Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων
ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 59ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Α/Α

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άμεσα

59/ΑΠΣ/2.3

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πληρωμή του ποσού των €317.242 προς το Σ. Σαββίδης/
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για κάλυψη των εξόδων χρήσης του ΔΔΟ/
ΣΕΚΥ για την περίοδο 01/01/08 – 31/12/09.
Λογιστήριο

59/ΑΠΣ/2.4

Όλα τα έξοδα που προκύπτουν από τη διημερίδα «Διημερίδα για Λογιστήριο
την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» θα καλυφθούν από
το άρθρο 3/312 «Σεμινάρια και Συνέδρια εντός Κύπρου» αντί από
τα έξοδα φιλοξενίας της Πρυτανείας και από τα έξοδα της ΥΣΦΜ
όπως έχει εγκριθεί στην 58η Συνεδρία του ΑΠΣ.

Άμεσα

59/ΑΠΣ/3.1

Το ΑΠΣ ενέκρινε την κάλυψη του ποσού των €5.000 για τη Χ. Χρυσοστόμου/
διοργάνωση της έκθεσης Φωτογραφίας του Γιώργου Κατσάγκελου, Λογιστήριο
Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία θα γίνει το 2010, με την
επιφύλαξη οι διοργανωτές να μεριμνήσουν η έκθεση να μην
υπερβεί το εγκεκριμένο ποσό.

Άμεσα

59/ΑΠΣ/4

Το ΑΠΣ ενέκρινε τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στην 17η Διεθνή Χ. Χρυσοστόμου/
Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Λογιστήριο
26-28/02/10. Το κόστος της συμμετοχής θα ανέλθει στις €14.430
συν ΦΠΑ και θα καλυφθεί από το κονδύλι 3/345 «Πολιτιστικές και
Άλλες Εκδηλώσεις» και από το κονδύλι 2/223 «Προβολή και
Δημοσιότητα». Επίσης εγκρίνεται επιπρόσθετο ποσό ύψους €600
για υπερωρίες που θα χρειαστούν για τη στελέχωση του
περιπτέρου για τρεις μέρες.

Άμεσα

59/ΑΠΣ/5

Το ΑΠΣ ενέκρινε την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Α. Χαραλαμπίδης
Πανεπιστημίου και της ΑΤΗΚ.

Άμεσα

Ο Δρ. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης να διευθετήσει με το γραφείο της
Προέδρου ημερομηνία για υπογραφή του Μνημονίου.
59/ΑΠΣ/6

Το ΑΠΣ ενέκρινε τη συμμετοχή της ΥΣΠΤ στην πρόσκληση (αρ. Φ. Φιλίππου
01/3.3/1/07.2009) του ειδικού στόχου Ενίσχυση των Υποδομών
Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άμεσα

59/ΑΠΣ/7

Το ΑΠΣ ενέκρινε την παραχώρηση τηλεόρασης LCD στο Γενικό Φ. Φιλίππου
Νοσοκομείο Αμμοχώστου ως αντάλλαγμα της αίθουσας που
χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο για τις ανάγκες του προγράμματος
εξομοίωσης.

Άμεσα

59/ΑΠΣ/8

Το ΑΠΣ αποφάσισε η Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας να Επιτροπή
συζητήσει με τα Τμήματα τα διάφορα προβλήματα που Ασφάλειας και
προκύπτουν από τη διακίνηση των φοιτητών στους δρόμους στο Υγείας
πλαίσιο των μαθημάτων τους, και σε συνεργασία με εξωτερικό
Σύμβουλο να ετοιμαστεί σχετικό Πρωτόκολλο. Η αμοιβή του
εξωτερικού συμβούλου θα καλυφθεί από το κονδύλι 3/346
«Δικαιώματα
Εμπειρογνωμόνων/
Συμβούλων,
Μελέτες,
Υπηρεσίες».

Άμεσα

59/ΑΠΣ/9

Το ΑΠΣ ενέκρινε την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας έκδοσης Β. Πρωτοπαπάς/
άδειας εισόδου και παραμονής στην Κύπρο των φοιτητών από την Λογιστήριο
Κένυα και των φοιτητών από την Ουγκάντα.

Άμεσα

59/ΑΠΣ/10

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του αιτήματος του Προϊστάμενου ΥΔΠ για Ζ. Αχιλλίδης
διαπραγμάτευση με την εταιρεία Rousos για την ανακαίνιση του
κτηρίου Blue Perl και του κτηρίου Colibri και το παραπέμπει στην
επόμενη συνεδρία της ΔΕ με την εισήγηση να δοθεί η
εξουσιοδότηση στον Προϊστάμενο.

