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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

76/ΑΠΣ/2.2

Ο ΔΔΟ ενημέρωσε το ΑΠΣ ότι η Ιερά Μητρόπολη
συμφώνησε να παραχωρήσει στο Πανεπιστήμιο την
εκδηλώσεών της, ώστε να χρησιμοποιείται για τις
διδασκαλίας του Τμήματος Νοσηλευτικής, τα πρωινά
απογεύματα κάθε εβδομάδα.

76/ΑΠΣ/2.3

Ο ΔΔΟ ενημέρωσε το ΑΠΣ για την υπογραφή του συμβολαίου
μεταξύ του Πανεπιστημίου και του κ. Λοίζου Στυλιανού, για το
Καφεστιατόριο «ΖΑΠΠΕΙΟ».

76/ΑΠΣ/2.4

Ο ΔΔΟ ενημέρωσε το ΑΠΣ για δημοσίευμα σε εφημερίδα στο οποίο ΔΔΟ
αναφερόταν ότι η μετακίνηση του παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού
καθυστερεί. Ο ΔΔΟ επεσήμανε ότι αυτή η καθυστέρηση αυτόματα
καθυστερεί και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου στο Δεύτερο
Πόλο, όπως προνοείται από το master plan του Πανεπιστημίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Λεμεσού
αίθουσα
ανάγκες
και τρία

Άμεσα

Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως ο ΔΔΟ στείλει επιστολή στο Διευθυντή
του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για διευθέτηση
συνάντησης της Επιτροπής Χωροθέτησης το συντομότερο δυνατόν.
Η επιστολή να κοινοποιηθεί στον Υπουργό Παιδείας και
Πολιτισμού και στον Υπουργό Εσωτερικών για ενημέρωσή τους.
76/ΑΠΣ/2.5

Ο Πρόεδρος ΔΕ ενημέρωσε το ΑΠΣ ότι ενέκρινε την πρόσληψη του
κ. Νίκου Νικολάου στη θέση Ειδικού Επιστήμονα στο μάθημα
«Εργαστήριο Βιολογίας – Βιοχημείας», στο Τμήμα Νοσηλευτικής.

76/ΑΠΣ/2.6

Ο Πρόεδρος ΔΕ ενημέρωσε το ΑΠΣ ότι ενέκρινε την πρόσληψη της
κ. Μόνικας Ηροδότου στη θέση Ειδικού Επιστήμονα στο μάθημα
«ΠΓΤ102 Αρχές και Ιστορία της Τυπογραφίας» στο Τμήμα
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Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.
76/ΑΠΣ/4

Το ΑΠΣ ενέκρινε αίτημα του Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Δασών
για παραχώρηση μιας αίθουσας του Πανεπιστημίου χωρητικότητας
150 ατόμων και οπτικοακουστικά μέσα στις 19 Μαρτίου 2011 για τη
διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Το μέλλον της δασικής
εκπαίδευσης στην Κύπρο». Λόγω άλλων υποχρεώσεων ο
Πρόεδρος της ΔΕ δεν θα μπορέσει να παραστεί στην ημερίδα. Θα
τον αντικαταστήσει ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Διοίκησης, ο
οποίος και θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό κατά την έναρξη των
εργασιών της εκδήλωσης.
Γραφείο Προέδρου

Άμεσα

Συντονιστής
Τμήματος
Διαχείρισης
Περιβάλλοντος

Άμεσα

Αποφασίστηκε, επίσης, όπως κληθεί να παραστεί στην ημερίδα για
να παρουσιάσει την πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη
δημιουργία Τμήματος Φυσικών Πόρων στο ΤΕΠΑΚ, ο κ. Πέτρος
Κερκίδης που ήταν και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Το κόστος
μετάβασης και διαμονής του κ. Κερκίδη στην Κύπρο θα καλυφθεί
από το Πανεπιστήμιο.
76/ΑΠΣ/5

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής της Γενικής Διευθύντριας του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα: «Πρόταση
Κανονισμού για το Global Monitoring for the Environmental and
Security (GMES)» και την προωθεί στο Συντονιστή του Τμήματος
Διαχείρισης Περιβάλλοντος για τις απόψεις του.

76/ΑΠΣ/6

Το ΑΠΣ ενέκρινε αίτημα της ΕΔΟΝ για παραχώρηση του Β. Πρωτοπαπάς
Αμφιθεάτρου «Πεύκιος Γεωργιάδης» για εκδήλωση παρουσίασης
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην
Κύπρο και την Ελλάδα στις 19/01/2011. Η επιστολή θα προωθηθεί
στον Προϊστάμενο ΥΣΦΜ για να ορίσει το άτομο που θα κάνει μια
σύντομη παρουσίαση του Πανεπιστημίου, των Σχολών και
Τμημάτων του, καθώς και των προσφερομένων προγραμμάτων
σπουδών.

Άμεσα

76/ΑΠΣ/7

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής του Γενικού Διευθυντή του Αναπληρωτής
Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Επιχορήγηση Μεταπτυχιακών Διευθυντής CII
σπουδών σε Παλαιστίνιους φοιτητές στον τομέα της Ιατρικής
Επιστήμης από την Κυπριακή Κυβέρνηση». Η επιστολή θα
προωθηθεί στον Αναπληρωτή Διευθυντή του CII, για να διερευνηθεί
η δυνατότητα παροχής υποτροφιών σε Παλαιστίνιους φοιτητές
μεταπτυχιακών σπουδών.

