Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων
ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 63ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 12/02/2010 ΚΑΙ 26/02/2010
Α/Α

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

63/ΑΠΣ/2.5

Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως αποσταλεί μία επιστολή στον Υπουργό ΔΔΟ
Υγείας με κοινοποίηση στα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας
στην οποία να ζητείται από τον Υπουργό όπως λόγω της
απρόσμενης τροπής που πήρε το θέμα της μετακίνησης του
Κέντρου Υγείας σε νέο κτήριο, η οποία είναι και ενάντια των
δεσμεύσεων των εμπλεκόμενων Υπουργείων, και η οποία δυστυχώς
δημιούργησε μεγάλες αλλαγές στα σχέδια του Πανεπιστημίου με το
ενδεχόμενο η απαλλοτριωθείσα γη που υπάρχει για το θέμα αυτό
να μην αξιοποιηθεί, με τους Προϋπολογισμούς του 2011 να δοθεί
προτεραιότητα στα κονδύλια για την ανέγερση του νέου Κέντρου
Υγείας.

63/ΑΠΣ/3.3

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του σημειώματος του Προϊστάμενου ΥΔΠ και Προϊστάμενος
ενέκρινε το αίτημα του όπως η Υπηρεσία του συμμετάσχει στο ΥΔΠ
πρόγραμμα συνεργασίας με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
για συλλογή, επεξεργασία και προσαρμογή πολεοδομικών θεμάτων,
εργασιών και έρευνας και εισαγωγής τους στο Ευρωπαϊκό
Πολεοδομικό Δίκτυο Γνώσης (Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) EUKN με
ένα άτομο το οποίο θα υπάγεται στον Τομέα Μελετών και
Προγραμματισμού της ΥΔΠ και το οποίο θα βρίσκεται κάτω από τη
καθοδήγηση της Υπεύθυνης του πιο πάνω Τομέα , κυρίας Μ.
Αστανιώτη.

63/ΑΠΣ/3.4

Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του αιτήματος του Προϊστάμενου ΒΤΠ Προϊστάμενος ΒΤΠ
αποφάσισε όπως στο παρόν στάδιο λόγω οικονομικής στενότητας,
δεν ενδείκνυται η εργοδότηση με σύμβαση περιορισμένου χρόνου 3
Βιβλιοθηκονόμων για την εξυπηρέτηση των φοιτητών μέχρι τις 20:30
και θα επανεξετάσει το θέμα αυτό σε μεταγενέστερο στάδιο.

63/ΑΠΣ/3.6

Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και ο ΔΔΟ ενημέρωσαν
το ΑΠΣ σχετικά με τη συνάντηση που είχαν με το προσωπικό του
Τμήματος Νοσηλευτικής, αναφορικά με την επικείμενη μεταφορά
του Τμήματος στην Λεμεσό, ενώ παράλληλα μετάφεραν το θετικό
κλίμα που επικράτησε κατά την διάρκεια της συνάντησης αυτής.

63/ΑΠΣ/4

Το ΑΠΣ αφού ενημερώθηκε από τον Προϊστάμενο ΥΔΠ για την Προϊστάμενος ΥΔΠ
συνάντηση που είχε με τον κ. Τ. Νέμιτσα, αποφάσισε όπως ο
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Προϊστάμενος ΥΔΠ ετοιμάσει σχετική επιστολή προς τον κ. Τ.
Νέμιτσα στην οποία να σημειώνονται τα πιο κάτω σημεία:
1. Ενημέρωση προς τον κ. Νέμιτσα ότι έχει ήδη ζητηθεί από τους
Master planners του Πανεπιστημίου να εντάξουν μέσα στους
σχεδιασμούς του Πανεπιστημίου τη δημιουργία ενός μουσείου
μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου στον οποίο θα
εκτίθενται τα μηχανήματα/εκθέματα «Νέμιτσας».
2. Ενημέρωση προς τον κ. Νέμιτσα ότι στο μουσείο του
Πανεπιστημίου μέσα στο οποίο θα βρίσκονται και άλλα
παρόμοιας φύσης εκθέματα, θα εκτεθούν σε συγκεκριμένο
χώρο τα εκθέματα του όπου θα αναρτηθεί σχετική πλακέτα
στην οποία θα αναγράφεται ότι τα συγκεκριμένα εκθέματα είναι
δωρεά του κ. Τάκη Νέμιτσα προς το Πανεπιστήμιο.
3. Να ζητηθεί από τον κ. Νέμιτσα όπως μεριμνήσει για την
μεταφορά και συντήρηση των μηχανημάτων σε αποθήκες του
Πανεπιστημίου με την παράκληση η συντήρηση των
μηχανημάτων να γίνει αφού αυτά μεταφερθούν στις αποθήκες
του Πανεπιστημίου.
63/ΑΠΣ/5

Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προϊσταμένου ΔΔΟ
ΥΔΠ όσον αφορά τους απαλλοτριωθέντες χώρους στάθμευσης του
κτηρίου Λαϊκής και του κτηρίου του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου,
αποφάσισε όπως ετοιμαστούν από το ΔΔΟ δύο επιστολές προς
τους ενοικιαστές των πιο πάνω χώρων με αντίγραφο στο
κτηματολόγιο, στις οποίες να τους ζητείται όπως μετακινηθούν από
τους χώρους αυτούς άμεσα, αφού πλέον ανήκουν στην Κυπριακή
Δημοκρατία για τελική χρήση από το Πανεπιστήμιο.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/6

Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του αιτήματος του Καθηγητή Ανδρέα Προϊστάμενος
Αναγιωτού για αναβάθμιση του εργαστήριου Εμβιομηχανικής και ΥΔΠ
Βιοσυστημάτων το οποίο βρίσκεται στο Υπόγειο Ττοφή Κυριάκου,
και μετά από επιβεβαίωση του Προϊστάμενου της ΥΔΠ, ενέκρινε το
ποσό των €50.000,00 που χρειάζονται για την αναβάθμιση του
εργαστηρίου αυτού αφού αυτό ήδη περιλαμβάνεται μέσα στον
προϋπολογισμό του 2010.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/7

Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του αιτήματος του Προϊστάμενου ΒΤΠ
για επίσπευση των διαδικασιών για την ανέγερση του κτηρίου
επέκτασης της Βιβλιοθήκης, αποφάσισε όπως εφόσον το κόστος
για την επέκταση και την ετοιμασία μελέτης δεν περιλαμβάνεται
μέσα στους προϋπολογισμούς του 2010 αυτό δεν μπορεί να
υλοποιηθεί άμεσα.
Επίσης το ΑΠΣ αποφάσισε όπως ο Προϊστάμενος ΒΤΠ Προϊστάμενος ΒΤΠ
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προχωρήσει με την ετοιμασία του δείγματος της επέκτασης της
χωρητικότητας της Βιβλιοθήκης με δύο επιπρόσθετα ράφια και
όπως το θέμα επανέλθει για μελέτη ενώπιον του σε μεταγενέστερο
στάδιο.
63/ΑΠΣ/8

Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα του Αναπληρωτή Συντονιστή του Συντονιστής
Τμήματος ΕΣΔ για εκτύπωση Συλλογικού τόμου από το Συνέδριο Τμήματος ΕΣΔ
“Radio Content in Digital Age”, και αποφάσισε όπως το κόστος της
εκτύπωσης καλυφθεί από την κατανομή που έχει ήδη γίνει για το
Τμήμα για το 2010.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/9

Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του αιτήματος του Τμήματος Συντονιστή
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών για φιλοξενία της πρώτης Τμήματος ΠΓΤ
διεθνούς συνάντησης εργασίας (round network meeting), η οποία
θα πραγματοποιηθεί μέσα στα πλαίσια της διεθνούς εκδήλωσης
Beyond the Roadblock: On the Nomadic Highway, αποφάσισε όπως
αφού έχει γίνει ήδη κατανομή διαφόρων κονδυλίων στα Τμήματα,
παραπέμψει το αίτημα πίσω στο Τμήμα για να εξετάσει την κάλυψη
του κόστους από τα δικά του κονδύλια .

Άμεσα

63/ΑΠΣ/10

Το ΑΠΣ ενέκρινε κατ’ εξαίρεση την κάλυψη των επιπρόσθετων Κ. Χόππας
εξόδων για τον καθηγητή Marcel Machill σχετικά με τη συμμετοχή
του στο Σεμινάριο «Public Sphere in the Digital Age».

