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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Το ΑΠΣ αποφάσισε ομόφωνα να προωθήσει προς τους Master
Planners την ένταξη του Κέντρου ΑΛΜΑ στο Master plan του
Πανεπιστημίου.
Το ΑΠΣ σε συνέχεια προηγούμενης του απόφασης (62η Συνεδρία)
και μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για το
2010, αποφάσισε ομόφωνα ότι στο παρόν στάδιο λόγω οικονομικής
στενότητας, δεν ενδείκνυται η πρόσληψη Ωρομίσθιου Επιστάτη στην
ΥΔΠ.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της επιστολής που στάληκε στον κ. Τ.
Νέμιτσα με θέμα «Παραχώρηση μηχανημάτων για την δημιουργία
Ιστορικού Μουσείου Τεχνολογίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου» καθώς επίσης και ενημέρωσης από την Πρόεδρο για το
ίδιο θέμα, αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον
Προϊστάμενο ΥΔΠ να έρθει σε επαφή με τον κ. Νέμιτσα και τους
Εκπαιδευτές Μηχανολόγους του Τμήματος ΜΜΕΤΥ του
Πανεπιστημίου, σε μία προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος της
συντήρησης των μηχανημάτων που θα δωρίσει ο κ. Νέμιτσας, και τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία Ιστορικού Μουσείου
Τεχνολογίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της επιστολής του Συλλόγου Ναυπηγών
& Ναυτικών Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου καθώς επίσης και
του ΕΤΕΚ, αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί στην ΔΕ τη
δημιουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής για να μελετήσει το θέμα της
δημιουργίας νέου Τμήματος Ναυτικής Μηχανικής στο Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο.
Το ΑΠΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως διορίσει ξανά τον Δρ Ιωάννη
Μιχαηλίδη ως Εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου κατά τη νέα τριετή
θητεία της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής CYS/TE 13 «Θερμικά
Ηλιακά Συστήματα».
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Καθηγητή Ανδρέα
Σαββίδη του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και
Ναυτιλίας με θέμα «Δεξίωση για το Συνέδριο Money Macro and
Finance 2010 (MMF 2010)» σχετικά με το αίτημα του για
χρηματοδότηση του δείπνου που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια
του πιο πάνω Συνεδρίου, αποφάσισε ομόφωνα όπως αφού έχει ήδη
γίνει κατανομή διαφόρων κονδυλίων στα Τμήματα, παραπέμψει το
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αίτημα πίσω στο Τμήμα για να εξετάσει την κάλυψη του κόστους
από τα δικά του κονδύλια .
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του μηνύματος του κ. John Evans με Ι. Μαντάς
θέμα «Integrated Budget for Environmental Lung Disease Workshop
11 to 13 October 2010», αποφάσισε ομόφωνα όπως αφού έχει ήδη
γίνει κατανομή διαφόρων κονδυλίων στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής
και Δημόσιας Υγείας, παραπέμψει το αίτημα πίσω στο Ινστιτούτο
για να εξετάσει την κάλυψη του κόστους από τα δικά του κονδύλια.
Tο ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ ΟΕΒ ΔΔΟ
και ΤΕΠΑΚ, αποφάσισε ομόφωνα όπως το παραπέμψει στην Δ.Ε.
προς έγκριση κατά την επόμενη Συνεδρία της, νοουμένου ότι
συμφωνεί με το πιο πάνω Πλαίσιο και η ΟΕΒ.
Tο ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προϊστάμενου Προϊστάμενος ΥΔΠ
ΥΔΠ σχετικά με το αίτημα της Λέκτορος Χρυσούλας Δρούζα του
Τμήματος ΓΒΤ, για χωροθέτηση του Εργαστηρίου της τελευταίας στο
οποίο θα τοποθετηθεί το μηχάνημα ERP, αποφάσισε ομόφωνα
όπως εγκρίνει την παραχώρηση δύο μικρών καταστημάτων στην
Στοά Λανίτη για τις ανάγκες του Εργαστηρίου της κας Δρούζας.
