Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων
ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 53ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ, 05 ΜΑΙΟΥ 2009
Α/Α

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άμεσα

53/ΑΠΣ/3

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής που έστειλε προς τον Υπουργό Πρόεδρο
Παιδείας και Πολιτισμού ο Κλάδος Υπαλλήλων του Τμήματος Δασών για
κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου του Δασικού Κολεγίου από το
ΤΕΠΑΚ και αποφάσισε όπως καλέσει σε συνάντηση τους
αντιπροσώπους του Κλάδου Υπαλλήλων του Τμήματος Δασών και το
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων
για εξέταση του θέματος.

53/ΑΠΣ/4

Το ΑΠΣ αποφάσισε να ζητηθεί από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ΔΔΟ
Οικονομικών όπως στείλει αναλυτική τεκμηρίωση του υπολογισμού του
ελάχιστου κόστους ανά φοιτητή που αναφέρεται στην επιστολή του, και
επιπρόσθετα όπως το Πανεπιστήμιο ζητήσει να διεξαχθεί κατεπειγόντως
συνάντηση με τα δύο Υπουργεία (Παιδείας & Πολιτισμού και
Οικονομικών) στην οποία να συζητηθεί η συμφωνία συνεργασίας ΤΕΠΑΚ
- HSPH και κυρίως ο προϋπολογισμός της.

Άμεσα

53/ΑΠΣ/5

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής του Προέδρου της Μουσικολογικής Πρόεδρος
Εταιρείας Κύπρου για επιστημονική συνεισφορά στο σχεδιασμό που
αφορά σε θέματα Μουσικολογίας εν όψει της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης
νέων προγραμμάτων στο ΤΕΠΑΚ και αποφάσισε όπως παραπέμψει την
επιστολή στον κ. Μίμη Σοφοκλέους για να εξετασθεί από τη
Συμβουλευτική Επιτροπή για τη δημιουργία της Σχολής Καλών Τεχνών.

Άμεσα

53/ΑΠΣ/6

Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως παραπέμψει το θέμα αναφορικά με την έγκριση Μ. Ζέρβας/
ανταλλαγής αντικειμένων που υπέβαλε ο Προϊστάμενος ΒΤΠ στην Επιτροπή
Επιτροπή Προσφορών. Στη συνεδρία να παρεβρεθεί και ο Προϊστάμενος Προσφορών
ΒΤΠ με όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.

Άμεσα

53/ΑΠΣ/7

Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα του κ. Αιμίλιου Αντωνίου, Λειτουργού Αιμίλιος Αντωνίου
Πανεπιστημίου (Θέματα Ασφάλειας και Υγείας) όπως το Πανεπιστήμιο
προχωρήσει με την κάλυψη ασφάλισης αστικής ευθύνης. Η Ασφάλιση
Ευθύνης Εργοδότη και η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προκηρυχθούν ως
μια προσφορά έτσι ώστε και οι δύο ασφαλίσεις να κατακυρωθούν σε μια
ασφαλιστική εταιρεία για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων στην κάλυψη
απαιτήσεων.

Άμεσα

53/ΑΠΣ/8

Το ΑΠΣ ενέκρινε τη σύσταση Επιτροπής Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Σ. Ιωάννου
και αποφάσισε όπως εισηγηθεί στη ΔΕ την ακόλουθη σύνθεση για την
Επιτροπή αυτή:

Επόμενη
Συνεδρία ΔΕ

Ιωάννης Μαντάς, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ΔΕ (Πρόεδρος
Επιτροπής)

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μέλος ΔΕ
Μαρία Λοϊζίδου, Μέλος ΔΕ
Αιμίλιος Αντωνίου, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Ασφάλειας και
Υγείας)
53/ΑΠΣ/9.1