Άμεσα

63/ΑΠΣ/11

Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της επιστολής του Κυπριακού Ερυθρού Γ. Αφροδίσης
Σταυρού για τη διοργάνωση από το ΤΕΠΑΚ εράνου υπέρ των
θυμάτων του σεισμού στην Αϊτή, αποφάσισε όπως αναθέσει στον κ.
Γιάννο Αφροδίση Λειτουργό Εκδόσεων, Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων της ΥΕΔΔΣ τη διοργάνωση του εράνου αυτού.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/12.2

Το ΑΠΣ ενέκρινε την επέκταση του συμβολαίου της Άντριας Κ. Χόππας
Τοφαλλή με σύμβαση εργοδότησης σύντομης διάρκειας στη θέση
του Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου από τις 7 Απριλίου μέχρι τις 31
Ιουλίου 2010, στην κλίμακα Α2 (1) προς αναπλήρωση του κενού
που θα δημιουργηθεί με την απουσία της Μαρίνας Αντωνίου, η
οποία θα απουσιάζει με άδεια μητρότητας.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/12.3

Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση του Προϊστάμενου ΥΟΑΔ όπως Κ. Χόππας
Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό έχει την υποχρέωση και την
αποκλειστική ευθύνη να συμπληρώνει το έντυπο για επίδομα
ασθενείας και να το καταθέτει στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις εντός 21
ημερών από την ημέρα έναρξης της άδειας ασθενείας του. Σε
περίπτωση που το προσωπικό αμελήσει να ακολουθήσει την πιο
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πάνω διαδικασία τότε το Πανεπιστήμιο θα έχει το δικαίωμα να
αποκόπτει από το μισθό του υπαλλήλου το υπολογιζόμενο ύψος
του επιδόματος για τις μέρες που απουσίαζε.
Τέλος αποφασίσθηκε όπως αποσταλεί σχετική εγκύκλιος σε
ολόκληρη την Κοινότητα του Πανεπιστημίου από τον Προϊστάμενο
ΥΟΑΔ.
63/ΑΠΣ/12.4

Το ΑΠΣ ενέκρινε, μετά από εισήγηση του Γραφείου Ωφελημάτων της Κ. Χόππας
ΥΟΑΔ και μετά που καλέστηκε και έδωσε θετική προφορική
σύσταση ο οικείος Προϊστάμενος, την ένταξη του πιο κάτω έκτακτου
ωρομίσθιου προσωπικού (σύμφωνα με τη νομοθεσία), σε τακτικό
μετά την συμπλήρωση 52 εβδομάδων συνεχούς υπηρεσίας:


Κυριάκος Αλαγιώτης, Αχθοφόρος ΥΔΠ



Γιώργος Λευκαρίτης, Αχθοφόρος ΥΔΠ



Χαράλαμπος Βουνιώτης, Αχθοφόρος ΥΔΠ



Γιώργος Παπαγεωργίου, Συντηρητής Κτηριακών
Εγκαταστάσεων

Άμεσα

63/ΑΠΣ/12.5

Το ΑΠΣ ενέκρινε την καταβολή αμοιβής στην Αντιγόνη Παρμαξή, Κ. Χόππας
Ειδικό Επιστήμονα, για την επιτήρηση που έκανε στο Κέντρο
Γλωσσών, στη τελική εξέταση για το μάθημα των Αγγλικών.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/12.6

Το ΑΠΣ ενημερώθηκε για την αναθεώρηση στην μισθολογική Κ. Χόππας
τοποθέτηση
των
αποσπασμένων
Νοσηλευτών
Ελένης
Χατζηγεωργίου και Ανδρέα Χαρίτου με αναδρομική ισχύ από την
1.12.2009 μετά την προαγωγή τους από την Επιτροπή Δημόσιας
Υπηρεσίας στη Μόνιμη θέση Πρώτης/ου Νοσηλευτικού Λειτουργού,
όπως προβλέπεται στην σχετική συμφωνία.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/12.7

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της μετατροπής της σύμβασης εργοδότησης Κ. Χόππας
ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου για τη Σταυρούλα
Πίττα, Βοηθό Βιβλιοθηκονόμο.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/12.8

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση των πιο κάτω παραιτήσεων Διοικητικού και Κ. Χόππας
Ακαδημαϊκού προσωπικού:

Άμεσα





Πέτρος Σάββα – Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα
Πληροφορικής) με σύμβαση
Φοίβος Μιχαήλ – Ερευνητικός Συνεργάτης στο Τμήμα
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
Αναστάσης Χρίστου – Ερευνητικός Συνεργάτης στο Τμήμα
Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Το ΑΠΣ ενέκρινε μετά από εισήγηση του Προϊστάμενου ΥΣΠΤ την
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πρόσληψη με σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου του κ.
Θεοφάνη Παυλίδη στη θέση του Λειτουργού Πανεπιστημίου
(Θέματα Πληροφορικής) λόγω της παραίτησης του κ. Πέτρου
Σάββα.
Σε περίπτωση αποδοχής από τον κ. Θεοφάνη Παυλίδη της θέσης
του Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής) με
σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου θα κενωθεί μία μόνιμη
θέση Βοηθού Μηχανογράφησης η οποία θα πληρωθεί από την νέα
διαδικασία αξιολόγησης από την πλήρωση των θέσεων του
Προϋπολογισμού 2010.
63/ΑΠΣ/12.9

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης εργοδότησης ορισμένου Κ. Χόππας
χρόνου της Φίλιας Καλογήρου Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
στο Τμήμα Νοσηλευτικής.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.3.

Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα της Καθηγήτριας Τούλας Ονουφρίου για Κ. Χόππας
κάλυψη των εξόδων συμμετοχής της στην 4η Συνάντηση
Τμημάτων/Σχολών Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας – Κύπρου που
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 18-19/02/2010 στην Ελλάδα.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.4

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη της κας. Lubna Fayez Nicola Bajjali Κ. Χόππας
ως Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο Τμήμα Επικοινωνίας και
Σπουδών Διαδικτύου στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης
του Επίκουρου Καθηγητή Χριστόφορου Κυριακίδη στο γνωστικό
αντικείμενο «Εθνικότητα και Επικοινωνία».

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.5

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Σοφοκλή Πουλλή ως Κ. Χόππας
Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος στα
πλαίσια της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών προς τη CYTA για τη
διεκπαιρέωση της «Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Μελέτης». Η
εργοδότηση του κ. Πουλλή θα καλυφθεί από το κονδύλι
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών το οποίο χρηματοδοτείται από την
CYTA.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.6

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη της κας. Χριστιάνας Ιεροδιακόνου Κ. Χόππας
ως Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και
Τουρισμού στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση ανθρώπινου
Δυναμικού και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς». Η εργοδότηση της
κας. Ιεροδιακόνου θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια
Χρηματοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Κωνσταντίνου
Κοντογιώργη του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

Άμεσα
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63/ΑΠΣ/13.7

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Γεώργιου Σιαμά ως Κ. Χόππας
Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στο πρόγραμμα «Βιομηχανική
έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμου θερμοδοχείου νερού από
χάλυβα με εσωτερική επικάλυψη από πολυμερές με τη μέθοδο
περιστροφικής χύτευσης» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα
Προώθησης Έρευνας (υπό την επίβλεψη του Δρ. Ιωάννη
Μιχαηλίδη).

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.8

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Κυριάκου Θεμιστοκλέους ως Κ. Χόππας
Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Γεωπληροφορικής, στο πρόγραμμα «Πειραματικό
Σύστημα Χαρτογράφησης του πληθυσμού της Ευδεμίδας στην
Κύπρο μέσω αυτόματων παγίδων και ασυρμάτων συστημάτων
επικοινωνίας και εντοπισμού – επιχειρήσεις/ΕΦΑΡΜ/0308» το
οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ).
Η πρόσληψη του κ. Κ. Θεμιστοκλέους εγκρίθηκε αναδρομικά από
τον ΔΔΟ.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.9

Το ΑΠΣ ενέκρινε με εξαίρεση της διαδικασίας προκήρυξης, την Κ. Χόππας
πρόσληψη του κ. Robert Wiedmer ως Ερευνητικού Συνεργάτη στο
Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας στο γνωστικό
αντικείμενο «Ναυτιλιακά Οικονομικά και Έρευνα Λειτουργιών». Η
εργοδότηση του κ. Wiedmer θα καλυφθεί από την εναρκτήρια
χρηματοδότηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Φώτη Μ. Παναγίδη του
Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.10

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση του Συμβολαίου Εργασίας του κ. Κ. Χόππας
Arseniy Vitkovskiy ως Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής στο
αντικείμενο «Αρχιτεκτονική H/Y, Παράλληλες Αρχιτεκτονικές Η/Υ,
Ενδο-Συνδεόμενα Δίκτυα». Η εργοδότηση του κ. Vitkovskiy θα
καλυφθεί από την εναρκτήρια χρηματοδότηση του Λέκτορα Βάσου
Σωτηρίου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών
Πληροφορικής.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.11

