Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων
ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 67ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28 & 31/05/2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλιού, Πρόεδρος
Ιωάννης Μαντάς, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Γιώργος Χαραλαμπίδης, Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Διοίκησης,
Ανδρέας Μαλλούππας, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών
Τήρηση Πρακτικών
Σόνια Πηλάτση, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Κατά το Πρώτο Μέρος της Συνεδρίας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28/05/10 ο Αντιπρόεδρος
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων καθηγητής Ιωάννης Μαντάς, αποχώρησε από τη Συνεδρία για προσωπικούς
λόγους και δεν συμμετείχε στη συζήτηση των θεμάτων 12, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.14, 13.15,
13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26 και 14.3.
Κατά το Δεύτερο Μέρος της Συνεδρίας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31/05/10 ο Αντιπρόεδρος
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων καθηγητής Ιωάννης Μαντάς απουσίαζε για προσωπικούς λόγους και δεν
συμμετείχε στη συζήτηση των θεμάτων 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 14.1, 14.2, 14.4, 14.5,
14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20,
14.21 και 14.22.

Α/Α
67/ΑΠΣ/2.4

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προέδρου της ΔΔΟ
Επιτροπής Προσφορών σχετικά με την Προσφορά αρ.
ΥΔΠ(8)/029/2008 που αφορά την Παραχώρηση Δικαιώματος
Χρήσης και Εκμετάλλευσης Κυλικείου του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον
ΔΔΟ να χειριστεί περαιτέρω το θέμα και αναμένει από τον ιδιοκτήτη
του κυλικείου να καταβάλλει μέρος του οφειλόμενου προς το
Πανεπιστήμιο ποσού το συντομότερο. Επιπρόσθετα ο ιδιοκτήτης
μέσα στο πλαίσιο αποζημίωσης που θα πάρει από το
Κτηματολόγιο, θα μεριμνήσει να εξοφλήσει πλήρως το οφειλόμενο
προς το Πανεπιστήμιο ποσό, έτσι ώστε να διευθετηθεί πλήρως η
αξίωση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άμεσα

Παράλληλα ο ΔΔΟ ανέφερε ότι διαπιστώθηκε κενό όσον αφορά την
είσπραξη των εσόδων και σε άλλους τομείς του Πανεπιστημίου και
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για το λόγο αυτό θα εξουσιοδοτήσει Εισπράττοντες Λειτουργούς για
τα διάφορα έσοδα του Πανεπιστημίου.
Το ΑΠΣ ενημερώθηκε από την Πρόεδρο σχετικά με επιστολή που Πρόεδρος ΔΕ/ ΔΔΟ
παραλήφθηκε από την Γενική Ελέγκτρια καθώς επίσης και για την
ετοιμασία σχετικής επιστολής από μέρους του Πανεπιστημίου, η
οποία θα απαντά σε όλα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από μέρους
της Γενικής Ελέγκτριας. Προσχέδιο της απαντητικής επιστολής θα
κατατεθεί στο ΑΠΣ για συζήτηση πριν προωθηθεί στο Γραφείο της
Γενικής Ελέγκτριας.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της επιστολής από το Ίδρυμα ΘΕΤΙΣ
σχετικά με τις διάφορες τροποποιήσεις του Καταστατικού του
Ιδρύματος, αποφάσισε ομόφωνα όπως η Πρόεδρος αποδεκτεί την
προτεινόμενη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Άμεσα