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του σημειώματος του Προϊστάμενου ΥΣΦΜ και Β. Πρωτοπαπάς/
Κ. Χόππας
επικύρωσε τα εξής:
Τον κατάλογο των διδασκόντων Β’ εξαμήνου για το Πρόγραμμα
Εξομοίωσης Πτυχίου Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας.
Να προσφέρεται στους διδάσκοντες αμοιβή ύψους €95/ώρα και επίδομα
ύψους €10 για κάθε γραπτό που διορθώνουν στις τελικές εξετάσεις του
εξαμήνου (για τους διδάσκοντες που δεν έχουν διδακτορικό η αμοιβή
είναι €60/ώρα).
Για τους διδάσκοντες από Ελλάδα πέραν της αμοιβής καλύπτονται τα
αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) και δίδεται επίδομα φιλοξενίας
ύψους €500 για δύο διανυκτερεύσεις.
Σε περίπτωση τρίτης
διανυκτέρευσης δίδονται επιπρόσθετα €100. Σε περίπτωση που κάποιος
έχει μάθημα στην Πάφο δίδονται πρόσθετα €100 για τη μετακίνησή του με
ταξί.
Στους διδάσκοντες που μένουν στην Κύπρο, πέραν της αμοιβής,
καλύπτονται οδοιπορικά έξοδα και έξοδα φιλοξενίας σε περίπτωση
διανυκτέρευσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για φιλοξενία
εσωτερικού.

53/ΑΠΣ/9.2

Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση του κ. Γρηγόρη Παναγιώτου, στη θέση Κ. Χόππας
Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, στο πρόγραμμα «Κατηγοριοποίηση
κτηρίων στην Κύπρο με βάση την ενεργειακή τους απόδοση –
ΑΚΡΩΝΥΜΟ: BUILD».

Άμεσα

53/ΑΠΣ/9.3

Το ΑΠΣ, ύστερα από εξουσιοδότησή του από τη ΔΕ, ενέκρινε την Κ. Χόππας
προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου
Καθηγητή ή Λέκτορα στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού,
στην ειδικότητα «Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική ή Διοίκηση
Λειτουργιών».

Άμεσα

53/ΑΠΣ/9.4

Το ΑΠΣ, ύστερα από εξουσιοδότησή του από τη ΔΕ, ενέκρινε την Κ. Χόππας
προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου
Καθηγητή ή Λέκτορα στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και
Ναυτιλίας, στην ειδικότητα «Χρηματοοικονομικά με προτίμηση στα
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Χρηματοοικονομική Μηχανική».

Άμεσα

53/ΑΠΣ/9.5

Το ΑΠΣ, ύστερα από εξουσιοδότησή του από τη ΔΕ, ενέκρινε την Κ. Χόππας
προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου
Καθηγητή ή Λέκτορα στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και
Ναυτιλίας, στην ειδικότητα «Οικονομικά με προτίμηση στα Οικονομικά
των Επιχειρήσεων».

Άμεσα

53/ΑΠΣ/9.6

Το ΑΠΣ, ύστερα από εξουσιοδότησή του από τη ΔΕ, ενέκρινε την Κ. Χόππας
προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου
Καθηγητή ή Λέκτορα στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου,
στην ειδικότητα «Δημοσιογραφία». Η περίοδος της προκήρυξης θα είναι
για τρεις (3) μήνες.

Άμεσα

53/ΑΠΣ/9.7

Το ΑΠΣ, ύστερα από εξουσιοδότησή του από τη ΔΕ, ενέκρινε την Κ. Χόππας
προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου
Καθηγητή ή Λέκτορα στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας
και Επιστήμης Τροφίμων στην ειδικότητα «Μηχανική και Τεχνολογία
Τροφίμων».

