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Α/Α

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

79/ΑΠΣ/2.1

Το ΑΠΣ, αφού έλαβε υπόψη μήνυμα του Καθ. Παντελή Κελίρη ότι Π. Κελίρης/
από τις €8000 που ζήτησε στην 78η Συνεδρία του ΑΠΣ για τη Λογιστήριο
συνδιοργάνωση του Συνεδρίου «Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής
Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών», οι €3000 με €4000
θα καλυφθούν από το κονδύλι 3/312 «Συνέδρια και Σεμινάρια εντός
Κύπρου» που έχει γίνει κατανομή στο Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, αποφάσισε
όπως το υπόλοιπο ποσό ύψους €4000 καλυφθεί από το κεντρικό
κονδύλι 3/312 «Συνέδρια και Σεμινάρια εντός Κύπρου».

79/ΑΠΣ/4.1

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης της κ. Μαρίας Κορομία,
Ερευνητικής Συνεργάτιδας, στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και
Τουρισμού, στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Ανθρώπινου
Δυναμικού και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς», στα πλαίσια της
εναρκτήριας χρηματοδότησης του Επίκουρου Καθηγητή
Κωνσταντίνου Κοντογιώργη.

79/ΑΠΣ/4.2

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης του κ. Δημήτρη Μάρκου,
Ερευνητικού
Συνεργάτη,
στο
Τμήμα
Εμπορίου,
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, στο γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στους τομείς Χρηματοοικονομικών/
Μακροοικονομίας», στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης
του Λέκτορα Χρήστου Σάββα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άμεσα

79/ΑΠΣ/4.3

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης του κ. Στέλιου Κυριάκου,
της κ. Ιόλης Αγιομαμίτου και του κ. Γεώργιου Παρμαξή,
Ερευνητικών Συνεργατών, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών
Τεχνών, στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης της
Λέκτορος Ασπασίας Παπαδήμα.

79/ΑΠΣ/4.4

Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Αργυρώς Νυσαντζή,
Ερευνητικής Συνεργάτιδας, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Γεωπληροφορικής, στο γνωστικό αντικείμενο
«Παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της
Κύπρου με τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης GIS και
τεχνολογίας μικροαισθητήτων», στα πλαίσια του εσωτερικού
ερευνητικού προγράμματος Monitoring με υπεύθυνο έργου τον
Αναπληρωτή Καθηγητή Διόφαντο Χατζημιτσή.

79/ΑΠΣ/4.5

Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Χριστιάνας Παπούτσα,
Ερευνητικής Συνεργάτιδας, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Γεωπληροφορικής, στο γνωστικό αντικείμενο
«Παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της
Κύπρου με τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης GIS και
τεχνολογίας μικροαισθητήτων», στα πλαίσια του εσωτερικού
ερευνητικού προγράμματος Monitoring με υπεύθυνο έργου τον
Αναπληρωτή Καθηγητή Διόφαντο Χατζημιτσή.

79/ΑΠΣ/4.6

Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του κ. Σόλωνα Οικονομόπουλου,
της κ. Μυρσίνης Γιαννούλη, του κ. Αχιλλέα Σάββα και του κ.
Παναγιώτη Πουλλουπάτη, Ερευνητικών Συνεργατών, στο Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών,
στο γνωστικό αντικείμενο “Molecular Electronics and Photonics
Strategy Infrastructure Project”, στα πλαίσια του προγράμματος του
ΙΠΕ-ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΣΤΡΑΤΗ/03/08/06.

79/ΑΠΣ/4.7

Το ΑΠΣ ενέκρινε ανάθεση έργου στο διδακτορικό φοιτητή Γιώργο Κ. Χόππας
Βανταράκη, άνευ απολαβών, στα πλαίσια του εσωτερικού
ερευνητικού προγράμματος “Design, Modeling and Developemen of
Ultraperformant Nanostructured Multimaterials by Combining
Ceramics and Metals with Carbon”, με υπεύθυνο έργου τον
Καθηγητή Παντελή Κελίρη, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, αναδρομικά από 01/12/2010
μέχρι 02/10/2011.