46η Συνεδρία ΔΕ

59/ΑΠΣ/11

Το ΑΠΣ αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα «Συνεργασία ΤΕΠΑΚ Ζ. Αχιλλίδης
με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για συλλογή, επεξεργασία
και προσαρμογή πολεοδομικών θεμάτων, εργασιών και έρευνας
για εισαγωγή τους στο Ευρωπαϊκό Πολεοδομικό Δίκτυο Γνώσης
(Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) EUKN» στον Προϊστάμενο ΥΔΠ για τις
απόψεις του και θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρία.

Επόμενη
Συνεδρία ΑΠΣ

59/ΑΠΣ/15.1

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανάθεση ερευνητικής εργασίας στη Δρα. Κ. Χόππας
Χαριτίνη Τσαγκάρη, Στατιστικολόγο, στο Τμήμα Νοσηλευτικής, για
το ερευνητικό πρόγραμμα «Η έννοια της φροντίδας υγείας όπως
την αντιλαμβάνονται ασθενείς και νοσηλευτές».

Άμεσα

59/ΑΠΣ/15.2

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη δύο ερευνητικών συνεργατών, της Κ. Χόππας
κ. Έλλης Δημητρίου και του κ. Σέργιου Περικλέους, στο Τμήμα
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου στον Τομέα «Δίκτυα
Υπολογιστών».

Άμεσα

59/ΑΠΣ/15.3

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του ερευνητικού συνεργάτη, κ. Κ. Χόππας
Κωνσταντίνου Κλεοβούλου, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Άμεσα

και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στο πρόγραμμα “Design,
Modelling and Development of Ultraperformant Nanostructured
Multimaterials by Combining Ceramics and Metals with Carbon”.
59/ΑΠΣ/15.4

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του ερευνητικού συνεργάτη, κ. Κ. Χόππας
Νικόλα Νικολαΐδη, στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και
Τουρισμού, στο γνωστικό αντικείμενο «Ανίχνευση και
παρεμπόδιση οικονομικών εγκλημάτων».

Άμεσα

59/ΑΠΣ/15.5

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη της επισκέπτριας ερευνήτριας, κ. Κ. Χόππας
Εύης Χατζηπαύλου, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.

Άμεσα

59/ΑΠΣ/15.6

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του εξωτερικού ειδικού συνεργάτη, Κ. Χόππας
Δρ. Ανδρέα Μαυρογένη, στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών,
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, στο πρόγραμμα «Χρήση
Μοριακής και Ποσοτικής Γενετικής στη βελτίωση του προβάτου της
φυλής Χίου».

Άμεσα

59/ΑΠΣ/15.7

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του ερευνητικού συνεργάτη, Δρ. Κ. Χόππας
Joe Hettinger, στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας
και Επιστήμης Τροφίμων στο πρόγραμμα «Χρήση Μοριακής και
Ποσοτικής Γενετικής στη βελτίωση του προβάτου της φυλής Χίου».

Άμεσα

59/ΑΠΣ/15.8

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανάθεση ερευνητικής εργασίας στον κ. Αδάμο Κ. Χόππας
Αδάμου, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Άμεσα

59/ΑΠΣ/15.9

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη της ερευνητικής συνεργάτιδας, κ. Κ. Χόππας
Νίκης Κληρίδου, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, στο
γνωστικό αντικείμενο «Εργαστήριο Εδαφολογίας».

Άμεσα

59/ΑΠΣ/15.10

Το ΑΠΣ ενέκρινε την μετατροπή καθεστώτος απασχόλησης του Κ. Χόππας
ερευνητικού συνεργάτη, κ. Λάκη Χριστοδούλου, Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, από
πλήρη απασχόληση σε μερική απασχόληση για τους μήνες
Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 2009 ενόψει της ανάθεσης καθηκόντων του
ως ειδικού επιστήμονα.

Άμεσα

59/ΑΠΣ/15.11

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση του συμβολαίου του μεταπτυχιακού Κ. Χόππας
συνεργάτη, κ. Άθου Αγαπίου, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Γεωπληροφορικής, για την περίοδο 05/12/2009 μέχρι
31/10/2011.