Άμεσα

53/ΑΠΣ/9.8

Το ΑΠΣ, ύστερα από εξουσιοδότησή του από τη ΔΕ, ενέκρινε την Κ. Χόππας
προκήρυξη μίας θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, στην ειδικότητα “Animation”. Το ΑΠΣ
ενέκρινε επίσης τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος ως
ακολούθως:

Άμεσα

Ανδρέας Λανίτης, Επίκουρος Καθηγητής
Αντώνης Δανός, Λέκτορας
Ανδρέας Λαγός, Λέκτορας
53/ΑΠΣ/9.9

Το ΑΠΣ, ύστερα από εξουσιοδότησή του από τη ΔΕ, ενέκρινε την Κ. Χόππας
προκήρυξη μιας θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα
Διαχείρισης Περιβάλλοντος, στην ειδικότητα «Αναλυτική Περιβαλλοντική
Χημεία». Το ΑΠΣ ενέκρινε επίσης τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης
του Τμήματος ως ακολούθως:

Άμεσα

Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος, Συντονιστής Τμήματος ΔΙΠ
Κώστας Κώστα, Λέκτορας, Αναπληρωτής Συντονιστής Τμήματος ΔΙΠ
Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Λέκτορας
53/ΑΠΣ/9.10

Το ΑΠΣ, ύστερα από εξουσιοδότησή του από τη ΔΕ, ενέκρινε την Κ. Χόππας
προκήρυξη δύο θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση
στο Κέντρο Γλωσσών, για διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, και για
διδασκαλία της Γερμανικής και Αγγλικής Γλώσσας, αντίστοιχα. Το ΑΠΣ
αποφάσισε όπως η προκήρυξη αναφέρεται στο αρχικό σχέδιο υπηρεσίας
και ενέκρινε τη σύσταση της Επιτροπής Επιλογής ως εξής:

Άμεσα

Σαλώμη Παπαδήμα, Σύμβουλος Κέντρου Γλωσσών
Ιωάννης Μαντάς, Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Ανδρέας Μαλλούππας, ΔΔΟ
53/ΑΠΣ/10.1

Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως εισηγηθεί στη ΔΕ, κατ’ εξαίρεση για τις δύο Κ. Χόππας
θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, με σύμβαση ορισμένου
χρόνου, για το πρόγραμμα εξομοίωσης να μη διεξαχθούν γραπτές
εξετάσεις αλλά μόνο προφορικές συνεντεύξεις. Επιπρόσθετα το Σχέδιο
Υπηρεσίας διαφοροποιείται ως εξής, νοουμένου ότι υπάρχει και η
σύμφωνη γνώμη της ΣΥΤΕΠΑΚ :

Άμεσα

Στα «Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ» προστίθεται η πιο κάτω
παράγραφος:
(13)
Παρέχει διοικητική υποστήριξη στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης
Πτυχίου Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας της Σχολής
Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ στα κατά τόπους εκπαιδευτικά κέντρα που
βρίσκονται σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.
Στις «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» προστίθενται οι πιο κάτω παράγραφοι:
(5) Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα εργάζονται με ειδικά ωράρια,
καθώς δύο μέρες της βδομάδας θα πρέπει να στελεχώνουν τα
εκπαιδευτικά κέντρα του Προγράμματος Εξομοίωσης Πτυχίου
Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας που βρίσκονται σε όλες
τις πόλεις της Κύπρου (σημ.: τα μαθήματα διεξάγονται από τις 7:30 μέχρι
τις 19:30).
(9) Ο/Η κάτοχος της θέσης θα τοποθετηθεί στη Λεμεσό, θα πρέπει
ωστόσο να μπορεί να μεταβαίνει με δικό του μεταφορικό μέσον
τουλάχιστον δύο μέρες κάθε βδομάδα στα εκπαιδευτικά κέντρα που
βρίσκονται σε όλες τις πόλεις της Κύπρου προκειμένου να παρέχει
διοικητική υποστήριξη στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης Πτυχίου
Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας. Για τις μετακινήσεις
αυτές θα του/της καταβάλλεται επίδομα οδοιπορικών.
Το ΑΠΣ ενέκρινε επίσης την Επιτροπή Επιλογής ως εξής:
Ιωάννης Μαντάς, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Γιώργος Χαραλαμπίδης, Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Διοίκησης
Ανδρέας Μαλλούππας, ΔΔΟ
Βασίλης Πρωτοπαπάς, Προϊστάμενος ΥΣΦΜ
Κώστας Χόππας, Προϊστάμενος ΥΟΑΔ
53/ΑΠΣ/10.2

Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα του Προϊστάμενου ΥΟΑΔ όπως, για κάλυψη Κ. Χόππας
των αναγκών του Λογιστηρίου, κληθούν σε προφορική συνέντευξη οι δύο
επόμενοι υποψήφιοι στη λίστα επιτυχόντων του καταλόγου των γραπτών
εξετάσεων για την πλήρωση των δύο κενών μόνιμων θέσεων Βοηθού
Λογιστικού Λειτουργού, οι οποίοι θα διεκδικήσουν τη θέση Βοηθού
Λογιστικού Λειτουργού με σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου.

Άμεσα

53/ΑΠΣ/10.3

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της μη αποδοχής της μόνιμης θέσης Βοηθού Κ. Χόππας
Λογιστικού Λειτουργού από την κ. Ζωούλα Κυριάκου, και αποφάσισε
όπως προσφερθεί η μόνιμη θέση στην κ. Αίμιλη Αναξαγόρα.

Άμεσα

53/ΑΠΣ/11

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρακτική άσκηση της κ. Άντριας Τοφαλλή για Κ. Χόππας
περίοδο έξι (6) μηνών, από 02 Απριλίου 2009, στη Κεντρική Βιβλιοθήκη
Λεμεσού.

Άμεσα

53/ΑΠΣ/12

Το ΑΠΣ αποφάσισε οι έμμεσοι φόροι που υπολογίζονται σε δαπάνες Κ. Χόππας
Εξωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων να καλύπτονται από τις

Άμεσα

εναρκτήριες χρηματοδοτήσεις ή/και τις ερευνητικές δραστηριότητες των
επιστημονικών υπευθύνων των εξωτερικών προγραμμάτων.
53/ΑΠΣ/13.1

Το ΑΠΣ, με εισήγηση του Προϊστάμενου ΥΔΠ, αποφάσισε να Ζ. Αχιλλίδης
παραχωρήσει το άδειο γραφείο που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου
Παυλίδη για χρήση του ως αίθουσας συνεδριάσεων από το Σωματείο
«Φίλοι του ΤΕΠΑΚ». Το γραφείο θα το χρησιμοποιεί και ο Αντιπρόεδρος
Οικονομικών και Διοίκησης.

Άμεσα

53/ΑΠΣ/13.2

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του προσχεδίου της επιστολής που ετοίμασε η Σ. Ιωάννου
Πρόεδρος προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα «Αμοιβές
Εξωτερικών Μελών Διοικούσας Επιτροπής για επιπρόσθετο έργο» και
αποφάσισε όπως εισηγηθεί στη ΔΕ την προώθηση του ακόλουθου
αιτήματος προς το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του Υπουργού Παιδείας
και Πολιτισμού:

Επόμενη
Συνεδρία ΔΕ

«Επιπρόσθετα του ετήσιου τιμητικού επιδόματος, εξωτερικά μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, τα
οποία συμμετέχουν σε συμβουλευτικές ομάδες ειδικών, είτε για την
ετοιμασία προτάσεων αναφορικά με τη δημιουργία νέων Τμημάτων ή
Σχολών, είτε για την καθοδήγηση Τμημάτων του Πανεπιστημίου που δεν
έχουν ακόμη Καθηγητές πρώτης βαθμίδας, δύνανται να αμείβονται όπως
τα μέλη των Ομάδων Ειδικών ή Επιτροπών Αξιολόγησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων ή του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
Αξιολόγησης-Πιστοποίησης. Νοείται ότι οι επιπρόσθετες αμοιβές
εξωτερικού μέλους της Διοικούσας Επιτροπής κατ’ έτος δεν μπορούν να
υπερβαίνουν το ήμισυ του ετήσιου τιμητικού επιδόματος του μέλους. Από
την πιο πάνω πρόνοια εξαιρούνται τα εσωτερικά μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής.»
Το αίτημα υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για χάρη της χρηστής
διοίκησης επειδή δεν θα ήταν ενδεδειγμένο να αποφασίσει η ίδια η ΔΕ
για αμοιβές που αφορούν τα ίδια τα μέλη της.
53/ΑΠΣ/13.3

