ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2012
ΜΕΡΟΣ Α

Αρ.
Απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

5/ΣΥΓ/3.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη μετάθεση
της έναρξης εργοδότησης της Επίκουρης Καθ. Άντζελας
Δημητρακάκη, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών,
από το Σεπτέμβριο 2012 στον Ιανουάριο 2013.

Π.Ζαφείρης/
Κ. Χόππας

Άμεσα

5/ΣΥΓ/3.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση
της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη της Λέκτορος Δήμητρας
Μηλιώνη, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.

Σ.
Στυλιανού/
Κ. Χόππας

Άμεσα

5/ΣΥΓ/3.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση τριμελούς
Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανέλιξη των δύο Ενταγμένων
Ανώτερων Λεκτόρων Σάββα Σακκάδα και Κωνσταντίνου
Παπαδόπουλου, του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και
Τουρισμού.

Κ.
Ανδριώτης/
Κ. Χόππας

Άμεσα

5/ΣΥΓ/3.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης
ΔΕΠ, στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, στο
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, στην
ειδικότητα «Περιβαλλοντική Τοξικολογία με έμφαση στην
Οικοτοξικολογία». Η εισήγηση για σύσταση του Εκλεκτορικού
Σώματος θα υποβληθεί στην επόμενη συνεδρία της Συγκλήτου.

Β. Γκέκας/
Κ. Χόππας

6η Συνεδρία
Συγκλήτου

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης
ΔΕΠ, στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, στο
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, στην
ειδικότητα «Υδατική Μικροβιολογία». Η εισήγηση για σύσταση
του Εκλεκτορικού Σώματος θα υποβληθεί στην επόμενη
συνεδρία της Συγκλήτου.

Β. Γκέκας/
Κ. Χόππας

6η Συνεδρία
Συγκλήτου

5/ΣΥΓ/3.6

Η Σύγκλητος αποφάσισε, κατά πλειοψηφία (15 υπέρ, 1 εναντίον,
Ε.
4 αποχές) όπως:
Κοντογιώργης
(α) Ανακαλέσει την απόφαση της ΔΕ για τη σύσταση του
/Κ. Χόππας
Εκλεκτορικού Σώματος, στην ειδικότητα «Ναυτιλιακά», που
ελήφθη κατά την 73η συνεδρία της ΔΕ.
(β) Καθορίσει, εκ νέου, τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος
για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα Εμπορίου,
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, στην ειδικότητα
«Ναυτιλιακά».

5/ΣΥΓ/3.7

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση
του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη της Λέκτορος
Θεοπίστης Στυλιανού, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών
Τεχνών.
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Άμεσα

Άμεσα

5/ΣΥΓ/3.8

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση
της Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού σχετικά με την
πολιτική αποζημίωσης εξωτερικών μελών εξεταστικών
επιτροπών για διδακτορικές διατριβές, ως εξής:
(α) Να καταβάλλεται ποσό ύψους €200, ως κατ’ αποκοπή
αποζημίωση, ανεξαρτήτως των ημερών παραμονής, και
(β) Να καλύπτονται τα έξοδα μετάβασης (αεροπορικό εισιτήριο
οικονομικής θέσης), διαμονής (μονόκλινο δωμάτιο) και
διατροφής (κάλυψη εξόδων για φαγητό μέχρι και τρεις νύχτες)
καθώς και τα μεταφορικά έξοδα (ταξί/τρένο/λεωφορείο από και
προς τα αεροδρόμια), όπως γίνεται με τα εξωτερικά μέλη των
Ειδικών Επιτροπών για εκλογή ή ανέλιξη μελών ακαδημαϊκού
προσωπικού.

Επιτροπή
Προσλήψεων
και
Προαγωγών
Συμβουλίου

Άμεσα

5/ΣΥΓ/3.9

Η Σύγκλητος αποφάσισε, κατά πλειοψηφία (16 υπέρ, 1 εναντίον,
3 αποχές) όπως:
(α) Ανακαλέσει την απόφαση της ΔΕ για τη σύσταση του
Εκλεκτορικού Σώματος, στην ειδικότητα «Χρηματοοικονομικά»,
που ελήφθη κατά την 73η Συνεδρία της ΔΕ.
(β) Καθορίσει, εκ νέου, τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος
για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στην ειδικότητα
«Χρηματοοικονομικά»,
στο
Τμήμα
Εμπορίου,
Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας.