Η Πρόεδρος ανέλαβε να ετοιμάσει απαντητική επιστολή για την Πρόεδρος ΔΕ
αποδοχή της θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Bologna Seminar με θέμα «Doctorial Προϊστάμενος
Studies in the European Higher Education Area” το οποίο θα ΥΣΦΜ
πραγματοποιηθεί στο Warsaw μεταξύ 17-18/06/2010, αποφάσισε
ομόφωνα όπως εγκρίνει τη συμμετοχή του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου στο Σεμινάριο αυτό με δύο άτομα.
Tο ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της επιστολής του Ιδρύματος Ευαγόρα &
Κάθλην Λανίτη σχετικά με το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ «Ναύτιλος»,
αποφάσισε ομόφωνα όπως λόγω μείωσης του προϋπολογισμού και
της αποκοπής των σχετικών κονδυλίων για τις διοργανώσεις, το
Πανεπιστήμιο δεν είναι σε θέση να εγκρίνει την χορηγία ύψους
€2.000.- την οποία ζητά για την οργάνωση του πιο πάνω Φεστιβάλ
το Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη.
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Πρόεδρος ΔΕ
Η Πρόεδρος ανέλαβε να ετοιμάσει σχετική απαντητική επιστολή.
Tο ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της επιστολής του ΥΠΠ με θέμα ΔΔΟ
«Ενίσχυση ορισμένων Άρθρων ενός Κεφαλαίου με εξοικονομήσεις
από άλλα Άρθρα του ιδίου ή άλλου Κεφαλαίου του
«Προϋπολογισμού του ΤΕ.ΠΑ.Κ., Νόμος του 2009», αποφάσισε
ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον ΔΔΟ όπως ετοιμάσει σχετική
επιστολή στο ΥΠΠ στην οποία να αιτιολογούνται περαιτέρω οι
επιπρόσθετες ανάγκες που έχουν προκύψει καθώς επίσης και τους
λόγους για τους οποίους αυτές δεν είχαν συμπεριληφθεί στον
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.
Το θέμα πρόσληψη Ωρομίσθιου Αχθοφόρου / Κλητήρα για τη Κ. Χόππας
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου αποσύρεται, και το ΑΠΣ αποφάσισε
ομόφωνα όπως προκηρυχθεί μία (1) θέση Ωρομίσθιου Αχθοφόρου /
Κλητήρα.