Ύστερα από εισήγηση της Προέδρου, το ΑΠΣ αποφάσισε να εισηγηθεί Σ. Ιωάννου
στη ΔΕ την αντικατάσταση του Άρθρου 5 (Γλώσσες διδασκαλίας) του
ιδρυτικού Νόμου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το
ακόλουθο νέο άρθρο 5:
« 5 (1) Γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι οι επίσημες
γλώσσες της Δημοκρατίας.
(2) Ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, βάσει εισήγησης της οικείας
Σχολής, και επικύρωσης αυτής από το Συμβούλιο, και με τη σύμφωνη
γνώμη του Υπουργού, μέρος ενός προγράμματος σπουδών του
Πανεπιστημίου ή ολόκληρο το πρόγραμμα, δύναται να προσφέρεται σε
κάποια άλλη γλώσσα.
(3) Ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, βάσει εισήγησης της οικείας
Σχολής, και επικύρωσης αυτής από το Συμβούλιο, το Πανεπιστήμιο
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δύναται να προσφέρει παράλληλα το ίδιο πρόγραμμα, τόσο σε μία από
τις γλώσσες διδασκαλίας, όσο και σε μία άλλη γλώσσα.
(4) Η γλώσσα ή γλώσσες διδασκαλίας ενός προγράμματος του
Πανεπιστημίου διαπανεπιστημιακής συνεργασίας προσδιορίζεται/ονται
στο πρωτόκολλο συνεργασίας του Πανεπιστημίου με τα συνεργαζόμενα
πανεπιστήμια.
(5) Με απόφαση του οικείου Τμήματος, διπλωματικές εργασίες ή
διατριβές δύνανται να γράφονται σε άλλες γλώσσες από τις γλώσσες
διδασκαλίας.
(6) Οι αλλοδαποί φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών
του Πανεπιστημίου, το οποίο δεν διδάσκεται σε μια από τις γλώσσες
διδασκαλίας, παρακολουθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο
Πανεπιστήμιο ένα τουλάχιστο μάθημα «ελληνικής γλώσσας και
πολιτισμού».»
Σε περίπτωση υιοθέτησης και προώθησης της πιο πάνω τροποποίησης
από τη ΔΕ, η παλαιότερη πρόταση του Πανεπιστημίου για τροποποίηση
του Άρθρου 5 του βασικού Νόμου, που είχε υποβληθεί στη Γενική
Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στις 30 Μαΐου
2006 αποσύρεται.
53/ΑΠΣ/13.5

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της πρόσκλησης του Γενικού Διευθυντή της Πρόεδρος
m.e.d.ehealth.Ltd όπως το Πανεπιστήμιο είναι ένας από τους χορηγούς
του συνεδρίου eHealth09 Congress. Το ΑΠΣ θεωρεί ότι το Πανεπιστήμιο
δεν μπορεί να είναι χορηγός εξωτερικών συνεδρίων ή άλλων εξωτερικών
δραστηριοτήτων.
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53/ΑΠΣ/13.6

Το ΑΠΣ αποφάσισε να παραπέμψει το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ του Ζωή Τσιάτταλου
Δήμου Λεμεσού και ΤΕΠΑΚ για τη διαχείριση του «Φυτίδειου Αθλητικού
Πάρκου ΓΣΟ» στη Νομικό Σύμβουλο και να επανέλθει για έγκριση.
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53/ΑΠΣ/13.7

