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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως προχωρήσει στην υπογραφή
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τον Δήμο Κ. Πολεμιδιών.
Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως:
1. Όσον αφορά την πρόταση για ετήσια συμφωνία για την
αγορά 100 οιωνδήποτε προτύπων (ηλεκτρονικά) από τον
Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), όπως παραπέμψει το θέμα
στον Προϊστάμενο ΒΥΠ για περαιτέρω μελέτη του θέματος και
υποβολή γραπτών σχολίων του σε επόμενη Συνεδρία του
ΑΠΣ.
2. Όσον αφορά την συνάντηση που εισηγείται ο Δρ Αγγελή
μεταξύ ΤΕΠΑΚ και CYS για σκοπούς καλύτερης ενημέρωσης
για τα πρότυπα, την τυποποίηση, το ρόλο και την αποστολή
του CYS, παραπέμπει το θέμα αυτό στον ΔΔΟ και στον
Προϊστάμενο ΥΟΑΔ για περαιτέρω μελέτη της πιθανότητας
συνάντησης με το CYS.

Προϊστάμενος
ΥΕΔΔΣ

Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει τον ΔΔΟ να διευθετήσει
συνάντηση με τον ΥΠΠ και τον Δήμαρχο Λεμεσού για περαιτέρω
συζήτηση του θέματος σχετικά με το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο
Λεμεσού.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της επιστολής που στάλθηκε από τον
Διευθυντή του Ιδρύματος «Θεοτόκος», κύριο Θωμά Κατσιώνη, με
θέμα την «Αναγκαστική αποχώρηση του Κέντρου Ανάπτυξης του
Παιδιού «ΑΛΜΑ» από το Παλιό Νοσοκομείο λόγω στέγασης του
ΤΕΠΑΚ», εξουσιοδότησε τον ΔΔΟ όπως εξετάσει περαιτέρω το θέμα
και να επανέλθει.
Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως όλα τα Τμήματα τα οποία έχουν
Ενταγμένο Προσωπικό προχωρήσουν με εκλογή άτυπων
εκπροσώπων τους στα άτυπα Συμβούλια των Τμημάτων.
Επαφίεται στο κάθε Τμήμα να αποφασίσει κατά πόσο στις
συνεδρίες του Τμήματος θα προσκαλούνται να παρακάθονται όλα
τα μέλη ΔΕΠ (ενταγμένα) ή μόνο οι εκπρόσωποι τους. Το ΑΠΣ είναι
της άποψης ότι θα πρέπει να προσκαλούνται όλα τα μέλη ΔΕΠ
(ενταγμένα) αλλά προφανώς σε περίπτωση ψηφοφορίας, θα
ψηφίζουν μόνο οι εκπρόσωποι των μελών ΔΕΠ (ενταγμένων).
Το ΑΠΣ εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών και
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64/ΑΠΣ/3.1.1

Διοίκησης όπως διευθετήσει συνάντηση του ΑΠΣ με τον
Αρχιεπίσκοπο Κένυας σε μία από τις επισκέψεις του στην Κύπρο.
Σχετικά με το αίτημα του Ενταγμένου Λέκτορα, Τάσου Ξυρίχη για
οικονομικές και άλλες διευκολύνσεις του Πανεπιστημίου προς τα
ενταγμένα μέλη ΔΕΠ προς απόκτηση νέων τίτλων σπουδών, το ΑΠΣ
αφού έλαβε γνώση των προνοιών του άρθρου 44 του Νόμου περί
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και σχετικής προηγούμενης
απόφασής του, αποφάσισε όπως επαναβεβαιώσει την
προηγούμενη του απόφαση και επεσήμανε ότι ο τίτλος σπουδών σε
τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμος.

Οικονομικών και
Διοίκησης
Προϊστάμενος
ΥΟΑΔ
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Επιπρόσθετα το ΑΠΣ θεωρεί ότι τα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται
για απόκτηση περαιτέρω ακαδημαϊκών προσόντων θα πρέπει να
έχουν διευκολύνσεις από τα Τμήματά τους σε σχέση με τα
διδακτικά ή άλλα καθήκοντα τους, πάντοτε στο μέτρο του δυνατού.
Τέλος επαφίεται στο Τμήμα να αποφασίσει για το θέμα αυτό, με
την δέουσα ευαισθησία.