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβαση του κ. Ζήνωνα Θεοδοσίου Κ. Χόππας
ως Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών
Διαδικτύου στο Εξωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα PORPARDET
FP7-SME-2007-1, Grant Agreement 222590 στο γνωστικό
αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας». Η εργοδότηση του κ.
Θεοδοσίου θα καλυφθεί από το εξωτερικά χρηματοδοτούμενο έργο
PORPARDET FP7-SME-2007-1, Grant Agreement 222590 .
Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος θα είναι ο Δρ.

Άμεσα
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Νικόλας Τσαπατσούλης.
63/ΑΠΣ/13.12

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης της κας. Ιφιγένειας Κ. Χόππας
Παύλου ως Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Διοίκησης
Ξενοδοχείων και Τουρισμού στο γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι
Διοίκησης και Οργάνωσης Ανθρώπινου Δυναμικού στην
Ξενοδοχειακή Βιομηχανία της Κύπρου». Η εργοδότηση της κας.
Παύλου θα καλυφθεί από την εναρκτήρια χρηματοδότηση του
Λέκτορα Αναστάσιου Ζωπιάτη του τμήματος Διοίκησης
Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.13

Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Κ. Χόππας
για το διορισμό του κ. Πέτρου Αλεξάνδρου στη θέση του Ειδικού
Επιστήμονα στο τμήμα Εμπορίου
Χρηματοοικονομικών και
Ναυτιλίας για το φροντιστήριο του μαθήματος Χρηματοοικονομικά
ΙΙ, ΕΝΧ 222(Φ) για 2 ώρες την εβδομάδα, για το Εαρινό Εξάμηνο
2010.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.14

Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Κ. Χόππας
Επιλογής για το διορισμό του Δρ Αντρέα Φιλαρέτου στη θέση του
Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και
Τουρισμού στο μάθημα ΔΞΤ 203, Κοινωνική ψυχολογία, για 3 ώρες
διδασκαλία την βδομάδα, για το Εαρινό Εξάμηνο 2010.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.15

Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Κ. Χόππας
Επιλογής για το διορισμό του Δρ Αναστάσιου Φαλά στη θέση του
Ειδικού Επιστήμονα στο τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και
Τουρισμού στο μάθημα ΔΞΤ 271: Διαχείριση Πληροφοριακών
Συστημάτων στην Τουριστική και Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, για 3
ώρες διδασκαλία την βδομάδα, για το Εαρινό Εξάμηνο 2010.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.16

Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Κ. Χόππας
Επιλογής για το διορισμό του Δρ. Δημήτρη Λάμνισου στη θέση του
Ειδικού Επιστήμονα στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας για τη
διεξαγωγή φροντιστηρίου για το μάθημα ΔΞΤ 180/Στατιστική
Ανάλυση ΕΧΝ 111 Στατιστικές Μέθοδοι Ι για 4.5 ώρες φροντιστήρια
ανά βδομάδα και του Δρ. Μιχάλη Κολοσσιάτη στη θέση του
Ειδικού Επιστήμονα στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας για τη
διεξαγωγή φροντιστηρίου για το μάθημα Εργαστήριο ΕΧΝ 211
Στατιστικές Μέθοδοι ΙΙ για 1.5 ώρα εργαστήρια ανά βδομάδα.

Άμεσα

Μετά από αίτημα του Συντονιστή του Τμήματος ΔΞΤ εγκρίθηκε από
την Πρόεδρο ακόμη μία επιπρόσθετη ώρα εργαστηριακής στήριξης
για το μάθημα Εργαστήριο ΕΧΝ 211 Στατιστικές Μέθοδοι ΙΙ στον
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Δρ. Μιχάλη Κολοσσιάτη με σύνολο 2.5 ώρες εργαστήρια ανά
βδομάδα.
63/ΑΠΣ/13.17

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της ανάθεσης δύο επιπλέον ωρών Κ. Χόππας
φροντιστηρίων (μία ώρα για φροντιστήριο του μαθήματος ΔΞΤ 202
- Εταιρική Νομοθεσία - και μία ώρα φροντιστήριο του μαθήματος
ΕΧΝ 143 - Εμπορικό Δίκαιο) μετά από έγκριση της Προέδρου.