Άμεσα
Άμεσα

Άμεσα

Άμεσα
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Παράλληλα το θέμα παραπέμπεται στην ΔΕ για έγκριση Σχεδίου
Υπηρεσίας και ορισμό της Επιτροπής Επιλογής για την θέση του
Ωρομίσθιου Αχθοφόρου / Κλητήρα.
1. Χρυστάλλα Πιστόλα: ΛΠ (Θέματα Λογιστηρίου)
Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12)
μήνες της κας. Χρυστάλλας Πιστόλα, Λειτουργού
Πανεπιστημίου για θέματα Λογιστηρίου της Υπηρεσίας
Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού.
2. Φωτεινή Χαραλάμπους: Βιβλιοθηκονόμος
Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12)
μήνες της κας. Φωτεινής Χαραλάμπους Βιβλιοθηκονόμου της
Βιβλιοθήκης.
3. Θεοδώρα Πατσιάουρου: ΒΓΛ, ΥΣΦΜ
Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης για δώδεκα (12)
μήνες της κας. Θεοδώρας Πατσιάουρου Βοηθού Γραμματειακού
Λειτουργού της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προϊστάμενου
ΥΟΑΔ σχετικά με το πρόβλημα που προέκυψε από τις παραιτήσεις
των 2 ΒΓΛ με σύμβαση σύντομης διάρκειας (6 μηνών) στο Γραφείο
Στελέχωσης και στο Τμήμα ΜΜΜΓ, αποφάσισε ομόφωνα να
εξουσιοδοτήσει τον ΔΔΟ και τον Προϊστάμενο ΥΟΑΔ όπως
αναλάβουν να επιλύσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.
To ΑΠΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως ζητηθεί από το Γραφείο
Προσφορών να καταγράψει εάν υπάρχουν καθυστερημένες
αξιολογήσεις οφειλόμενες στην αδυναμία των μελών της Επιτροπής
Αξιολόγησης να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση.
Αφού
καταγραφούν οι καθυστερήσεις αυτές, να επανέλθουν σε επόμενη
Συνεδρία του ΑΠΣ για περαιτέρω συζήτηση του θέματος.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος των Ανδρέα
Σταθόπουλου, Νίκου Αγκαστινιώτη και Ιωάννη Αντωνίου του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής
Υλικών σχετικά με τη διαδικασία ανέλιξης Ενταγμένων Λεκτόρων και
Ανώτερων Λεκτόρων στο Τμήμα τους, αποφάσισε ομόφωνα όπως
αποστείλει το Σημείωμα αυτό στη ΔΕ για ενημέρωσή της κατά την
επόμενη Συνεδρία της.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Ενταγμένου
Λέκτορα Νίκου Αγκαστινιώτη του Τμήματος ΜΜΕΜΥ με θέμα
«Παρουσίαση ΕΤΕΚ», αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το
θέμα αυτό στη ΔΕ για ενημέρωσή της κατά την επόμενη Συνεδρία
της.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Αναπληρωτή
Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ με θέμα
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«Αντικατάσταση Κλαπέντος Εξοπλισμού», αποφάσισε ομόφωνα
όπως η αντικατάσταση του κλαπέντα εξοπλισμού καλυφθεί από
κονδύλια του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ.
67/ΑΠΣ/13.8 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας
προκήρυξης, την απασχόληση της κας. Μαργαρίτας Ρόβα στη θέση
του Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο «Βιντεομετρία
από κινητούς φορείς». Η εργοδότηση της κας. Ρόβα θα καλυφθεί
από την Εναρκτήρια Χρηματοδότηση Λέκτορα Δημήτριου Σκαρλάτου
στο Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ.
67/ΑΠΣ/13.9 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας
προκήρυξης, την ανάθεση εργασίας στον Προπτυχικακό φοιτητή κ.
Ανδρέα Ζαβού στο Τμήμα ΗΜΠ στα πλαίσια ερευνητικού
προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία ιο-ιατρικών
εικόνων», με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την
Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ. Η ανάθεση υπηρεσιών
στον κ. Ζαβό θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια Χρηματοδότηση του
Καθηγητή Τάκη Κασπαρή, του Τμήματος ΗΜΠ.
67/ΑΠΣ/13.10 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας
προκήρυξης, την απασχόληση της κας. Χάρις Καϊτέ στη θέση του
Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Νοσηλευτικής στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος του ΙΠΕ στο γνωστικό αντικείμενο
«Κινητική Μονάδα Διαβίωσης της Τρίτης Ηλικίας», με την
προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας μέσω
του εντύπου Δ. Η εργοδότηση της κας. Καϊτέ θα καλυφθεί από το
πρόγραμμα του ΙΠΕ (Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΠΕ/ΠΛΗΡΟ/0308(ΒΙΕ)/04
και υπεύθυνος του έργου είναι η Λέκτορας Χριστιάνα Κούτα, του
Τμήματος Νοσηλευτικής.
67/ΑΠΣ/13.12 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος της Διευθύντριας του
Κέντρου Γλωσσών, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
ανανέωση του Συμβολαίου της κας. Αντιγόνης Παρμαξή στη θέση
του Ειδικού Επιστήμονα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας
ως δεύτερη γλώσσα στο Ερασμιακό πρόγραμμα EILC – Ελληνικά
(Erasmus Intensive Language Course) από τις 02 Αυγούστου 2010
μέχρι τις 29 Αυγούστου 2010 στο Κέντρο Γλωσσών του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου.
67/ΑΠΣ/13.13 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Γραφείου
Ωφελημάτων και Εργασιακών Σχέσεων, αποφάσισε ομόφωνα όπως
εγκρίνει την παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών στην κα. Άντρη
Ποστπορίδου, η οποία είναι Αποσπασμένο Προσωπικό στο Τμήμα
Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, για την περίοδο
Φεβρουάριο 2011 με Αύγουστο του 2011 για την ολοκλήρωση των
μεταπτυχιακών σπουδών της.
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67/ΑΠΣ/13.14 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του μηνύματος του Συντονιστή του Κ. Χόππας
Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού και ενόψει του
γεγονότος ότι παρόμοια αιτήματα ζητήθηκαν αρκετές φορές στο
παρελθόν, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις πιο κάτω
επιπρόσθετες αποζημιώσεις των εξόδων των υποψηφίων για θέσεις
ΔΕΠ:


Άμεσα

Κάλυψη μίας διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία που συνεργάζεται
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο για άτομα που έρχονται από
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Κάλυψη δύο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία που συνεργάζεται
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο για άτομα που έρχονται από
χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
67/ΑΠΣ/13.18 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας Κ. Χόππας
προκήρυξης, την απασχόληση του κ. Sathiskumar Jothi
διδακτορικού φοιτητή στη θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη στο
Τμήμα ΜΜΥ στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος στο γνωστικό
αντικείμενο «Σύνθετα, Ευγυή Σύνθετα και Νανοσύνθετα Υλικά» με
την προϋπόθεση ότι θα του εξασφαλιστεί Άδεια Εργασίας από το
Τμήμα Μετανάστευσης. Η εργοδότηση του κ. Jothi θα καλυφθεί από
την Εναρκτήρια Χρηματοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Τάσου
Γεωργιάδη, του Τμήματος ΜΜΥ.
67/ΑΠΣ/13.19 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας Κ. Χόππας
προκήρυξης, την απασχόληση της κας. Ουρανίας Κολοκοτρώνη στη
θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής
και Δημόσιας Υγείας στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων
«Ο ρόλος της Βιταμίνης D στην ανάπτυξη άσθματος» και
«Ερευνητικά
προγράμματα
παιδιατρικών
αναπνευστικών
παθήσεων» στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδικές Αναπνευστικές
Παθήσεις». Η εργοδότηση της κας. Κολοκοτρώνη θα καλυφθεί από:


Άμεσα

Άμεσα

Εξωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας
(RESPIR), και



Πρόγραμμα
του
ΙΠΕ
(Αρ.
Πρωτοκόλλου
ΥΓΕΙΑ/ΔΥΓΕΙΑ/0308(ΒΙΕ)/22.
Υπεύθυνος των έργων είναι ο Επισκέπτης Λέκτορας, Δρ Παναγιώτης
Γιάλλουρος, του Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας .
67/ΑΠΣ/13.20 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας Κ. Χόππας
προκήρυξης, την ανάθεση εργασίας στην κα. Άντρια Χριστοφή στη
θέση του Εξωτερικού Ερευνητικού Συνεργάτη στο Ινστιτούτο
Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο του εξωτερικού
ερευνητικού προγράμματος με το ακρώνυμο RESPIR στο γνωστικό
αντικείμενο «Ερευνητικά προγράμματα για αναπνευστικές παθήσεις
στα παιδιά».

Άμεσα
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Η ανάθεση υπηρεσιών στην κα. Χριστοφή θα καλυφθεί από το
Εξωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας
(RESPIR), και Υπεύθυνος του έργου είναι ο Επισκέπτης Λέκτορας,
Δρ Παναγιώτης Γιάλλουρος, του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και
Δημόσιας Υγείας .
67/ΑΠΣ/13.22 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα, την απασχόληση του κ. Μιχάλη Κ. Χόππας
Πρωτεριώτη στη θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα
ΠΟΜΗΓΕ στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος στο γνωστικό
αντικείμενο «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων». Η εργοδότηση του κ.
Πρωτεριώτη θα καλυφθεί από το Εξωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
NOVIWAM, και Υπεύθυνος του έργου είναι ο Ανώτερος Λέκτορας
Νικόλας Καθητζιώτης του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ.
67/ΑΠΣ/13.23 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας Κ. Χόππας
προκήρυξης, την ανανέωση σύμβασης του κ. Νίκου Σάββα στη θέση
του Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Νοσηλευτικής στα πλαίσια
ερευνητικού προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα
Φροντίδας Υγείας» με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από
την Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ. Η εργοδότηση του κ.
Σάββα θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια Χρηματοδότηση του
Επίκουρου Καθηγητή Βασίλειου Ραφτόπουλου του Τμήματος
Νοσηλευτικής.
67/ΑΠΣ/13.24 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας Κ. Χόππας
προκήρυξης, την ανανέωση Σύμβασης της κας. Μόνικας Νικηταρά
στη θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Νοσηλευτικής στα
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο «Η
έννοια της φροντίδας», με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση
από την Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ. Η εργοδότηση
της κας. Νικηταρά θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια Χρηματοδότηση
της Λέκτορος Ευριδίκης Παπασταύρου, του Τμήματος Νοσηλευτικής.
67/ΑΠΣ/13.25 Το ΑΠΣ ενέκρινε ομόφωνα με παρέκκλιση της διαδικασίας Κ. Χόππας
προκήρυξης, την ανανέωση Σύμβασης του κ. Νικόλα Αριστοκλέους
στη θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υλικών στα πλαίσια ερευνητικού
προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο «Computational Biofluid
Dynamics, Experimental and Theoretical Cardiovascular
Simulations», με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την
Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ. Η εργοδότηση του κ.
Αριστοκλέους θα καλυφθεί από την Εναρκτήρια Χρηματοδότηση του
Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτού, του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υλικών.
67/ΑΠΣ/13.26 Το ΑΠΣ σε συνέχεια της προηγούμενης του απόφασης κατά την 65η Κ. Χόππας
Συνεδρία του, ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Επιτροπής
Επαγγελματικής Εξάσκησης του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ για την
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Ανάθεση Εργασίας σε πέντε Τριτοετείς Φοιτητές του Τμήματος, των
Έλενας Ψύλλου, Στέλλας Δημητρίου, Ελένης Κυριάκου, Νικολίνας
Χαραλάμπους και Μάγδας Παναγιώτου, για παροχή υπηρεσιών
στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (δεύτερη φάση υλοποίησης του
έργου της μεταφοράς του δικτύο της Α.Η.Κ. σε ηλεκτρονική μορφή
στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών), με την προϋπόθεση ότι θα
δοθεί έγκριση από την Υπηρεσία Έρευνας μέσω του εντύπου Δ.
Η χρονική περίοδος διεκπεραίωσης των εργασιών της Έλενας
Ψύλλου θα διαρκέσει από 1.6.10 μέχρι 31.7.10.
Η χρονική περίοδος διεκπεραίωσης των εργασιών της Ελένης
Κυριάκου θα είναι από 1.6.10 μέχρι 31.7.10.
Η χρονική περίοδος διεκπεραίωσης των εργασιών της Νικολίνας
Χαραλάμπους θα είναι από 1.6.10 μέχρι 31.7.10.
Η χρονική περίοδος διεκπεραίωσης των εργασιών της Μάγδας
Παναγιώτου θα είναι από 1.6.10 μέχρι 31.7.10.
Η χρονική περίοδος διεκπεραίωσης των εργασιών της Στέλλας
Δημητρίου θα είναι από 1.6.10 μέχρι 31.8.10.