Άμεσα

79/ΑΠΣ/4.8

Το ΑΠΣ ενέκρινε ανάθεση έργου στον Αναπληρωτή Καθηγητή Κ. Χόππας
Παναγιώτη Πατσαλά ως συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, άνευ
απολαβών, στα πλαίσια του Στρατηγικού Έργου «Νανοδομημένα

Άμεσα

Συστήματα Υλικών» το οποίο χρηματοδοτείται από το ΙΠΕ, με
υπεύθυνο έργου τον Καθηγητή Παντελή Κελίρη, στο Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών,
αναδρομικά από 01/11/2010 μέχρι 31/10/2014.
79/ΑΠΣ/4.9

Το ΑΠΣ ενέκρινε την τροποποίηση των όρων του συμβολαίου
απασχόλησης του Dr. Syam Andra, Ερευνητικού Συνεργάτη, στο
Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας, λόγω
καθυστέρησης έκδοσης της βίζας και άδειας εργασίας από την
Υπηρεσία Μετανάστευσης.

79/ΑΠΣ/4.10

Το ΑΠΣ ενέκρινε την τροποποίηση ημερομηνίας έναρξης της Κ. Χόππας
σύμβασης του κ. Πέτρου Σάββα, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, από 01/03/2011 σε
02/04/2011.

Άμεσα

79/ΑΠΣ/4.11

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πρόσληψη άνευ απολαβών της κ. Κλίτσας Κ. Χόππας
Αντωνίου, Ερευνητικής Συνεργάτιδας, στο Τμήμα Πολυμέσων και
Γραφικών Τεχνών, για περίοδο δύο ετών από 01/03/2011. Η κ.
Αντωνίου θα συμμετέχει στο ερευνητικό εργαστήριο «Ιστορίας και
Θεωρίας της Τέχνης» με Επιστημονικό Υπεύθυνο Έργου το
Λέκτορα Αντώνη Δανό.

Άμεσα

79/ΑΠΣ/4.12

Το ΑΠΣ ενέκρινε τη χορήγηση άδειας στο Δρ. Γιώργο Μπότσαρη, Γ. Μπότσαρης/
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Γεωπονικών Ν. Ιωάννου
Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, για την
περίοδο 21 – 24 Μαρτίου 2011, για μετάβασή του στην Κτηνιατρική
Σχολή του University of Nottingham, όπου προσκλήθηκε για να
προσφέρει διαλέξεις και να επιβλέψει τη διεξαγωγή πρακτικών
ασκήσεων στα πλαίσια του μαθήματος «Κτηνιατρική Δημόσια
Υγείας» στους τεταρτοετείς φοιτητές της Κτηνιατρικής.

Άμεσα

79/ΑΠΣ/4.13

Ο Επίκουρος Καθ. Νικόλας Τσαπατσούλης, Τμήμα Επικοινωνίας Λογιστήριο/
και Σπουδών Διαδικτύου, ενημέρωσε το ΑΠΣ ότι τα πρακτικά του Ν. Τσαπατσούλης
συνεδρίου “5th International Workshop on Semantic Media
Adaptation and Personalization 2010” (SMAP 2010) που
διοργανώθηκε στις 09 – 10 Δεκεμβρίου 2010 στη Λεμεσό, έχουν
κατατεθεί στην ΙΕΕΕ για αρχειοθέτησή τους στη σχετική
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και την προώθηση και διανομή τους στο
διαδίκτυο μέσω αυτής. Μετά την αποστολή των πρακτικών η ΙΕΕΕ
κατέθεσε το ποσό των $959.50 στο λογαριασμό του Πανεπιστημίου
ως αποζημίωση για την επιμέλεια των πρακτικών.

Άμεσα

Το ΑΠΣ ενέκρινε τη μεταφορά του πιο πάνω ποσού στο Τμήμα

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου για την πληρωμή των
διδακτορικών φοιτητών Ζήνωνα Θεοδοσίου και Όλγας Γεωργίου οι
οποίοι επιμελήθηκαν τα πρακτικά του συνεδρίου.
79/ΑΠΣ/4.14

Το ΑΠΣ ενέκρινε αίτημα του Αντίπρυτανη Διεθνών Σχέσεων, Πρόεδρος ΔΕ/
Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου και Δ. Σωφρονίου
Συντονιστή του Ιδρύματος «Τάκης και Λούκη Νέμιτσα» για τη
συνδιοργάνωση, από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το
Ίδρυμα «Τάκης και Λούκη Νέμιτσα», των Διαλέξεων Νέμιτσας για
το 2011 στους χώρους του Πανεπιστημίου. Η συνδιοργάνωση δεν
συνεπάγεται οποιοδήποτε οικονομικό κόστος για το ΤΕΠΑΚ.