Τα έξοδα διαμόρφωσης θα επιβαρύνουν το άρθρο των
κατασκευαστικών έργων 422.
Tο ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προϊστάμενου
ΥΔΠ σχετικά με την εκτίμηση του κόστους κατασκευής του έργου της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης από τους Συμβούλους Μελετητές,
αποφάσισε ομόφωνα όπως γίνει επανεκτίμηση του κόστους
κατασκευής από την Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας και όπως
επανέλθει το θέμα αυτό σε μελλοντική συνεδρία του ΑΠΣ.
Tο ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της αναλυτικής κατάστασης των
αναγκών του Προγράμματος Εξομοίωσης Πτυχίου Νοσηλευτικής και
Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας για την τριετία αποφάσισε ομόφωνα
όπως εγκρίνει αρχικά την εν λόγω κατάσταση, νοουμένου ότι θα
παρουσιαστεί η απαραίτητη και με κάθε σαφήνεια τεκμηρίωση για
τα έξοδα που έχουν πληρωθεί και για εκείνα που υπολογίζονται να
γίνουν μελλοντικά. Για το λόγο αυτό η ΥΣΦΜ δεσμεύεται όπως
παρουσιάσει άμεσα αναλυτική κατάσταση των πιο πάνω
αναφερόμενων εξόδων, για τελική επικύρωση από την Δ.Ε. κατά την
επόμενη συνεδρία της.
Tο ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της γνωμάτευσης που απέστειλε ο
Εξωτερικός Νομικός Σύμβουλος του Πανεπιστημίου, σχετικά με τις
απαλλοτριώσεις χώρων στάθμευσης μέσα στους οποίους υπάρχουν
Ενοικιαστές, αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει το ΔΔΟ
όπως ενεργήσει ανάλογα.
Tο ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προϊστάμενου
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ΥΣΦΜ, σχετικά με τις διδακτικές ανάγκες για το Φθινοπωρινό
Εξάμηνο 2010/11 (Προκηρύξεις, αναθέσεις, προσκλήσεις Επισκέπτες/Ειδικοί Επιστήμονες), αποφάσισε ομόφωνα να
εξουσιοδοτήσει την Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων να επιληφθούν του θέματος.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του σημειώματος του Γραφείου
Ωφελημάτων της ΥΟΑΔ, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
υιοθέτηση πολιτικής όσον αφορά τα αιτήματα πού αφορούν αμοιβές
οδοιπορικών, υπερωριακής εργασίας και επιδομάτων επιφυλακής
ως εξής:
1. Τα αιτήματα πληρωμής θα πρέπει να υποβάλλονται τον
επόμενο μήνα από την ημερομηνία εκτέλεσής τους.
2. Αιτήματα πληρωμής τα οποία θα υποβάλλονται με
καθυστέρηση πέραν του ενός μηνός, θα γίνονται δεκτά
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και έπειτα από γραπτή
έγκριση και δικαιολογητικό Σημείωμα προς τον ΔΔΟ.
3. Αιτήματα πληρωμής με καθυστέρηση πέραν των δύο μηνών
δεν θα προωθούνται για αποζημίωση.
4. Τα πιο πάνω ισχύουν για το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό
Προσωπικό όπου εφαρμόζεται.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του γραπτού Σημειώματος του κ. Σάββα
Σαββίδη, σχετικά με τις ανάγκες σε Διοικητικό Προσωπικό που θα
δημιουργηθούν με την μετακίνηση του Τμήματος Νοσηλευτικής στη
Λεμεσό, αποφάσισε ομόφωνα τη μετακίνηση της ΒΓΛ, Φίλιας
Καλογήρου, από τη Λευκωσία στην Λεμεσό από τον Σεπτέμβριο του
2010, για στήριξη του Τμήματος στο χώρο των νέων γραφείων στη
Λεμεσό.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του γραπτού Σημειώματος του
Προϊστάμενου ΥΔΠ σχετικά με το αίτημα του για πρόσληψη ενός
ΒΓΛ με σύμβαση στην Υπηρεσία του και σε συνέχεια της απόφασης
της Δ.Ε. κατά την 45η Συνεδρία της στις 23/10/2009, αποφάσισε
ομόφωνα ότι στο παρόν στάδιο δεν ενδείκνυται μία τέτοια
πρόσληψη.