67/ΑΠΣ/14.1

67/ΑΠΣ/14.2

67/ΑΠΣ/14.3

Η ανάθεση υπηρεσιών στους Έλενα Ψύλλου, Στέλλα Δημητρίου,
Ελένη Κυριάκου, Νικολίνα Χαραλάμπους και Μάγδα Παναγιώτου,
θα καλυφθεί από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Οι φοιτήτριες
Έλενα Ψύλλου, Στέλλα Δημητρίου και Ελένη Κυριάκου θα
απασχολούνται στα γραφεία της ΑΗΚ στη Λεμεσό. Οι φοιτήτριες
Νικολίνα Χαραλάμπους και Μάγδα Παναγιώτου θα απασχολούνται
στα γραφεία της ΑΗΚ στη Πάφο.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της επιστολής της Αναστασίας
Παπαδοπούλου με θέμα «Αίτηση για μεταγραφή στο Τμήμα
Νοσηλευτικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ.», αποφάσισε ομόφωνα όπως
παραπέμψει το θέμα αυτό στο Τμήμα Νοσηλευτικής για απόψεις.
Το θέμα θα επανέλθει πίσω σε επόμενη Συνεδρία του ΑΠΣ,
νοουμένου ότι θα κατατεθούν οι γραπτές απόψεις του Τμήματος για
το θέμα αυτό.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του προσχεδίου Συμφωνίας Δωρεάς του
κ. Στέλιου Μυλωνά προς το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, ενέκρινε
ομόφωνα καταρχήν την Συμφωνία Δωρεάς και συμφώνησε όπως
τοποθετηθεί η δωρεά σε κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου, κατά
προτίμηση στην Πρυτανεία, ενώ παράλληλα εξουσιοδότησε τον
ΔΔΟ όπως διαπραγματευτεί περαιτέρω τους όρους της Συμφωνίας
με τους Δικηγόρους του κ. Στ. Μυλωνά.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προϊστάμενου
ΥΕΔΔΣ σχετικά με τη διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών ημερίδων
των Κυπριακών ΑΕΙ στην Ελλάδα οι οποίες πραγματοποιούνται
κάτω από το πλαίσιο πρωτοβουλιών της ΔΑΑΕ και του ΥΠΠ,
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67/ΑΠΣ/14.4

