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Α/Α

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

80/ΑΠΣ/4.2

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής του Συντονιστή του Τμήματος
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου σχετικά με: (ι) την
εκπροσώπηση των Τμημάτων στις διάφορες Επιτροπές του
Πανεπιστημίου, και (ιι) τη Συμβουλευτική Επιτροπή του Τμήματος

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αναφορικά με το (ι) το ΑΠΣ διευκρινίζει ότι: (α) η εκπροσώπηση σε
Επιτροπές μπορεί να γίνει σε επίπεδο Τμήματος ή Σχολής, και (β)
τα μέλη των Επιτροπών διορίζονται για τη διαμόρφωση
πανεπιστημιακής πολιτικής και όχι για την προώθηση
συμφερόντων των Τμημάτων ή των Σχολών τους.
Ενόψει της δρομολόγησης των διαδικασιών της αυτονόμησης του Πρόεδρος ΔΕ
Πανεπιστημίου, αναφορικά με το (ιι) το ΑΠΣ αποφάσισε να
εισηγηθεί, στην επόμενη συνεδρία της ΔΕ, την κατάργηση των
Συμβουλευτικών Επιτροπών.

64η Συνεδρία ΔΕ

80/ΑΠΣ/4.3

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης του κ. Αλέξανδρου Κ. Χόππας
Μάτσα, Ερευνητικού Συνεργάτη, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, στο γνωστικό αντικείμενο
«Monitoring air pollution in Cyprus using Satellite Remote Sensing
and GIS and Micor-sensor technology», στα πλαίσια του
εσωτερικού ερευνητικού προγράμματος Monitoring, με υπεύθυνο
έργου τον Αναπληρωτή Καθηγητή Διόφαντο Χατζημιτσή.

Άμεσα

80/ΑΠΣ/4.4

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης της κ. Μικαέλλας Κ. Χόππας
Πολυβίου, Ερευνητικής Συνεργάτιδας, στο Τμήμα Εμπορίου,

Άμεσα

Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, στο γνωστικό αντικείμενο
«Ναυτιλιακά Οικονομικά», στα πλαίσια της εναρκτήριας
χρηματοδότησης του Αναπληρωτή Καθηγητή Φώτη Παναγίδη.
80/ΑΠΣ/4.5

Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Sonia Youhana, Ιδιώτη Κ. Χόππας
Ερευνήτρια, στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας,
στο γνωστικό αντικείμενο «Ο ρόλος της Βιταμίνης D στην ανάπτυξη
άσθματος», στα πλαίσια του προγράμματος του ΙΠΕ
ΥΓΕΙΑ/ΔΥΓΕΙΑ/0308(ΒΙΕ)/22, με υπεύθυνο έργου τον Επισκέπτη
Επίκουρου Καθ. Παναγιώτη Γιάλλουρο.

Άμεσα

80/ΑΠΣ/4.6

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση σημειώματος του ΔΔΟ αναφορικά με τη ΔΔΟ
συγχρηματοδότηση της ερευνητικής πρότασης, αρ. πρωτοκόλλου
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/06/09/34, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της ΔΕΣΜΗΣ
2009 – 2010 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, με συντονιστή
του έργου τον Αναπληρωτή Καθηγητή Διόφαντο Χατζημιτσή.

64η Συνεδρία ΔΕ

Το ΑΠΣ αποφάσισε να προωθήσει το αίτημα σε επόμενη συνεδρία
της ΔΕ με τις πιο κάτω εισηγήσεις:


Ο Συντονιστής Έργου, Αναπλ. Καθηγητής Διόφαντος
Χατζημιτσής, προχωρήσει στη διαπραγμάτευση της
ερευνητικής πρότασης με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.



Η Επιτροπή Προσφορών εγκρίνει τη διαδικασία που
απαιτείται για προκήρυξη προσφορών πριν την έναρξη του
Έργου για αποφυγή οποιασδήποτε καθυστέρησης στην
αγορά, παραλαβή και εγκατάσταση του ερευνητικού
εξοπλισμού με αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση
του Έργου για το ΤΕΠΑΚ.



Το κόστος αγοράς του ερευνητικού εξοπλισμού, ύψους
€428,000 καλυφθεί από κονδύλια του ΤΕΠΑΚ που θα
υποδείξει η ΥΟΑΔ. Μέρος του κόστους αγοράς, ύψους
€256,000 που θα καλυφθεί από το ΙΠΕ σε δόσεις μετά την
ολοκλήρωση των διαδικασιών αγοράς, παράδοσης και
εγκατάστασης του εξοπλισμού, θα επιστραφεί στο
Πανεπιστήμιο.



Η διαφορά ύψους €171,200, η οποία προκύπτει με βάση
τους Κανονισμούς του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας
που αφορούν στην απόσβεση του πάγιου εξοπλισμού,
καλυφθεί από το κονδύλι 4 ή 5 του ΤΕΠΑΚ, αναλόγως
διαθεσιμότητας και εξασφάλισης των σχετικών εγκρίσεων.



Ποσό ύψους τουλάχιστον €10.000 καλυφθεί από τον
προσωπικό ερευνητικό λογαριασμό του Αναπλ. Καθ.
Διόφαντου Χατζημιτσή.