Άμεσα

Συνολικά η κ. Μιχαηλίδου Ματταίου έχει την ευθύνη διδασκαλίας
του μαθήματος ΔΞΤ 202 (3 ώρες/εβδομάδα) και την διεξαγωγή 2
φροντιστηρίων όπως αναφέρεται πιο πάνω (2 ώρες/εβδομάδα).
63/ΑΠΣ/13.18

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του αιτήματος του κ. Κώστα Ν. Κώστα από το Κ. Χόππας
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, και ενέκρινε την αγορά
εξωτερικών υπηρεσιών εκτός της κανονικής διαδικασίας
προσφορών που ανέρχονται στο ποσό των €8.000,00 και το οποίο
θα καλυφθεί από το πρόγραμμα με ακρώνυμο NOX-SOX και κωδικό
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝ/0308(ΒΙΕ)/01.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.19

Το ΑΠΣ ενέκρινε με εξαίρεση της διαδικασίας προκήρυξης, την Κ. Χόππας
πρόσληψη του κ. Μάριου Ευριπίδου στη θέση του Ερευνητικού
Συνεργάτη στο Τμήμα ΗΜΗΤΕΠ σε πρόγραμμα του Ιδρύματος
Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) με θέμα «System Validation via
Intelligent Collaboration for Reliable Next-Generation Manycore
Chips” και αριθμό πρωτοκόλλου ΤΠΕ/ΠΛΗΡΟ/0308 (ΒΙΕ)/11 Η
εργοδότηση του κ. Ευριπίδου θα καλυφθεί από το Ίδρυμα
Προώθησης Έρευνας με Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τον
Λέκτορα Βάσο Σωτηρίου.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.20

Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Κ. Χόππας
για την πρόσληψη της κας. Παναγιώτας Μιλτιάδους Ευριπίδου στη
θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Νοσηλευτικής στα
πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης της Ε. Παπαθανάσογλου
σε
ερευνητικό
πρόγραμμα
με
γνωστικό
αντικείμενο
«Βιοσυμπεριφορική Έρευνα στην Φροντίδα Βαρέως Πασχόντων».
Η εργοδότηση της Δρ Μιλτιάδους θα καλυφθεί από την εναρκτήρια
χρηματοδότηση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ελισάβετ
Παπαθανασόγλου στο Τμήμα Νοσηλευτικής.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.21

Το ΑΠΣ ενέκρινε με εξαίρεση της διαδικασίας προκήρυξης, την Κ. Χόππας
πρόσληψη της κας Ελένης Φαίδωνος στη θέση του Ερευνητικού
Συνεργάτη στο Τμήμα Νοσηλευτικής, σε ερευνητικό πρόγραμμα με
γνωστικό αντικείμενο «Επίδραση της εκπαίδευσης ασθενών με
καρδιακή ανεπάρκεια»,με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση

Άμεσα
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από την Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ. Η εργοδότηση
της Δρ Φαίδωνος θα καλυφθεί από την εναρκτήρια χρηματοδότηση
της Λέκτορα Δρ Αικατερίνης Λαμπρινού στο Τμήμα Νοσηλευτικής.
63/ΑΠΣ/13.22

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης της κας Αγγελικής Κ. Χόππας
Ανδρεάδου στη θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα
Νοσηλευτικής για 12 μήνες από 3.03.10 έως και τις 28.02.11 με
τους ίδιους όρους εργοδότησης, με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί
έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ.
Η εργοδότηση της κ. Ανδρεάδου θα καλυφθεί από την εναρκτήρια
χρηματοδότηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ. Αναστάσιου
Μερκούρη στο Τμήμα Νοσηλευτικής.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.23

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης του Χρύσανθου Κ. Χόππας
Βούτουνου στη θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών στο γνωστικό αντικείμενο
«Τεχνοκουλτούρα, Θεωρία και Ανάπτυξη για τη Βυζαντινή Τέχνη και
Κληρονομιά», με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την
Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ. Η εργοδότηση του κ.
Βούτουνου θα καλυφθεί από την εναρκτήρια χρηματοδότηση του
Επίκουρου Καθηγητή Ανδρέα Λανίτη στο Τμήμα Πολυμέσων και
Γραφικών Τεχνών.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.24