Άμεσα

59/ΑΠΣ/15.12

Το ΑΠΣ , μέχρι διορισμό Διευθυντή στο Κέντρο Γλωσσών ή την Κ. Χόππας

Άμεσα

επιστροφή της κ. Χριστίνας Γέρου (αν επιστρέψει πριν το διορισμό
Διευθυντή) όρισε αντικαταστάτη συντονιστή στη Λεμεσό την κ.
Παναγιώτα Χατζηκωνσταντίνου, η οποία έχει την μεγαλύτερη
αρχαιότητα στο Κέντρο Γλωσσών.
59/ΑΠΣ/15.13

Το ΑΠΣ αποφάσισε την εξής πολιτική αποζημίωσης αναφορικά με Κ. Χόππας
τους υποψηφίους για τις θέσεις ΔΕΠ:

Άμεσα

¾ Αποζημιώνονται οι υποψήφιοι οι οποίοι καλούνται στο
εκλεκτορικό και η μόνιμη κατοικία τους είναι εκτός Κύπρου.
¾ Οι υποψήφιοι αποζημιώνονται για το αεροπορικό εισιτήριο
τους (Economy Class), τα οδοιπορικά από αεροδρόμιο
Λάρνακας στο ξενοδοχείο, από το ξενοδοχείο στο Πανεπιστήμιο
και αντίστροφα.
¾ Η πιο πάνω πολιτική αποζημίωσης εφαρμόζεται και σε
υποψήφιο ο οποίος εκλέγεται, αλλά δεν αποδέχεται τη θέση.
59/ΑΠΣ/15.14

Το ΑΠΣ, αναφορικά με την αμοιβή των ερευνητικών συνεργατών, Κ. Χόππας
ενέκρινε τα εξής:

Άμεσα

¾ Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές των ερευνητικών
συνεργατών, σε βάση πλήρης απασχόλησης, θα κυμαίνονται
μεταξύ κλίμακας Α8 για κατόχους πανεπιστημιακού και
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master και κλίμακας
Α10 για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών. Απαραίτητο
προσόν για απασχόληση ερευνητικού συνεργάτη καθορίζεται η
κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σχετικού με το αντικείμενο της
θέσης. Συγκεκριμένα προσόντα για κάθε θέση καθορίζονται
από τον Υπεύθυνο Έργου κατά την προκήρυξη.
Για
απασχόληση σε μερική βάση θα πρέπει να καθορίζονται από
τον Υπεύθυνο Έργου οι συνολικές ώρες απασχόλησης την
εβδομάδα και να δίδεται αναλογία μηνιαίων ακαθάριστων
απολαβών.
¾ Δεν θα καταβάλλεται 13ος μισθός και οι συνολικές ετήσιες
ακαθάριστες απολαβές τους θα διαιρούνται σε 12 μηνιαίες
δόσεις.
¾ Δεν θα παρέχεται κρατική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
(κάρτα τύπου Β’).
59/ΑΠΣ/15.15

Το ΑΠΣ ενέκρινε την καταβολή οδοιπορικών στα έξι άτομα που θα Κ. Χόππας

Άμεσα

κάνουν τον κλινικό συντονισμό για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2009/
2010. Θα καταβάλλονται τα οδοιπορικά για διαδρομές μεταξύ των
πόλεων σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθείται για όλο το
προσωπικό του Πανεπιστημίου και θα καταβάλλονται οδοιπορικά
εντός πόλεων για τις διαδρομές που θα γίνονται για τον κλινικό
συντονισμό.
59/ΑΠΣ/15.16

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη δύο επιπλέον βοηθών, του κ. Κ. Χόππας
Νικόλα Καλογήρου και της κ. Ανδρονίκης Παμπόρη, στο μάθημα
της Μικροβιολογίας για το Τμήμα Νοσηλευτικής για τη διδασκαλία
των φροντιστηρίων – εργαστηρίων, 4 ώρες/ εβδομάδα.

Άμεσα

59/ΑΠΣ/16.4

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση των συμβάσεων εργοδότησης Κ. Χόππας
ορισμένου χρόνου των πιο κάτω υπαλλήλων:

Άμεσα

•

Αγγέλα Μιχαηλίδου, ΒΓΛ

•

Κλαίρη Ευλαβή Παλατέ, ΒΓΛ

•

Ελένη Πέτρου, ΒΓΛ

•

Άντρη Παντελή, ΒΓΛ

•

Λουκία Παναγιώτου, ΒΓΛ

•

Χριστιάνα Μανδριώτου, ΒΓΛ

•

Γρηγορία Ευριπίδου, ΒΒ

•

Αντωνία Νικολαόυ, ΒΒ

59/ΑΠΣ/16.5

Το ΑΠΣ ενέκρινε την κάλυψη επιδόματος συντήρησης Κ. Χόππας
φιλοξενούμενου στην Κύπρο για διαμονή σε ξενοδοχείο, διατροφή
και εσωτερική διακίνηση. Η κάλυψη αυτή θα αφαιρείται από την
ερευνητική δραστηριότητα του κάθε μέλους ΔΕΠ.

Άμεσα

59/ΑΠΣ/16.6

Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση του Προϊστάμενου ΥΟΑΔ για Κ. Χόππας
κάλυψη της διοργάνωσης της ημερίδας «Διεθνής Ημέρα για την
Επιστήμη και την Ανάπτυξη – UNESCO» από το άρθρο 3/345
«Πολιτιστικές και Άλλες Εκδηλώσεις» αντί του άρθρου 3/316
«Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα» όπως είχε αρχικά εγκριθεί
στην 58η Συνεδρία του ΑΠΣ.