64/ΑΠΣ/3.2.1

64/ΑΠΣ/4

64/ΑΠΣ/5

Επίσης, το ΑΠΣ επεσήμανε ότι ως προς το οικονομικό μέρος η
νομοθεσία του Πανεπιστημίου δεν μιλά για οικονομικές
διευκολύνσεις (όπως ζητείται για τη συγκεκριμένη περίπτωση) και
επίσης η μόνη διευκόλυνση στην οποία αναφέρεται η νομοθεσία
αφορά διδακτορικούς τίτλους και όχι τίτλο σε επίπεδο Master όπως
στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Σχετικά με την κλοπή μηχανήματος καταμέτρησης της
αντανάκλασης το οποίο αποτελεί εξοπλισμό του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, το ΑΠΣ
αποφάσισε όπως γνωστοποιηθεί η αναφορά της κλοπής στο
Λογιστήριο για να γίνει η ενημέρωση των σχετικών μητρώων.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του σημειώματος του Συντονιστή του
Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος, αποφάσισε όπως εγκρίνει
την κάλυψη πληρωμής της κας Νίκης Κληρίδου, Ερευνητικής
Συνεργάτιδας στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, από το
κονδύλι 3/319 (Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες).
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του σημειώματος του Λέκτορα Δρ
Βασίλειου Φωτόπουλου του Τμήματος ΓΕΒΕΤ, αποφάσισε όπως
εγκρίνει την κάλυψη μέρους του αεροπορικού εισιτηρίου του
(Λάρνακα – Ελσίνκι , Ελσίνκι – Κίττιλα), για την συμμετοχή του
στην Συνεδρίαση της Επιτροπής EPSON και στο 5ο Συνέδριο του
ίδιου Οργανισμού με σκοπό την παρουσίαση της ερευνητικής του
εργασίας.
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Το ποσό αυτό θα αποκοπεί από το κονδύλι 3/320
(Αντιπροσώπευση σε Πανεπιστήμια και άλλους Οργανισμούς).
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Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του σημειώματος του Προϊστάμενου Προϊστάμενος
ΥΕΔΔΣ, αποφάσισε την επικύρωση της συμμετοχής του ΥΕΔΔΣ
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο Δίκτυο Reseau Mediterraneen
des Ecoles d’Ingenieurs (RMEI).
Επίσης αποφάσισε όπως το ποσό συνδρομής για συμμετοχή στο
πιο πάνω δίκτυο θα καλυφθεί από το κονδύλι 311 (Συνδρομές,
Συνεισφορές, Αντιπροσώπευση σε πανεπιστήμια και άλλους
οργανισμούς).
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του σημειώματος του Προϊστάμενου Προϊστάμενος
ΥΕΔΔΣ, αποφάσισε την επικύρωση της συμμετοχής του ΥΕΔΔΣ
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στην πρόταση που έχει υποβληθεί
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TEMPUS.
Επίσης το ΑΠΣ αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον ΔΔΟ όπως στο
μέλλον τέτοιου είδους εγκρίσεις που αφορούν Ευρωπαϊκά
Προγράμματα να γίνονται από τον ίδιο.
To ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του σημειώματος του Προϊστάμενου
ΥΣΦΜ σχετικά με τα συμβάντα που σχετίζονται με τις πρόσφατες
φοιτητικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο, αποδοκίμασε έντονα την όλη
κατάσταση που δημιουργήθηκε και αποφάσισε όπως τόσο κατά την
προεκλογική περίοδο, όσο και την ημέρα των εκλογών, να
απαγορεύεται η τοιχοκόλληση αφισών στους χώρους του
Πανεπιστημίου.
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Επίσης το ΑΠΣ αποφάσισε όπως έχει συνάντηση με την
ΦΕ.ΤΕ.ΠΑ.Κ. κατά την επόμενη του Συνεδρία, στην οποία
παράλληλα με τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος να γίνει
καθορισμός πλαισίου, το οποίο να ακολουθείται σε κάθε εκλογική
διαδικασία των φοιτητών.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του σημειώματος του Προϊστάμενου της Κ. Χόππας
ΥΟΑΔ, αποφάσισε όπως εγκρίνει την προτεινόμενη αναθεώρηση
της πολιτικής καταβολής επιδομάτων για εξετάσεις που διοργανώνει
η ΥΟΑΔ ως εξής:
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1. Για επιτήρηση εξετάσεων Διοικητικού Προσωπικού εκτός
κανονικού ωραρίου εργασίας:
Κλίμακα
Α1-Α7
Α8-Α12

