χρήση Μοριακής και Ποσοτικής Γενετικής στη βελτίωση του προβάτου της
φυλής Χίου».
23. Το ΑΠΣ ενέκρινε το διορισμό του κ. Μαρίνου Χατζημιτσή στη θέση Μεταπτυχιακού Συνεργάτη
στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής για μερική απασχόληση
στα ερευνητικά προγράμματα «Περιβαλλοντική διαχείριση και επίπτωση & Συστήματα
Ύδρευσης & Παρακολούθηση και Έλεγχο Δημοτικών Παράλιων Περιοχών με συστήματα
δορυφορικής τηλεπισκόπησης και επίγειων παρατηρήσεων».
24. Το ΑΠΣ ενέκρινε το διορισμό της κ. Κωνσταντίας Αχιλλέως στη θέση Μεταπτυχιακού
Συνεργάτη στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής για μερική
απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα “Ecolanes” FP6 στο ειδικό θέμα “Life Cycle Costing/
Assessment – Environmental Impact – Enregy consumption of Transportation Pavements”.
25. Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του αιτήματος του Δρ. Φώτη Παναγίδη για άδεια διδασκαλίας σύντομων
μαθημάτων στο CIIM και αποφάσισε όπως το θέμα επανέλθει μετά την επικοινωνία που θα
έχει ο Προϊστάμενος ΥΟΑΔ με τον κ. Γλαύκο Χρίστου, Προϊστάμενο Υπηρεσίας Ανθρώπινου
Δυναμικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, για την πολιτική που ακολουθεί το Πανεπιστήμιο
Κύπρου για αυτά τα θέματα.
26. Το ΑΠΣ δεν ενέκρινε το αίτημά του Προϊστάμενου ΥΟΑΔ για ισχύ των συστατικών επιστολών
για τις ακαδημαϊκές θέσεις ΔΕΠ εντός χρονικής περιόδου δύο (2) ετών από την ημερομηνία
πρώτης υποβολής αιτήσεων σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επιδείξουν ενδιαφέρον σε
μελλοντικές θέσεις.
27. Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα της κ. Σαλώμης Παπαδήμα για συνέχιση της διδασκαλίας του
μαθήματος «Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία της Γλώσσας» για τρεις (3) ώρες
τη βδομάδα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, κατά το τρέχον εξάμηνο.
28. Το ΑΠΣ ενέκρινε την επέκταση του συμβολαίου της κ. Παναγιώτας Βασιλείου, η οποία
εργοδοτείται για τις ανάγκες διδασκαλίας εργαστηρίων και κλινικό συντονισμό του Τμήματος
Νοσηλευτικής σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, από 01/01/09 μέχρι την έγκριση του
τακτικού προϋπολογισμού του ΤΠΚ για το 2009.
29. Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα της κ. Καπαρδή για διοργάνωση τακτικών ανοικτών διαλέξεων σε
θέματα που αφορούν τη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία και τον Τουρισμό με την προϋπόθεση ότι
θα εγκριθεί και από την Επιτροπή Εκδηλώσεων και Εκδόσεων.
30. Το ΑΠΣ ενέκρινε τον μήνα προσαύξησης της κ. Φοίβης Αλεξάνδρου, ΒΓΛ, από την ημέρα
πρόσληψης της στο ΤΠΚ με μίσθωση υπηρεσιών (15 Φεβρουαρίου 2008).

31. Το ΑΠΣ ενέκρινε την παράταση εργοδότησης της κ. Χριστίνας Ρουμπά στο Γραφείο
Στελέχωσης για περίοδο έξι μηνών από τη λήξη της Πρακτικής Άσκησής της λόγω αυξημένου
όγκου εργασίας.
32. Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημά του για διεξαγωγή προφορικής εξέτασης για πλήρωση μιας κενής
θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού με αρχική τοποθέτηση στη Λευκωσία λόγω του
μικρού αριθμού των αιτήσεων (2 αιτήσεις).
33. Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής παραίτησης της κ. Χριστίνας Παπαγεωργίου από τη θέση
Λογιστικού Λειτουργού (με σύμβαση) λόγω διορισμού της στον ιδιωτικό τομέα και ενέκρινε
την αντικατάστασή της.
34. Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής παραίτησης της κ. Έλενας Χρίστου από τη θέση Βοηθού
Γραμματειακού Λειτουργού (με σύμβαση) λόγω διορισμού της στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών σε
μόνιμη θέση και ενέκρινε την επαναπροκήρυξη της κενωθείσας θέσης.
35. Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της πρότασης του Σωματείου «Φίλοι του ΤΕΠΑΚ» για την ίδρυση
ταμείου υποτροφιών και οικονομικής βοήθειας προς τους φοιτητές του ΤΠΚ και το
παραπέμπει στην επόμενη συνεδρία της Δ.Ε.
36. Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως εργοδοτήσει σε μερική βάση την κ. Λήδα Πραστίτη ως προσωπικό
οδηγό της Προέδρου.
37. Το ΑΠΣ ενέκρινε το κυκλικό σχήμα (σχέδιο δύο) με τις τριάντα οχτώ (38) θέσεις εδράνων, τις
τρεις (3) θέσεις χωρίς έδρανα και τις τέσσερις (4) θέσεις για το προεδρείο για τη διαρρύθμιση
της αίθουσας συνεδριάσεων της Συγκλήτου.
38. Το ΑΠΣ ενέκρινε τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητή
Ιωάννη Μαντά, στο Συνέδριο “eHealth 2009” που θα πραγματοποιηθεί στις 18 – 20
Φεβρουαρίου 2009 στην Πράγα.