Άμεσα

79/ΑΠΣ/4.15

Το ΑΠΣ ενέκρινε εισήγηση του Αντιπρόεδρου Ακαδημαϊκών ΑΑΥ/
Υποθέσεων για χρήση των πεπαλαιωμένων υπολογιστών του Φ. Φιλίππου
ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού του Πανεπιστημίου, οι οποίοι
επιστρέφονται στην Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και
Τεχνολογίας μετά από αντικατάσταση τους, από το Ινστιτούτο
Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας για τις ανάγκες των
μεταπτυχιακών του προγραμμάτων.

Άμεσα

79/ΑΠΣ/5.1

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβασης εργοδότησης της Κ. Χόππας
Φίλιας Καλογήρου, Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, για δώδεκα
επιπλέον μήνες.

Άμεσα

79/ΑΠΣ/5.2

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση της σύμβαση εργοδότησης της Κ. Χόππας
Έλενας Δημητρίου, Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού, για δώδεκα
επιπλέον μήνες.

Άμεσα

79/ΑΠΣ/6

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας με σημείωμα Ζ. Αχιλλίδης/
του ενημέρωσε τα μέλη του ΑΠΣ σχετικά με τη σύγκριση των τιμών ΔΔΟ
του συμβολαίου οικοδομικών εργασιών για μετατροπή του κτηρίου
Blue Pearl σε Εργαστήρια του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών
Τεχνών με τις τιμές των συμβολαίων των οικοδομικών εργασιών
των κτηρίων REX, Ζαππείου καθώς και του Γυμναστηρίου.

Άμεσα

Το ΑΠΣ αφού έλαβε γνώση των διαβεβαιώσεων του Προϊσταμένου
Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας ότι (α) το κόστος ανακαίνισης/
μετατροπής του κτηρίου Blue Pearl είναι λογικό και (β) το 10% που
δίνεται ως κέρδος και το 10% που δίνεται ως βοήθεια στον
εργολάβο είναι μία σύνηθης διαδικασία, εξουσιοδοτεί το ΔΔΟ να
προχωρήσει με την υπογραφή του συμβολαίου του κτηρίου Blue
Pearl, με βάση την απόφαση της 60ης Συνεδρίας της Δ.Ε.

79/ΑΠΣ/7

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση σημειώματος της Μυριάνθης Αστανιώτη, Επιτροπή Κτηρίων/
Αρχιτέκτονα ΥΔΠ, αναφορικά με δύο αρχιτεκτονικούς ΔΕ
διαγωνισμούς που αφορούν στο 2ο Πόλο Ανάπτυξης του
Πανεπιστημίου και αποφάσισε να το προωθήσει στην Επιτροπή
Κτηρίων. Αποφάσισε, επίσης, να ζητήσει από την Επιτροπή να
εξετάσει κατά πόσο στο συμβόλαιο των Σύμβουλων Πολεοδόμων,
BDP, αναφέρεται μείωση της αμοιβής τους σε περίπτωση που δεν
εμπλακούν στους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς.

Άμεσα/
Άμεσα

Αποφάσισε, τέλος, όπως ζητήσει από την Επιτροπή να μελετήσει
αν ορισμένα από τα αναπτυξιακά έργα μπορούν να
δρομολογηθούν, με τη μέθοδο Design and Build, χωρίς
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
79/ΑΠΣ/9.1

Το ΑΠΣ ενέκρινε την παραχώρηση του αμφιθεάτρου «Πεύκιος Δ. Σωφρονίου
Γεωργιάδης» για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης για τους
Φίλους του Ραδιοσταθμού Άστρα, εφόσον βρεθεί η κατάλληλη
ημερομηνία.

Άμεσα

79/ΑΠΣ/9.2

Το ΑΠΣ ενέκρινε την παραχώρηση του αμφιθεάτρου «Πεύκιος Δ. Σωφρονίου
Γεωργιάδης» για την πραγματοποίηση Επιστημονικού Συνεδρίου
με θέμα «Έγκαιρη Παρέμβαση σε βρέφη και παιδιά με αναπτυξιακά
προβλήματα» που θα διοργανώσει το Ίδρυμα Θεοτόκος, εφόσον
βρεθεί η κατάλληλη ημερομηνία.