Επίδομα
Καθημερινές
€50
€85

Συντονιστής εξέτασης -

€35

Επίδομα
Σαββατοκύριακα
€65
€100
€35
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Υπεύθυνος Εξεταστικού
Κέντρου
2. Για θεματοθέτηση:
Κλίμακες (για τις οποίες ετοιμάζονται οι εξετάσεις)
Θέσεις Α1-Α7: €77/θέμα (μέχρι 4 θέματα)
Θέσεις Α8-Α12: €120/θέμα (μέχρι 3 θέματα)
Θέσεις Α13-Α16: €170/θέμα (μέχρι 3 θέματα)
3. Διόρθωση Γραπτών:

64/ΑΠΣ/11.3

64/ΑΠΣ/12.1

64/ΑΠΣ/12.2

64/ΑΠΣ/12.3

Κλίμακες (για τις οποίες ετοιμάζονται οι εξετάσεις)
Θέσεις Α1-Α7: €5,50/θέμα
Θέσεις Α8-Α12: €10,50/θέμα
Θέσεις Α13-Α16: €15/θέμα
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της γραπτής αξιολόγησης του οικείου Κ. Χόππας
Προϊσταμένου, ενέκρινε την ανανέωση συμβάσεων εργοδότησης
ορισμένου χρόνου για το πιο κάτω Διοικητικό Προσωπικό:
1. Ελένη Δημητρίου – Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός
2. Άννα Δημητρίου – Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός
Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Κ. Χόππας
για τον διορισμό του κ. Δημήτρη Στεργίου στη θέση του
Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και
Τουρισμού στο γνωστικό αντικείμενο «Εθνογραφική Μελέτη των
Βιωμάτων και των Εμπειριών των Τουριστών».
Η εργοδότηση του κ. Στεργίου θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια
Χρηματοδότηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνου
Ανδριώτη, του Τμήματος ΔΙΞΕΤ.
Το ΑΠΣ ενέκρινε με εξαίρεση της διαδικασίας προκήρυξης, την Κ. Χόππας
πρόσληψη του κ. Χριστόδουλου Θεολογίδη στη θέση του
Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος στο
πλαίσιο Εξωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων (INTERWASTE &
WWWReUse) τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο
γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Αποβλήτων».
Η εργοδότηση του κ. Θεολογίδη θα καλυφθεί από το Εξωτερικό
Ερευνητικό Πρόγραμμα LIFE (Interwaste & WWWReUse).
Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Κ. Χόππας
για τον διορισμό του κ. Ιάκωβου Παντελίδη στη θέση του
Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών,
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στο γνωστικό αντικείμενο
«Φυτοπαθολογία».
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Η εργοδότηση του κ. Παντελίδη θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια
Χρηματοδότηση του Καθηγητή Νικόλα Ιωάννου, του Τμήματος
ΓΕΒΕΤ.
Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Κ. Χόππας
για τον διορισμό του κ. Δημήτρη Μάρκου στη θέση του Ερευνητικού
Συνεργάτη
στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και
Ναυτιλίας στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
στους τομείς Χρηματοοικονομικών/Μακροοικονομίας».
Η εργοδότηση του κ. Μάρκου θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια
Χρηματοδότηση του Λέκτορα Χρήστου Σάββα, του Τμήματος ΕΧΝ.
Το ΑΠΣ ενέκρινε με εξαίρεση της διαδικασίας προκήρυξης, την Κ. Χόππας
πρόσληψη του κ. Γιώργου Βανταράκη στη θέση του Ερευνητικού
Συνεργάτη στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και
Μηχανικής Υλικών στο πλαίσιο Ερευνητικού Προγράμματος στο
γνωστικό αντικείμενο «Design, Modelling and Development of
Ultraperformant Nanostructured Multimaterials by Combining
Ceramics
and
Metals
with
Carbon
(ακρώνυμο:
NANOSTUCTURED)».
Η εργοδότηση του κ. Βανταράκη θα καλυφθεί από το Εσωτερικό
Ερευνητικό Πρόγραμμα (Nanostuctured) του Καθηγητή Παντελή Χ.
Κελίρη, του Τμήματος ΜΜΕΜΥ.
Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Κ. Χόππας
για τον διορισμό της κας Παναγιώτας Φιλίππου στη θέση του
Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών,
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στο γνωστικό αντικείμενο
«Plant Molecular Biology Under Stress Conditions.
Η εργοδότηση της κας Φιλίππου θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια
Χρηματοδότηση του Λέκτορα Βασίλειου Φωτόπουλου, του
Τμήματος ΓΕΒΕΤ.
Σε συνέχεια προηγούμενης του απόφασης (62ης Συνεδρίας), το ΑΠΣ Κ. Χόππας
ενέκρινε την
συμπερίληψη των τεσσάρων Ερευνητικών
Συνεργατών (Βασίλη Τρίγκα, Αλέξανδρου Μάτσα, Αργυρώς
Νυσατντζή και Χριστιάνας Παπουτσά) του Δρ. Διόφαντου Χ΄Μιτση
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Γεωπληροφορικής, στο Εσωτερικό Πρόγραμμα με θέμα
«Intergration of satellite remote sensing, GIS, modeling and
wireless-sensor network for monitoring and determining irrigation
demand in Cyprus».
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Η εργοδότηση τους θα καλυφθεί από το Εσωτερικό Πρόγραμμα του
Δρ Διόφαντου Χ΄Μιτσή.
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Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη άνευ απολαβών του Δρ Γιώργου Κ. Χόππας
Ζαχαρία στη θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.
Η απασχόληση του Δρ Ζαχαρία θα είναι για δύο χρόνια με
Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τον Δρ Παναγιώτη Ζαφείρη.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του σημειώματος της Καθηγήτριας και Κ. Χόππας
Άτυπης Κοσμήτορος της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας,
αποφάσισε όπως στο παρόν στάδιο και μετά την κατανομή των
θέσεων με βάση τον προϋπολογισμό του 2010 δεν μπορεί να
παραχωρηθεί θέση ΕΕΠ για το Τμήμα ΠΜΜΓ.
Αποφασίσθηκε όπως δοθεί προτεραιότητα στο εν λόγω Τμήμα κατά
την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012, βάσει του
προϋπολογισμού που θα πάρει το Πανεπιστήμιο το 2011.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του σημειώματος του Καθηγητή του Κ. Χόππας
Τμήματος ΓΕΒΕΤ, Βασίλη Γκέκα, αποφάσισε όπως δοθεί άδεια
στην Διδακτορική Φοιτήτρια Νατέλα Στυλιανού (Πανεπιστήμιο στο
Βουκουρέστι), όπως χρησιμοποιήσει τα αντιδραστήρια και
συσκευές του Εργαστηρίου Τροφίμων του Τμήματος ΓΕΒΕΤ για την
εκπόνηση μέρους της διδακτορικής της εργασίας, με την
προϋπόθεση ότι θα καλύψει ιδίοις εξόδοις το κόστος των
αντιδραστηρίων ή ενδεχομένων χρωματογραφικών στηλών που θα
χρησιμοποιήσει.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του σημειώματος του Λέκτορα Κ. Χόππας
Βασίλειου Φωτόπουλου του Τμήματος ΓΕΒΕΤ στο οποίο
επεξηγούσε τους λόγους για τους οποίους προτείνει την
κατ’εξαίρεση ανάθεση υπηρεσιών σε Μεταπτυχιακό Φοιτητή, αντί
εργοδότηση με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αποφάσισε όπως
εγκρίνει την αγορά υπηρεσιών από τον μεταπτυχιακό φοιτητή
Fjodor Melnikov στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών,
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων σε Ερευνητικό
Πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Plant Molecular Biology
Under Stress Conditions”
Η εργοδότηση του κ. Melnikov θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια
Χρηματοδότηση του Λέκτορα Βασίλειου Φωτόπουλου, του
Τμήματος ΓΕΒΕΤ.
To ΑΠΣ ενέκρινε την αγορά Μίσθωσης Υπηρεσιών από τον κ. Κ. Χόππας
Trevor Floyd στα πλαίσια της συμφωνίας του Τμήματος Διαχείρισης
Περιβάλλοντος με την CYTA για τη διεκπεραίωση «Ενεργειακής και
Περιβαλλοντικής Μελέτης» με Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου
τον Λέκτορα Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη, νοουμένου ότι το
απαιτούμενο ποσό για την εργοδότηση του κ. Floyd θα εμβαστεί
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στο λογαριασμό του Πανεπιστημίου προηγουμένως.
Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως αποστείλει επιστολή σε όλο το
προσωπικό (διοικητικό και ακαδημαϊκό) και στους φοιτητές του
Τμήματος Νοσηλευτικής στην οποία θα γίνεται γραπτή ενημέρωση
ότι με βάση την απόφαση της ΔΕ κατά την 47η Συνεδρία της, θα
πρέπει να θεωρούν δεδομένη την μετακίνηση του Τμήματος στη
Λεμεσό.

Προϊστάμενοι
ΥΟΑΔ
και
ΥΣΦΜ
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