Π.
Θεοδοσίου/
Κ. Χόππας

Άμεσα

5/ΣΥΓ/3.10

Η Σύγκλητος αποφάσισε, κατά πλειοψηφία (17 υπέρ, 3 αποχές),
όπως:
(α) Ανακαλέσει την απόφαση της ΔΕ για τη σύσταση του
Εκλεκτορικού Σώματος, στην ειδικότητα «Κοινωνιολογία του
Τουρισμού και του Ελεύθερου Χρόνου ή Κοινωνική
Ψυχολογία», που ελήφθη κατά την 55η Συνεδρία της ΔΕ.
(β) Καθορίσει, εκ νέου, τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος
για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στην ειδικότητα
«Κοινωνιολογία του Τουρισμού και του Ελεύθερου Χρόνου ή
Κοινωνική Ψυχολογία», στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και
Τουρισμού.

Γ.
Γιατράκος/
Κ. Χόππας

Άμεσα

Η Σύγκλητος σημειώνει ρητά ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε
προσπάθεια έτσι ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί εντός του
2012, διαφορετικά ο Συντονιστής του Εκλεκτορικού Σώματος θα
πρέπει να καταθέσει τους λόγους γιατί αυτό δεν κατέστη
δυνατόν.
5/ΣΥΓ/3.12

Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Εκλεκτορικού
Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο γνωστικό
αντικείμενο «Συστήματα Ισχύος», στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής, και αποφάσισε
να προσφέρει διορισμό στον κ. Γιώργο Γεωργίου στη βαθμίδα
του Καθηγητή.

Απαιτείται
επικύρωση
από την
Επιτροπή
Προσλήψεων
και
Προαγωγών
του
Συμβουλίου

Άμεσα

5/ΣΥΓ/3.13

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση

Απαιτείται

Άμεσα
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της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανέλιξη των Ενταγμένων
Λεκτόρων Δημητρίου Ανδρέου, Ιωάννη Οικονομίδη και Ανδρέα
Κκολού, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Γεωπληροφορικής, στη βαθμίδα των Ανώτερων Λεκτόρων.
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2012
ΜΕΡΟΣ Β

Αρ.
Απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Μ.Οράτη

Άμεσα

ΔΔΟ

Άμεσα

(β) Επανεξεταστεί η κατανομή του άρθρου 414 «Εξοπλισμός
Εργαστηρίων» που αφορά στο Τμήμα Νοσηλευτικής και
διερευνηθεί το ενδεχόμενο αύξησης του, από την Επιτροπή
Οικονομικών και Προσωπικού.

ΑΟιΠΑ

Άμεσα

(γ) Τα ίδια έσοδα από τα δίδακτρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων,
θα τυγχάνουν χειρισμού ως εξής:
(i)70% στα Τμήματα, βάσει των άρθρων των κεφαλαίων 1-4 του
Προϋπολογισμού.
(ii) 6% στους Κοσμήτορες, βάσει των άρθρων των κεφαλαίων 1-4
του Προϋπολογισμού.
(iii) Το υπόλοιπο (24%) στην κεντρική οικονομική διαχείριση.

Σ.Θεοδώρου

Άμεσα

Κοσμήτορες/
Πρόεδροι
Τμημάτων

Άμεσα

Χ.Χρυσοστόμου

Άμεσα

5/ΣΥΓ/2.1.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως τροποποιήσει την
απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου που αφορά στην εκτύπωση
επαγγελματικών καρτών. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε ότι η
έκδοση επαγγελματικών καρτών για οποιοδήποτε μέλος της
πανεπιστημιακής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των
αξιωματούχων, από την κρατική χορηγία του Πανεπιστημίου,
αναστέλλεται προσωρινά, για λόγους οικονομικής περισυλλογής.
Οποιοσδήποτε επιθυμεί να εκδώσει επαγγελματικές κάρτες, θα
πρέπει να επωμιστεί τα έξοδα και η έκδοση τους να γίνει βάσει
του προτύπου που έχει το Πανεπιστήμιο. Επαφίεται στα Τμήματα
να αποφασίσουν αν θα καλύπτουν την έκδοση επαγγελματικών
καρτών των μελών τους από ίδια έσοδα.
5/ΣΥΓ/4

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:
(α) Εγκρίνει την κατανομή του Προϋπολογισμού, όπως
παρουσιάζεται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί, πλην του
κονδυλίου 125 «Δικαιώματα Υπερωριών», το οποίο μειώνεται
στις €125.000. Οι €25.000 θα αφαιρεθούν από την κατανομή των
δικαιωμάτων υπερωριών των διοικητικών υπηρεσιών και θα
προστεθούν στο κεντρικό κονδύλι.