80/ΑΠΣ/5.1

Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση σύντομης διάρκειας του Κ. Χόππας
Αλέξανδρου Θεοτή, Βοηθού Μηχανογράφησης, για περίοδο έξι
μηνών, από 04/04/2011 μέχρι 03/10/2011, για αντικατάσταση της
Χριστίνας Βασιλείου λόγω απουσίας της με άδεια μητρότητας.

Άμεσα

Άμεσα

80/ΑΠΣ/5.2
Το ΑΠΣ έλαβε γνώση για την αντικατάσταση της Μαρίας Κ. Χόππας
Πρωτοπαπά, ΒΓΛ στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και
Ναυτιλίας, από τη Μαρία Σταύρου, ΒΓΛ στο Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, για διάστημα
τριών εβδομάδων.
ΣΕΔΙΠ

Άμεσα
Έλαβε επίσης γνώση αιτημάτων για προσωρινές αντικαταστάσεις:
(α) της Μαρίας Σταύρου, ΒΓΛ στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, και (β) της Ερατώς
Χριστοδουλίδου, Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου).
Επειδή τα αιτήματα αυτά αφορούν προσλήψεις με σύμβαση
σύντομης διάρκειας, το ΑΠΣ αποφάσισε όπως τα προωθήσει στην
επόμενη συνεδρία της ΣΕΔΙΠ.
80/ΑΠΣ/6

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής από την Marfin Laiki Bank με την
οποία ζητούν να τους παραχωρηθεί περαιτέρω παράταση κατοχής
και χρήσης των πιο πάνω ακινήτων μέχρι τις 30/04/2011, διότι οι
εργασίες στο νέο τους υποκατάστημα δεν έχουν ακόμη
ολοκληρωθεί.
Παρόλο που, με βάση τη σχετική συμφωνία το κτήριο θα έπρεπε να ΔΔΟ
έχει παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο στις αρχές Ιανουαρίου, το
ΑΠΣ αποφάσισε όπως δοθεί η αιτούμενη παράταση.

Άμεσα

80/ΑΠΣ/7.1

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση αιτήματος της εταιρείας Ecobest Cyprus Ltd Δ. Σωφρονίου
για διεξαγωγή σεμιναρίου με θέμα: «Θερμομονωτική Τοιχοποιία
Ecobest» στο αμφιθέατρο «Πεύκιος Γεωργιάδης». Το αίτημα δεν
εγκρίνεται διότι η πάγια πολιτική του Πανεπιστημίου είναι όπως οι
αίθουσες του, παραχωρούνται μόνο σε μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς και σύνολα.

Άμεσα

80/ΑΠΣ/7.2

Το ΑΠΣ ενέκρινε την παραχώρηση του αμφιθεάτρου «Πεύκιος Δ. Σωφρονίου

Άμεσα

Γεωργιάδης» για τη διεξαγωγή ομιλίας με θέμα «Γενική Θεωρία της
Σχετικότητας», που διοργανώνει το Αστρονομικό Σωματείο
Λεμεσού, με την προϋπόθεση να βρεθεί η κατάλληλη ημερομηνία.
80/ΑΠΣ/7.3

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση αιτήματος του Ινστιτούτου Δημοσίων Δ. Σωφρονίου
Σχέσεων Κύπρου για διοργάνωση Επιμορφωτικού Προγράμματος
Δημοσίων Σχέσεων στο αμφιθέατρο «Πεύκιος Γεωργιάδης». Το
αίτημα δεν εγκρίνεται διότι η πάγια πολιτική του Πανεπιστημίου
είναι όπως οι αίθουσες του, παραχωρούνται μόνο σε μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς και σύνολα.

80/ΑΠΣ/8.1

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής του Γενικού Διευθυντή του
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού με την παράκληση όπως το
Πανεπιστήμιο οργανώσει έρανο υπέρ των θυμάτων του σεισμού
και του τσουνάμι στην Ιαπωνία.
ΔΔΟ
Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως: (ι) ο ΔΔΟ προωθήσει την επιστολή του
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στο ακαδημαϊκό και διοικητικό ΣΥΤΕΠΑΚ/
προσωπικό του Πανεπιστημίου για ενημέρωση τους και τυχόν ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ
ενέργειες και (ιι) το αίτημα προωθηθεί στη Συντεχνία του
Διοικητικού Προσωπικού και στη Συντεχνία του Ακαδημαϊκού
Προσωπικού για περαιτέρω ενέργειες.

80/ΑΠΣ/8.2

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής της Γενικής Διευθύντριας του Ν. Ιωάννου
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για συμμετοχή του
Πανεπιστημίου στη σύσκεψη που θα γίνει στις 11/04/11 στο
Γραφείο του Υπουργού, για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
αναφορικά με την πρόταση του Πανεπιστημίου για ίδρυση
Τμήματος Φυσικών Πόρων. Το ΑΠΣ όρισε ως εκπρόσωπο του
Πανεπιστημίου στη σύσκεψη τον Καθηγητή Νικόλα Ιωάννου,
Συντονιστή στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και
Επιστήμης Τροφίμων και μέλος της ΔΕ.

Άμεσα

Άμεσα
Άμεσα

Άμεσα