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόταση του ΟΠΕΚ για συνδιοργάνωση της Β. Πρωτοπαπάς/
Χ. Χρυσοστόμου
εκδήλωσης «Κύπρος – Ευρωπαϊκή Ένωση: 5 χρόνια ένταξη».
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53/ΑΠΣ/13.8

Αναφορικά με την επιστολή που εστάλη από τη Γενική Διευθύντρια του Β. Πρωτοπαπάς/
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα «Στοχευμένα μέτρα Κ. Χόππας
ενίσχυσης της Φοιτητικής Πρόνοιας» το ΑΠΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις
εισηγήσεις των Προϊσταμένων ΥΟΑΔ, ΥΣΦΜ, και ΥΔΠ και του
Λειτουργού Προγράμματος Εξομοίωσης, αποφάσισε ότι οι οργανικές
θέσεις που χρειάζεται το Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση των μέτρων
ενίσχυσης της φοιτητικής πρόνοιας και μέριμνας για το 2010 είναι οι εξής:
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Για την ΥΣΦΜ
1 Λειτουργό Στέγασης
2 Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί

Για την ΥΟΑΔ
1 Λειτουργό Πανεπιστημίου (Οικονομικά Θέματα)
1 Βοηθό Λογιστικό Λειτουργό
Για την ΥΔΠ
2 Συντηρητές
Το ΑΠΣ αποφάσισε επίσης όπως ο Προϊστάμενος ΥΣΦΜ ετοιμάσει
αναλυτικό σημείωμα με όλες τις ανάγκες του Πανεπιστημίου για να
κατατεθεί στη σύσκεψη που θα γίνει στο Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, τη Δευτέρα 11/05/09, για το πιο πάνω θέμα.
53/ΑΠΣ/13.9

Το ΑΠΣ ενέκρινε την μετάβαση αντιπροσωπείας στην Αγία Πετρούπολη, Χ. Χρυσοστόμου
12-16/05/09, για επίσκεψη σε Πανεπιστήμια, προς δημιουργία δεσμών
συνεργασίας με τους τοπικούς και άλλους φορείς πόλης.
Η
αντιπροσωπεία αποτελείται από τους:
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Σαλώμη Παπαδήμα, Συντονίστρια Κέντρου Γλωσσών
Ροζίτα Παυλίδου, Λειτουργό Έρευνας και
Γιάννο Αφροδίση, Λειτουργό Δημοσίων Σχέσεων.
Το κόστος της συμμετοχής ανέρχεται στις €4.000 και θα καλυφθεί από το
κονδύλι 318, Διμερείς Συμφωνίες.
53/ΑΠΣ/13.10 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής του Προέδρου του Κοινοτικού Κ. Χόππας
Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα για υποβολή προσφοράς, από το ΤΕΠΑΚ, για
διοργάνωση γραπτών εξετάσεων για πρόσληψη τεσσάρων Βοηθών
Γραμματειακών Λειτουργών, ενός Τεχνικού και ενός Τηλεφωνητή αλλά
στο παρόν στάδιο το Πανεπιστήμιο δεν είναι σε θέση να αναλάβει τέτοια
καθήκοντα.
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Ο Προϊστάμενος ΥΟΑΔ να ενημερώσει τον Πρόεδρο του Κοινοτικού
Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα για την απόφαση του ΑΠΣ.
53/ΑΠΣ/13.11 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του «ιδεώδους» προϋπολογισμό για το έτος 2010 Κ. Χόππας
που ετοίμασε ο Προϊστάμενος ΥΟΑΔ και του ζήτησε να ετοιμάσει και το
«βιώσιμο» προϋπολογισμό, με βάση τις υποδείξεις του Υπουργού
Παιδείας και Πολιτισμού προς τη ΔΕ.
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