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της εργοδότησης των Κ. Χόππας
προπτυχιακών φοιτητών Καρίμ Μπεσιάρα και Νικόλαου Μαλέκου
στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.
Η εργοδότηση των φοιτητών θα έχει ισχύ για 14 μήνες από την
4.01.10 μέχρι τις 28.02.11. Η εργοδότηση των προπτυχιακών
φοιτητών θα καλυφθεί μέσω των διαθέσιμων κονδυλίων του
εξωτερικού ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος CoReflect με
Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου την Δρ. Ελένη Κύζα.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.25

Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση της Χριστιάνας Παπασολωμόντος Κ. Χόππας
στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού για την
διεξαγωγή του αυτόνομου εργαστηρίου του μαθήματος Ερευνητικές
Μέθοδοι (ΔΞΤ 381) για 2 ώρες αυτόνομου εργαστηρίου την
εβδομάδα για το Εαρινό Εξάμηνο 2010.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.26

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής παραίτησης της Έλενας Κ. Χόππας
Νικολαϊδου, Αποσπασμένης Νοσηλεύτριας στο Τμήμα
Νοσηλευτικής για τερματισμό της Σύμβασης Απασχόλησης της και
συμφωνεί όπως παραμείνει στη θέση της μέχρι τις 30/04/2010 όπου
τελειώνουν τα εργαστήρια Βασικής Νοσηλευτικής όπου διδάσκει
για να μην σταματήσει η ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού

Άμεσα
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προγράμματος στο Τμήμα Νοσηλευτικής.
63/ΑΠΣ/13.27

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη άνευ απολαβών του κ. Κυριάκου Κ. Χόππας
Προκόπη στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος σε θέματα
Τεχνολογιών Διαδικτύου (ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων για
ερευνητικά προγράμματα, ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας
εταίρων, κλπ) που αφορούν τέσσερα (4) από τα Προγράμματα που
τρέχουν στο εργαστήριο του Τμήματος (INTERWASTE,
WWWReUse, WASTE, NOx-SOx)
Η απασχόληση του κ. Προκόπη θα είναι για ένα χρόνο, από
1.4.2010 με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο και με
Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τον Δρ Κώστα Κώστα.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/13.28

Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του σημειώματος του Προϊστάμενου Κ. Χόππας
ΥΟΑΔ σχετικά με το έλλειμμα που υπάρχει στο κονδύλι της
Εναρκτήριας Χρηματοδότησης του κ. Ιωάννη Παπαδόπουλου σε
σχέση με την εργοδότηση της Ερευνητικής Συνεργάτιδας κας Νίκης
Κλήρίδου στο Τμήμα του, αποφάσισε όπως ο κ. Παπαδόπουλος
καλύψει το έλλειμμα μέχρι τη λήξη του συμβολαίου της κας. Ν.
Κληρίδου τον ερχόμενο Απρίλιο από τις ερευνητικές του
δραστηριότητες για το 2010.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/14.2

Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της εισήγησης του Προϊστάμενου ΥΔΠ, ΔΔΟ
αποφάσισε όπως προτείνει προς τη Δ.Ε. τη δημιουργία μίας ad
hoc επιτροπής η οποία να αποτελείται από ένα αντιπρόσωπο της
ΥΔΠ και ένα της ΥΣΦΜ, καθώς επίσης και από Ακαδημαϊκό
Προσωπικό των οποίων τα Τμήματα έχουν εργαστήρια. Σκοπός της
επιτροπής αυτής θα είναι η ετοιμασία ενός θεσμικού πλαισίου μέσα
στο οποίο θα υπάρχουν ξεκάθαρα οι διαδικασίες έγκρισης,
λειτουργίας συντήρησης και κατάργησης όλων των ειδών
εργαστηρίων που μπορεί να προκύψουν.

Επόμενη Συνεδρία
της ΔΕ

63/ΑΠΣ/14.3

Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του σημειώματος του Προϊστάμενου ΔΔΟ
ΥΔΠ σχετικά με την μεταστέγαση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
του Υπουργείου Υγείας από τον χώρο του Παλιού Νοσοκομείου,
αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει το ΔΔΟ να έχει μία συνάντηση με
τον Γενικό Διευθυντή του Ερυθρού Σταυρού για περαιτέρω
διερεύνηση του θέματος και να επανέλθει.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/14.4

Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του αιτήματος του Συντονιστή Προϊστάμενος
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών για την στελέχωση του ΥΣΦΜ
εργαστηρίου ΕΠΟΛΥ με φοιτητές, αποφάσισε όπως παραπέμψει το
θέμα στον Προϊστάμενο ΥΣΦΜ με το ερώτημα εάν υπάρχουν
διαθέσιμα κονδύλια τα οποία έχουν σχέση με τα πιο πάνω και τα

Επόμενη Συνεδρία
ΑΠΣ
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οποία διαχειρίζεται η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.
Το θέμα να επανέλθει σε επόμενη συνεδρία του ΑΠΣ για
ενημέρωση από τον Προϊστάμενο ΥΣΦΜ.
63/ΑΠΣ/14.7

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής του ΥΠΠ με θέμα «Ίδρυση Προϊστάμενος
Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων στο Υπουργείο ΥΕΔΔΣ
Παιδείας και Πολιτισμού»
και παρέπεμψε το θέμα στον
Προϊστάμενο της ΥΕΔΔΣ.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/14.8

Το ΑΠΣ επαναβεβαίωσε προηγούμενη του απόφαση όπως οι Αντιπρόεδρος
υποτροφίες που αφορούν τους δύο φοιτητές από την Ουγκάντα, Οικονομικών και
μεταφερθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, ενώ παράλληλα Διοίκησης
εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών και Διοίκησης όπως
ενημερώσει γραπτώς τον Επίτιμο Πρόξενο της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ουγκάντα για την απόφαση του αυτή.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/14.9

Το ΑΠΣ ενέκρινε την υποστήριξη του Συνεδρίου με θέμα «Τhe Κ. Χόππας
CyHRMA Annual Conference 2010» που θα πραγματοποιηθεί στο
ξενοδοχείο Hilton Cyprus στην Λευκωσία στις 13 Μαϊου 2010 με το
ποσό των €3.500,00 τα οποία θα αποκοπούν από το κεντρικό
κονδύλι 312 – Συνέδρια & Σεμινάρια εντός Κύπρου το οποίο
χειρίζεται η Υπηρεσία Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/14.10

Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της επιστολής του Προέδρου του Δ.Σ.
του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, αποφάσισε όπως διορίσει
τον Λέκτορα Αντώνη Θεοχάρους του Τμήματος ΔΞΤ ως το δεύτερο
μέλος από πλευράς του Πανεπιστημίου στην ομάδα
επαφής/συνεργασίας που μαζί με τον Προϊστάμενο ΥΕΔΔΣ θα
συζητήσουν με το Κ.Ο.Τ. το κείμενο του πρωτόκολλου συνεργασίας.
Επίσης το ΑΠΣ αποφάσισε όπως ετοιμαστεί σχετική επιστολή προς Πρόεδρος ΔΕ
τον Κ.Ο.Τ. στην οποία να ενημερώνονται οι εμπλεκόμενοι για την
απόφαση του αυτή.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/14.11

Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει τον Προϊστάμενο ΥΔΠ να Προϊστάμενος ΥΔΠ
προχωρήσει με την ετοιμασία μόνο της μελέτης που αφορά την
κατασκευή του “Strong Floor” και “Strong Wall» στους
εργαστηριακούς χώρους του κτηρίου των Νέων Αποθηκών
Συκοπετρίτη.

Άμεσα

63/ΑΠΣ/14.12

To ΑΠΣ ενημερώθηκε από το ΔΔΟ για την κλοπή μηχανήματος
καταμέτρησης της αντανάκλασης μάρκας SVC τύπου GER 1500
αξίας €25.000,00 περιουσία του ΤΕΠΑΚ, το οποίο βρισκόταν στο
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αυτοκίνητο του κ. Γεώργιου Π/Δαυϊδ Μεταπτυχιακού Συνεργάτη του
Αναπληρωτή Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών στην
Πάφο στις 9/02/2010 και το οποίο δεν είναι ασφαλισμένο.
Το ΑΠΣ αποφάσισε να ενημερωθεί το μητρώο του Πανεπιστημίου Δ. Χατζημιτσής
για την απώλεια αυτή και όπως ο κ. Διόφαντος Χατζημιτσής του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υλικών ετοιμάσει λεπτομερή έκθεση γεγονότων, την οποία να
παρουσιάσει ενώπιον του ΑΠΣ σε επόμενη του συνεδρία, για
περαιτέρω μελέτη του θέματος αυτού.

Άμεσα
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