Άμεσα

59/ΑΠΣ/18

Το ΑΠΣ αποδέχεται τη δωρεά της προτομής του Ποιητή Βασίλη Πρόεδρος ΔΕ/
Μιχαηλίδη από το Κοινωφελές Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ζ. Αχιλλίδης
Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης».

Άμεσα

Ο Προϊστάμενος ΥΔΠ να εισηγηθεί το χώρο που μπορεί να
τοποθετηθεί η προτομή στη Βιβλιοθήκη «Βασίλης Μιχαηλίδης».

59/ΑΠΣ/19

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση των πρακτικών της συνεδρίας «Υποτροφίες Πρόεδρος ΔΕ
και Ανταλλαγές Επιστημόνων/ Ακαδημαϊκών που προνοούνται στα
Προγράμματα Πολιτιστικών, Εκπαιδευτικών και Επιστημονικών
Συμφωνιών μεταξύ της Κύπρου και άλλων χωρών» που
κοινοποιήθηκαν στην Πρόεδρο από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού και τα παραπέμπει στον Προϊστάμενο ΥΣΦΜ και τον
Προϊστάμενο ΥΕΔΔΣ για ενημέρωσή τους.

Άμεσα

59/ΑΠΣ/20

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του τηλεμηνύματος του κ. Δεμερτζή σχετικά με Ν. Δεμερτζής/
τη διοργάνωση της πιο πάνω ημερίδας και ενέκρινε την κάλυψη Λογιστήριο
των εξόδων της ημερίδας, μέχρι του ποσού των €5.000.

Άμεσα

59/ΑΠΣ/21

Το ΑΠΣ ενέκρινε τη συμμετοχή του Προϊστάμενου ΥΕΔΔΣ στην Χ. Χρυσοστόμου/
τρίτη Σύνοδο της Συγκλήτου EMUNI η οποία θα πραγματοποιηθεί Λογιστήριο
στις 23-25/11/09 στην Τυνησία. Το κόστος συμμετοχής θα ανέλθει
στα €1.460 και θα καλυφθεί από το κονδύλι 3/345 «Πολιτιστικές και
Άλλες Εκδηλώσεις».

Άμεσα

59/ΑΠΣ/23.1

Το ΑΠΣ ενέκρινε τις πιο κάτω εισηγήσεις του Τμήματος Διαχείρισης Τμήμα Διαχείρισης
Περιβάλλοντος
Περιβάλλοντος για την περιβαλλοντική εικόνα του ΤΕΠΑΚ:

Άμεσα

¾ Δημιουργία και υλοποίηση Σχεδίου Ανακύκλωσης.
¾ Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της ποιότητας του
ατμοσφαιρικού αέρα στους χώρος του ΤΕΠΑΚ.
¾ Έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού σε Περιβαλλοντικά Θέματα.
¾ Εμπλοκή Φοιτητών στα πιο πάνω καθώς και σε
Περιβαλλοντικές Ερευνητικές Μελέτες επιχορηγούμενες από το
ΤΕΠΑΚ.
59/ΑΠΣ/23.2

Το ΑΠΣ αποφάσισε να εισηγηθεί προς τη ΔΕ τη διεύρυνση της ΔΔΟ
Συμβουλευτικής Επιτροπής η οποία συστάθηκε από την ΠΔΕ κατά
τη 32η Συνεδρία της στις 4 Ιουλίου 2008 με σκοπό να ετοιμάσει
πρόταση αναφορικά με τη δημιουργία Τμήματος Φαρμακευτικής
στη Σχολή Επιστημών Υγείας, με τα ακόλουθα Μέλη:
♦ Καθηγητή Κυριάκο Νικολάου, University of California, San
Diego
♦ Διευθύντρια Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας ή
εκπρόσωπό της
♦ Πρόεδρο ΚΕΒΕ
♦ Πρόεδρο Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου ή εκπρόσωπό
του

47η
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59/ΑΠΣ/23.3

Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα της ΣΥ.ΤΕ.ΠΑ.Κ για συμβολή του ΣΥ.ΤΕ.ΠΑ.Κ/
Πανεπιστημίου στη διοργάνωση παιδικής χριστουγεννιάτικης Λογιστήριο
εκδήλωσης με την παραχώρηση του ποσού των €2.000 από το
κονδύλι 345 «Πολιτιστικές και Άλλες Εκδηλώσεις» και
παραχώρηση άδειας στο προσωπικό ώστε να παρευρεθεί στην
εκδήλωση.

Άμεσα