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Παράλληλα το ΑΠΣ ανέφερε ότι, υπάρχει «Αιτιολογικό Σημείωμα
αναφορικά με την Ανάγκη Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων» το
οποίο στάληκε στο ΥΠΠ για να κατατεθεί ακολούθως προς έγκριση
στην Βουλή των Αντιπροσώπων και το οποίο ακόμη εκκρεμεί με
αποτέλεσμα το Πανεπιστήμιο να μην είναι σε θέση να εγκρίνει την
πρόσληψη οποιουδήποτε επιπρόσθετου προσωπικού με σύμβαση.
Τέλος το ΑΠΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως το αίτημα επανέλθει για
επανεξέταση μετά την γραπτή έγκριση της Βουλής των
Αντιπροσώπων.
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Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του γραπτού Σημειώματος του Κ. Χόππας
Προϊστάμενου ΥΟΑΔ σχετικά με την εφαρμογή του προτύπου
Investors in People στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, αποφάσισε
ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον Προϊστάμενο ΥΟΑΔ όπως
προχωρήσει με την εφαρμογή του έργου
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της γραπτής εισήγησης του Κ. Χόππας
Προϊστάμενου ΥΟΑΔ αναφορικά με την υιοθέτηση μίας
ολοκληρωμένης πολιτικής αποζημίωσης «Εξόδων Φιλοξενίας», που
αφενός θα καθορίζει τους κανόνες επιλεξιμότητας εξόδων και
αφετέρου θα αποφεύγει τις κατ΄ εξαίρεση εγκρίσεις, αποφάσισε
ομόφωνα όπως υιοθετήσει την εισήγηση αυτή και εξουσιοδοτήσει
τον Προϊστάμενο ΥΟΑΔ να αποστείλει σχετική εγκύκλιο σε
ολόκληρη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με εξαίρεση της διαδικασίας προκήρυξης, Κ. Χόππας
την ανανέωση των Συμβολαίων των Κωνσταντίας Αχιλλέως, Βασίλη
Τρίγκα, Χριστιάνας Παπουτσά, Αλέξανδρου Μάτσα και Αργυρώς
Νυσαντζή στη θέση των Ερευνητικών Συνεργατών στο Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής στα
πλαίσια δύο Εσωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων (Integration
και Monitoring) του Δρ. Διόφαντου Χατζημιτσή με την προϋπόθεση
ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου
Δ.
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Η εργοδότηση της κας Κωνσταντίας Αχιλλέως θα καλυφθεί από το
Εσωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα «Integration».
Η εργοδότηση του κ. Βασίλη Τρίγκα θα καλυφθεί από το Εσωτερικό
Ερευνητικό Πρόγραμμα «Monitoring».
Η εργοδότηση της κας. Χριστιάνας Παπουτσά θα καλυφθεί από τα
Εσωτερικά
Ερευνητικά
Προγράμματα
«Integration»
και
«Monitoring».
Η εργοδότηση του κ. Αλέξανδρου Μάτσα θα καλυφθεί από το
Εσωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα «Monitoring».
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Η εργοδότηση της κας. Αργυρώς Νισαντζή θα καλυφθεί από το
Εσωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα «Integration».
Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με εξαίρεση της διαδικασίας προκήρυξης, Κ. Χόππας
την ανανέωση Σύμβασης της κας. Ευφροσύνης Κλεάνθους στη θέση
του Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Νοσηλευτικής στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο «Πρόληψη και
φροντίδα ψυχικής υγείας στη κοινότητα », με την προϋπόθεση ότι
θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ.