67/ΑΠΣ/14.5

67/ΑΠΣ/14.6

67/ΑΠΣ/14.7

67/ΑΠΣ/14.8

αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη συμμετοχή του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου στη Ημερίδα που θα διοργανωθεί στη Κρήτη και
Ρόδο μεταξύ 14 – 17 Ιουνίου 2010 στην οποία θα συμμετέχουν 2
Λειτουργοί του Πανεπιστημίου.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του ΔΔΟ στο οποίο ΔΔΟ
γίνεται ανάλυση της ανάθεσης για ενοικίαση ή αγορά Τηβέννων και
μετά από έρευνα που έχει γίνει μεταξύ των φοιτητών του
Πανεπιστημίου η οποία στην συντριπτική πλειοψηφία της δείχνει
ότι προτιμάται η ενοικίαση των τηβέννων από την αγορά,
αποφάσισε ομόφωνα όπως η ανάθεση του έργου προσφερθεί στην
εταιρεία G. Kallis (Manufacturers) Ltd αφού είναι και ο χαμηλότερος
προσφοροδότης όσον αφορά την ενοικίαση των τηβέννων.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Λέκτορα Κ. Κώστα Κ. Κώστα /
του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος με θέμα «Υποβολή Χ. Χρυσοστόμου
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας», αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει
καταρχήν την υποβολή της αίτησης Διπλώματος Ευρεσιτενχίας
(Patent Application), νοουμένου ότι θα δεσμεύεται από τους υπό
έγκριση από τη ΔΕ κανόνες. Οι αρχικές δαπάνες θα καλυφθούν από
το κονδύλι 3/319 της Έρευνας.
Παράλληλα το ΑΠΣ εξουσιοδότησε τον ΔΔΟ όπως διερευνήσει το
θέμα αυτό σε συνεργασία με τον Εξωτερικό Νομικό Σύμβουλο του
Πανεπιστημίου.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προϊστάμενου
ΥΕΔΔΣ με θέμα «Συμμετοχή Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στην 5η
Σύνοδο του EMUNI», αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη
συμμετοχή της Προέδρου της ΔΕ και της Λειτουργού Διεθνών
Σχέσεων της ΥΕΔΔΣ στην πιο πάνω Σύνοδο η οποία θα
πραγματοποιηθεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 11 – 12
Ιουνίου 2010.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Αναπληρωτή
Καθηγητή Στέλιου Χούλη της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας με
θέμα «Διαδικασίες για την αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού και
αναλώσιμων, αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον ΔΔΟ
όπως διερευνήσει περαιτέρω το θέμα με το Γραφείο της Γενικού
Ελεγκτή.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση των στοιχείων που παρουσίασε ο
Προϊστάμενος ΥΔΠ μέσω του Σημειώματος του τοποθετείται
ομόφωνα θετικά για την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης
εργαστηρίων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στις νέες
αποθήκες Συκοπετρίτη και προωθεί το θέμα προς τη ΔΕ για έγκριση.
Όσον αφορά τις κατασκευαστικές εργασίες για το strong floor /
strong wall το ΑΠΣ ομόφωνα εισηγείται όπως το έργο εκτελεστεί το
2011 νοουμένου ότι θα υπάρχουν εγκριμένα τα απαραίτητα
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67/ΑΠΣ/14.9

67/ΑΠΣ/14.10

67/ΑΠΣ/14.12

67/ΑΠΣ/14.15

67/ΑΠΣ/14.17

67/ΑΠΣ/14.18

κονδύλια.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προέδρου της Επιτροπή
Επιτροπής Προσφορών με θέμα «Αγορά Έργων Λαϊκής Τέχνης για Έργων
το νέο κτήριο της Πρυτανείας», αποφάσισε ομόφωνα όπως η Τέχνης
Επιτροπή Έργων Τέχνης παραμείνει με τα υπάρχοντα τρία μέλη της
(ενόψει το γεγονότος ότι το τέταρτο μέλος αποχώρησε) τα οποία
είναι τα εξής:


Ζήνωνας Αχιλλίδης, Πρόεδρος



Μυριάνθη Αστανιώτη

 Αντώνης Δανός
Σε συνέχεια της πιο πάνω απόφασης, το ΑΠΣ παραπέμπει το θέμα
αυτό πίσω στην Επιτροπή Έργων Τέχνης για μελέτη και υποβολή
συγκεκριμένων προτάσεων / εισηγήσεων στην Επιτροπή
Προσφορών.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προέδρου της
Επιτροπής Προσφορών με θέμα «Κατευθυντήριες γραμμές για τις
διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας της συμβατικότητας των έργων
που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαθρωτικά Ταμεία / Ταμείο
Συνοχής», αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον ΔΔΟ
όπως μελετήσει περαιτέρω το θέμα σε συνεργασία με τον
Προϊστάμενο ΥΟΑΔ και τον Προϊστάμενο ΥΕΔΔΣ.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της επιστολής του Υπουργείου Υγείας με
θέμα «Παραχώρηση του Αρχείου των Αποφοίτων της Νοσηλευτικής
και Μαιευτικής Σχολής στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. και παραμονή του στο
Σ.Ε.Κ.Υ.», αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον ΔΔΟ να
ετοιμάσει απαντητική επιστολή με αρνητική τοποθέτηση προς το
Υπουργείο Υγείας (Νοσηλευτική και Μαιευτική Σχολή) σχετικά με το
θέμα αυτό.
Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής του Υπουργείο Υγείας με θέμα
«Αποσπάσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και άδειες άνευ απολαβών για σκοπούς Δημοσίου
Συμφέροντος στο ΤΕΠΑΚ» και ομόφωνα αποφάσισε όπως
εξουσιοδοτήσει τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων για
περαιτέρω χειρισμό του θέματος.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της επιστολής της εταιρείας MMC Media
Monitoring Electronic Ltd με θέμα «Υπηρεσίες Media Monitoring»,
αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα αυτό στην
Επιτροπή Προσφορών για περαιτέρω εξέταση του θέματος.
Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση της επιστολής από τους Co-chairs
EuroMed2010 με θέμα «Διεθνές Συνέδριο για την ψηφιακή
χαρτογράφηση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από 0813/11/2010 στην Κύπρο», αποφάσισε ομόφωνα όπως ζητηθούν οι
γραπτές απόψεις των Προϊστάμενων ΥΕΔΔΣ και ΥΣΠΤ σχετικά με το
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Συνέδριο αυτό και όπως επανέλθει το θέμα σε επόμενη Συνεδρία
του ΑΠΣ για περαιτέρω εξέταση του θέματος.
67/ΑΠΣ/14.19 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προϊστάμενου Επιτροπή
ΥΕΔΔΣ με θέμα «Έγκριση για σύναψη Διμερούς Συμφωνίας με το Διεθνών Σχέσεων
γαλλικό πανεπιστήμιο Université de Franche-Comté», ενέκρινε
καταρχήν τη σύναψη Διμερούς Συμφωνίας.
Παράλληλα αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα αυτό
στην Επιτροπή Διεθνούς Συνεργασίας για περαιτέρω εξέταση του
θέματος.
67/ΑΠΣ/14.20 Σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης (66η Συνεδρία), το ΑΠΣ εκ
νέου ομόφωνα αποφάσισε όπως η Φίλια Καλογήρου, ΒΓΛ στο
Τμήμα Νοσηλευτικής παραμείνει στο παράρτημα της Λευκωσίας για
να καλύψει τις ανάγκες του παραρτήματος που προκύπτουν από
την παραμονή του μισού αριθμού των φοιτητών του Τμήματος (3ο &
4ο έτος), καθώς επίσης και το συντονισμό της κλινικής άσκησης του
μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών που πάντοτε θα τοποθετούνται στο
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Παράλληλα θα καλυφθούν ανάγκες
που προκύπτουν από την ικανοποίηση αιτημάτων του Υπουργείου
Υγείας για την προσφορά μεταβασικών προγραμμάτων που έχουν
ήδη εγκριθεί και για επαναλαμβανόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα
δια βίου μάθησης.
67/ΑΠΣ/14.21 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του Σημειώματος του Προϊστάμενου
ΥΕΔΔΣ με θέμα «Συνδρομή στο Δίκτυο HUMANE», αποφάσισε
ομόφωνα όπως εγκρίνει την ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο HUMANE
για το έτος 2010 η οποία ανέρχεται στο ποσό των €450.- και θα
καλυφθεί από το κονδύλι 3/311 της ΥΕΔΔΣ.
67/ΑΠΣ/14.22 Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση του ηλεκτρονικού μηνύματος του
Γραμματέα της ΦΕ.ΤΕ.ΠΑ.Κ. σχετικά με την μεταφορά του Τμήματος
Νοσηλευτικής στη Λεμεσό, αποφάσισε ομόφωνα όπως
εξουσιοδοτήσει τον ΔΔΟ σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο ΥΣΦΜ
να προχωρήσουν με την έκδοση εκ μέρους του Πανεπιστημίου,
σχετικής ανακοίνωσης στην οποία να ενημερώνονται οι πρωτοετείς
και δευτεροετείς φοιτητές ότι θα φοιτήσουν στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος Νοσηλευτικής στη Λεμεσό.
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Παράλληλα το ΑΠΣ επαναβεβαίωσε ότι η μετακίνηση του Τμήματος
Νοσηλευτικής στη Λεμεσό είναι τελειωτική, εφόσον έχουν
διευθετηθεί όλοι οι χώροι και έχουν βρεθεί όλοι οι πόροι που
απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των πρώτων δύο ετών του
Τμήματος στην Λεμεσό.
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