Άμεσα

76/ΑΠΣ/9

Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση του Ανδρέα Διονυσίου, Μηχανικού Α. Διονυσίου
Ενεργειακών Θεμάτων-Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής, για
τοποθέτηση της περιβαλλοντικής φράσης «Παρακαλώ σκεφτείτε το

Άμεσα
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περιβάλλον προτού τυπώσετε το μήνυμα αυτό» στα ηλεκτρονικά
μηνύματα του Πανεπιστημίου.
76/ΑΠΣ/13

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση σημειώματος των Προϊσταμένων ΥΕΔΔΣ και Χ. Χρυσοστόμου/
ΥΣΦΜ αναφορικά με τους πιθανούς χώρους πραγματοποίησης της Β. Πρωτοπαπάς
πρώτης Τελετής Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου και αποφάσισε η
Τελετή να γίνει στο Αθλητικό Κέντρο Σπύρος Κυπριανού στις 25
Ιουνίου 2011 και η πρόβα την προηγούμενη μέρα. Οι αρμόδιες
Υπηρεσίες να μεριμνήσουν ώστε να γίνουν οι διάφορες ενέργειες
για την επιτυχή πραγματοποίηση της Τελετής.

Άμεσα

76/ΑΠΣ/14

Το ΑΠΣ ενέκρινε τη διοργάνωση εκδήλωσης από το Πανεπιστήμιο Χ. Χρυσοστόμου/
στο πλαίσιο της Γιορτής των Τριών Ιεραρχών. Η εκδήλωση θα Λογιστήριο
πραγματοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου και κύριος ομιλητής θα είναι ο
Καθ. Δημήτρης Μπουραντάς, συγγραφέας, καθηγητής Μάνατζμεντ
και Ηγεσίας και Διευθυντής του Executive MBA στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Άμεσα

Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης δεν θα ξεπερνά τα €1200 και
θα καλύπτει αεροπορικό εισιτήριο και διαμονή του
προσκεκλημένου ομιλητή, εκτύπωση πρόσκλησης και έξοδα μικρής
δεξίωσης. Τα έξοδα θα καλυφθούν από το κονδύλι 3/345
«Πολιτιστικές και άλλες Εκδηλώσεις».
76/ΑΠΣ/15

Ο ΔΔΟ ενημέρωσε το ΑΠΣ για την απόκτηση δύο νέων χώρων
στάθμευσης για το προσωπικό του Πανεπιστημίου (παραπλεύρως
της Λαϊκής Τράπεζας και πίσω από το Συνεργατικό Ταμιευτήριο
Λεμεσού).

76/ΑΠΣ/16

Το ΑΠΣ ενέκρινε αίτημα του Γ. Αφροδίση, Λειτουργού Πρυτανείας, Γ. Αφροδίσης
για υποβολή των συμπληρωματικών εγγράφων που ζήτησε η Αρχή
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ώστε να γίνει δυνατή η περαιτέρω
εξέταση της αίτησης του Πανεπιστημίου για χορήγηση άδειας
ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας μικρού τοπικού
ραδιοφωνικού σταθμού.

Άμεσα

76/ΑΠΣ/17.2

Το ΑΠΣ ενέκρινε τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στο 4ο Διεθνές Χ. Χρυσοστόμου/
Forum Δικτύωσης Έρευνας που θα γίνει στις 03-04 Φεβρουαρίου Λογιστήριο
2011 στη Βουδαπέστη. Το Πανεπιστήμιο θα εκπροσωπήσει η
Λειτουργός Πανεπιστημίου για θέματα έρευνας Ροζίτα Παυλίδου.

Άμεσα

Τα έξοδα θα καλυφθούν από το κονδύλι 3/343 «Επιμόρφωση και
Μετεκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού και Συμμετοχή του σε
Συνέδρια».
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76/ΑΠΣ/17.3

Το ΑΠΣ αποφάσισε την ακόλουθη διαδικασία υποβολής θεμάτων Πανεπιστημιακή
για τις συνεδρίες της ΔΕ και του ΑΠΣ:
Κοινότητα

Άμεσα

1) Για τις συνεδρίες της ΔΕ:


Θέματα, καθώς και τυχόν παραρτήματά τους, αποστέλλονται
στο Γραφείο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών
τουλάχιστον 10 μέρες πριν τη συνεδρία.



Το προσχέδιο της Ημερήσιας Διάταξης αποστέλλεται στον
Πρόεδρο τουλάχιστον 8 μέρες πριν τη συνεδρία.



Η Ημερήσια Διάταξη και τα παραρτήματα αποστέλλονται στα
μέλη της ΔΕ 7 μέρες πριν τη συνεδρία.



Θέματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή θέματα των οποίων
τα
παραρτήματα
υποβάλλονται
εκπρόθεσμα,
θα
συμπεριλαμβάνονται στην επόμενη συνεδρία της ΔΕ.

2) Για τις συνεδρίες του ΑΠΣ:


Θέματα, καθώς και τυχόν παραρτήματά τους, αποστέλλονται
στο Γραφείο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών
τουλάχιστον 5 μέρες πριν τη συνεδρία.



Το προσχέδιο της Ημερήσιας Διάταξης αποστέλλεται στον
Πρόεδρο τουλάχιστον 4 μέρες πριν τη συνεδρία.



Η Ημερήσια Διάταξη και τα παραρτήματα αποστέλλονται στα
μέλη του ΑΠΣ 3 μέρες πριν τη συνεδρία.



Θέματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή θέματα των οποίων
τα παραρτήματα υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα
συμπεριλαμβάνονται στην επόμενη συνεδρία του ΑΠΣ.
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