Άμεσα

4

66/ΑΠΣ/13.3

66/ΑΠΣ/14.1

Η εργοδότηση της κας. Κλεάνθους θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια
Χρηματοδότηση της Λέκτορος Μαρίας Καρανικόλα, του Τμήματος
Νοσηλευτικής.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του γραπτού Σημειώματος του ΔΔΟ
Προϊστάμενου ΥΟΑΔ σχετικά με τις επιπρόσθετες κατανομές στον
Προϋπολογισμό του 2010, αποφάσισε ομόφωνα όπως τις
προωθήσει στην Δ.Ε. για έγκριση κατά την επόμενη συνεδρία της.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του γραπτού Σημειώματος του Προϊστάμενος
Προϊστάμενου ΥΣΦΜ σχετικά με τους Φοιτητικούς Ομίλους ΥΣΦΜ
Αθλημάτων (ΦΟΑ) ενέκρινε ομόφωνα την υλοποίηση του πιο πάνω
σχεδίου νοουμένου ότι υπάρχουν ήδη τα χρήματα, τα οποία
παραχωρήθηκαν από την Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού
Αθλητισμού (Κ.Ο.Π.Α.) μέσω του Κ.Ο.Α.
Παράλληλα το ΑΠΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως ανοιχθεί ξεχωριστή
Ημερίδα στο Λογιστήριο στην οποία θα κατατεθούν τα χρήματα που
αφορούν την λειτουργία των Φοιτητικών Ομίλων Αθλημάτων και
μετά από εξουσιοδότηση του ΔΔΟ, ο Προϊστάμενο ΥΣΦΜ θα
διαχειρίζεται την Ημερίδα αυτή.
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Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του γραπτού Σημειώματος του Λέκτορα Λ. Λαμπρινός
Λάμπρου Λαμπρινού του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών
Διαδικτύου, αποφάσισε ομόφωνα όπως επί του παρόντος το
επιπλέον κόστος της συμμετοχής του στο Συνέδριο της IBM
καλυφθεί από την κατανομή της ατομικής ερευνητικής του
δραστηριότητάς. Στη συνέχεια, αν οι ήδη προγραμματιζόμενες
δραστηριότητές του δεν μπορούν να καλυφθούν από την κατανομή
αυτή, τότε η κατανομή του θα ενισχυθεί με το σχετικό ποσό μετά από
έγκριση του ΑΠΣ.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του γραπτού Σημειώματος του Γ. Αφροδίσης
Λειτουργού Εκδόσεων, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, αποφάσισε &
ομόφωνα όπως το Πανεπιστήμιο δημοσιεύσει άμεσα, «Ανοικτή Ρ. Πατσαλίδου
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος» για την κατασκευή τριών διαφορετικών
σχεδίων για τηβέννους (Πτυχίο, Master και Διδακτορικό).
To ΑΠΣ αφού ενημερώθηκε από τον ΔΔΟ και τον ΑΑΥ σχετικά με
την επικείμενη συνάντηση του Steering Committee του Ινστιτούτου
Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας, ενέκρινε ομόφωνα την
συμμετοχή των Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ΔΔΟ και
του Προϊστάμενου ΥΟΑΔ στην προαναφερθέντα συνάντηση η οποία
θα πραγματοποιηθεί στην Βοστόνη των Η.Π.Α. στις 14 Μαΐου 2010.
Κατά την 66η Συνεδρία του το ΑΠΣ ολοκλήρωσε τις συναντήσεις του Πρόεδρος ΑΠΣ
με μέλη του Τμήματος ΜΜΕΤΥ (Καθηγητή Π. Κελίρη, Καθηγητή Α.
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Αναγιωτό, Καθηγητή Μ. Δημητρίου και Αναπληρωτή Καθηγητή Στ.
Χούλη). Με βάση τις συναντήσεις που διεξήχθησαν, το ΑΠΣ
εισηγείται προς την ΔΕ όπως διατυπώσει ρητά την πρόθεσή της να
στηρίξει την ισόρροπη ανάπτυξη και των δύο κατευθύνσεων του
Τμήματος,
συγκεκριμένα
της
Μηχανολογίας
και
της
Επιστήμης/Τεχνολογίας Υλικών.
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