Άμεσα

79/ΑΠΣ/9.3

Το ΑΠΣ ενέκρινε την παραχώρηση του αμφιθεάτρου «Πεύκιος Δ. Σωφρονίου
Γεωργιάδης» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης της «Κίνησης
Πολιτών Λύση – Επανένωση», την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011.

Άμεσα

79/ΑΠΣ/10.1

Το ΑΠΣ ενέκρινε τις εισηγήσεις του Γραφείου Στέγασης αναφορικά Β. Πρωτοπαπάς
με τον καταρτισμό του καταλόγου των ενοικιαζόμενων
διαμερισμάτων από ιδιώτες για φοιτητική στέγαση ως εξής:

Άμεσα

1. Καθορισμός μηνιαίας χρέωσης ύψους 10 ευρώ για
καταχώρηση κάθε ιδιωτικού διαμερίσματος στον σχετικό
κατάλογο του Γραφείου Στέγασης. Όλα τα έσοδα από τη
διαχείριση του καταλόγου να διατίθενται στο Σωματείο
Ευημερίας Φοιτητών.
2. Όσοι ιδιώτες δεν ανανεώνουν την εγγραφή τους, με την
προκαταβολή του καθορισμένου αντιτίμου, θα αφαιρούνται
από τον κατάλογο.
3. Ένας ιδιώτης μπορεί αν το επιθυμεί να πληρώσει
καταχώρηση για περίοδο μέχρι και 3 μήνες, καταβάλλοντας το
ανάλογο αντίτιμο (10 ευρώ/μήνα).

4. Το Γραφείο Στέγασης έχει το δικαίωμα, αιτιολογημένα, να
αρνηθεί τη συμπερίληψη ενός ιδιωτικού διαμερίσματος στον
κατάλογο που διατηρεί αν κρίνει, μεταξύ άλλων, ότι το
απαιτούμενο ενοίκιο είναι παράλογα υψηλό ή αν για το εν
λόγω διαμέρισμα υπάρχουν τεκμηριωμένα παράπονα από
φοιτητές-ενοίκους ως προς την κατάσταση του διαμερίσματος
και/ή του κτηρίου.
79/ΑΠΣ/10.3

Το ΑΠΣ ενέκρινε τις εισηγήσεις του Γραφείου Στέγασης, που Β. Πρωτοπαπάς/
αφορούν στη λήξη των συμβολαίων των κτηρίων «Μάρκου» και Επιτροπή Αγορών
«Αφροδίτη ΜΠΛΟΚ Β», που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση των και Ενοικιάσεων
φοιτητών ως εξής:

Άμεσα

1. Τα δύο συμβόλαια να μην ανανεωθούν με τη λήξη τους.
2. Να κινηθεί η διαδικασία εξεύρεσης χώρων στη Λεμεσό για τη
στέγαση φοιτητών, ώστε να αντικαταστήσουν τα κτήρια
«Μάρκου» (Λεμεσός) και «Αφροδίτη Μπλοκ Β» (Λευκωσία).
Το συνολικό ποσό που θα διαθέσει το Πανεπιστήμιο για την
ενοικίαση αυτών των χώρων, θα καθοριστεί από την
Υπηρεσία Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού.
3. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής
Μέριμνας θα ετοιμάσει προδιαγραφές για χώρους που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φοιτητικές εστίες και θα τις
προωθήσει στην Επιτροπή Αγορών και Ενοικιάσεων, ούτως
ώστε, μετά την έγκριση τους, το Πανεπιστήμιο να προχωρήσει
στη δημοσίευση προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
79/ΑΠΣ/11

Το ΑΠΣ αποδέχτηκε δωρεά των εκδόσεων του Συνδέσμου Α. Παντελή
Προστασίας Μνημείων Παλαιχωρίου, οι οποίες θα αρχειοθετηθούν
στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Αποφασίστηκε, επίσης, όπως
οριστεί συνάντηση μεταξύ του Προέδρου ΔΕ και αντιπροσωπείας
του Συνδέσμου για παραλαβή των εκδόσεων.

Άμεσα