Οι Κοσμήτορες και οι Πρόεδροι Τμημάτων θα πρέπει να
ενημερώσουν τη Σύγκλητο πως θα αξιοποιήσουν οι Σχολές και τα
Τμήματα αντίστοιχα, τα ίδια έσοδά τους από μεταπτυχιακά
δίδακτρα, κατά το οικονομικό έτος 2012, βάσει των άρθρων των
κεφαλαίων 1-4 του Προϋπολογισμού, και τυχόν νέων άρθρων
εντός των κεφαλαίων 1-4 που θα ήθελαν να δημιουργήσουν, π.χ.
υποτροφίες για φοιτητές, κάλυψη διδάκτρων μεταπτυχιακών
φοιτητών, κτλ.
(δ) Τα έσοδα που προκύπτουν από τις διαχειριστικές χρεώσεις των
Σύνοψη Αποφάσεων
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εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων και τις συμβουλευτικές
υπηρεσίες, θα τυγχάνουν χειρισμού με τον ίδιο τρόπο που γινόταν
μέχρι σήμερα.

/Σ.Θεοδώρου

Αναφορικά με τον Προϋπολογισμό 2013, η Σύγκλητος αποφάσισε
ομόφωνα, όπως:
(α) Αρχίσει άμεσα ο καταρτισμός του Προϋπολογισμού του
Πανεπιστημίου για το 2013 με στόχο να κατατεθεί στο Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012, και
εξουσιοδοτήθηκε η Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού να
προχωρήσει τάχιστα στη συλλογή των σχετικών στοιχείων από τα
Τμήματα και τις Διοικητικές Υπηρεσίες.

Επιτροπή
Οικονομικών
και
Προσωπικού

Άμεσα

(β) Η Υπηρεσία Οικονομικών, σε συνεργασία με την Υπηρεσία
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ενημερώσει άμεσα τους
Κοσμήτορες και τους Προέδρους Τμημάτων ως προς το
εκτιμώμενο ύψος των ιδίων εσόδων τους για το οικονομικό έτος
2013, έτσι ώστε οι Κοσμήτορες και οι Πρόεδροι Τμημάτων να
καταθέσουν προς την Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού
πως προτίθενται να αξιοποιήσουν τα ίδια έσοδά τους για το 2013
βάσει των άρθρων των κεφαλαίων 1-4 του Προϋπολογισμού και
τυχόν νέων άρθρων εντός των κεφαλαίων αυτών που θέλουν να
δημιουργήσουν, π.χ. υποτροφίες για φοιτητές, κάλυψη διδάκτρων
μεταπτυχιακών φοιτητών, κτλ.

ΥΟι/ΥΣΦΜ/
Κοσμήτορες/
Πρόεδροι
Τμημάτων

Άμεσα

5/ΣΥΓ/5.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους Όρους
Εντολής της Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών, όπως
παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.

Πρύτανης

Άμεσα

5/ΣΥΓ/5.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους Όρους
Εντολής της Επιτροπής Στρατηγικού Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει
υποβληθεί.

Πρύτανης

Άμεσα

5/ΣΥΓ/5.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους Όρους
Εντολής της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων,
όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.

Πρύτανης

Άμεσα

5/ΣΥΓ/6.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
παραχώρηση σαββατικής άδειας στο Λέκτορα Διονύσιο Πάνο και
στην Επίκουρη Καθ. Κορίννα Πατέλη, του Τμήματος
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, για το Φθινοπωρινό
Εξάμηνο 2012/13.

Γ. Ζώτος/
Κ. Χόππας

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η Επιτροπή Έρευνας
επεξεργαστεί πλαίσιο αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας
των σαββατικών αδειών.

ΑΑΥ

Άμεσα
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