ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΜΕΡΟΣ Α
Αρ.
Απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

9/ΣΥΓ/2.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει την
Πρύτανη να διαβουλευτεί με τους Πρυτάνεις των άλλων δύο
δημοσίων Πανεπιστημίων ώστε να ακολουθηθεί μια κοινή
προσέγγιση στο θέμα επανεξέτασης και αξιολόγησης του θεσμού
των επιδομάτων του ακαδημαϊκού προσωπικού, όπως
αποφασίστηκε από την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής.

Πρύτανης

Άμεσα

9/ΣΥΓ/4.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε, κατά πλειοψηφία (24 υπέρ και 1
αποχή), όπως:

Δ.Χατζημιτσής

Άμεσα

(β) Καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την
ανέλιξη του Λέκτορα Βασίλη Φωτόπουλου, στο Τμήμα
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης
Τροφίμων.

Β.Γκέκας

Άμεσα

9/ΣΥΓ/4.4

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση
του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Επίκουρου
Καθηγητή Τάσου Γεωργιάδη, στο Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών.

Τ. Κασπαρής/
Κ.Χόππας

Άμεσα

9/ΣΥΓ/4.5

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα του
Ανώτερου Λέκτορα Παναγιώτη Τραμουντανέλλη για πρόωρη
αφυπηρέτησή του, με ισχύ από 10 Σεπτεμβρίου 2012.

Συμβούλιο/
Κ.Χόππας

7η Συνεδρία
Συμβουλίου

9/ΣΥΓ/4.6

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την παραίτηση

Συμβούλιο/

7η Συνεδρία

(α) Κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αξιολόγησης των ενταγμένων
μελών ΔΕΠ οι οποίοι βρίσκονται στις κατώτερες θέσεις, για τη
διεκδίκηση των κενωθεισών θέσεων μετά την ανέλιξη δύο
Ανώτερων Εκπαιδευτών σε Πρώτους Εκπαιδευτές.
(β) Καθορίσει τη σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
9/ΣΥΓ/4.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:
(α) Ανακαλέσει την απόφαση της ΔΕ για τη σύσταση του
Εκλεκτορικού Σώματος, για την ανέλιξη του Λέκτορα Βασίλη
Φωτόπουλου,
στο
Τμήμα
Γεωπονικών
Επιστημών,
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, που ελήφθη κατά την
67η Συνεδρία της ΔΕ.

Σύνοψη Αποφάσεων
9η Συνεδρία της Συγκλήτου, 05/09/12

1/1

της Μαρίλιας Κωνσταντινίδου, μέλους ΕΕΠ του Κέντρου
Γλωσσών.

Κ.Χόππας

Συμβουλίου

9/ΣΥΓ/4.7

Η Σύγκλητος ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής
Επιλογής για την πλήρωση μιας θέσης ΕΕΠ, στην ειδικότητα
«Λογοθεραπεία-Λογοπαθολογία», στο Τμήμα Επιστημών
Αποκατάστασης, και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στην κ.
Δέσπω Μηναΐδου.

Συμβούλιο
μέσω
Επιτροπής
Προσλήψεων
και
Προαγωγών/
Κ.Χόππας

Άμεσα

9/ΣΥΓ/4.8

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη μιας θέσης
ΔΕΠ, στη βαθμίδα Αναπλ. Καθηγητή ή Καθηγητή, στο Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής
Υλικών,
στην
ειδικότητα
«Δυναμική
και
Έλεγχος
Μηχανολογικών Συστημάτων», και τη σύσταση της Ειδικής
Επιτροπής.

Α.Αναγιωτός/
Κ.Χόππας

Άμεσα

9/ΣΥΓ/4.9

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση
της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα Ανδρέα
Χαραλάμπους, στο Τμήμα Νοσηλευτικής.

Ε.
Παπαθανάσογλου/
Κ.Χόππας

Άμεσα

9/ΣΥΓ/4.10

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύσταση
της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη της Λέκτορος Ασπασίας
Παπαδήμα, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.

Α. Λανίτης/
Κ.Χόππας

Άμεσα

9/ΣΥΓ/5

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη σύνθεση
της Συμβουλευτικής Επιτροπής που θα συντονίσει την υλοποίηση
του νέου Τμήματος Καλών Τεχνών, ως ακολούθως:

Πρύτανης/
Ν.Λουιζίδη

Άμεσα

Β.
Πρωτοπαπάς

Άμεσα

A/A
1
2
3
4
5
6

9/ΣΥΓ/6.1

Όνομα
Καθ. Νίκη Λουιζίδη,
Πρόεδρος
Καθ. Francoise Parfait
Καθ. Kristiaan van’t
Hof
Καθ. Λεώνη Βιδάλη
Αναπλ. Καθ. Γιώργος
Χαρβαλιάς
Αναπλ. Καθ.
Παναγιώτης Ζαφείρης

Πανεπιστήμιο
Ανώτατη Σχολή Καλών
Τεχνών, Ελλάδα
Πανεπιστήμιο Σορβόνης,
Γαλλία
Royal Academy of Fine
Arts, Βέλγιο
Ανώτατη Σχολή Καλών
Τεχνών, Ελλάδα
Ανώτατη Σχολή Καλών
Τεχνών, Ελλάδα
ΤΕΠΑΚ

Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που
υποβλήθηκαν για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στο
Χριστόδουλο Θεολογίδη, του Τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.
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9/ΣΥΓ/6.2

Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που
υποβλήθηκαν για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε
ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στη
Μαρία Δημητρίου, του Τμήματος Νοσηλευτικής.
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Β.
Πρωτοπαπάς

Άμεσα
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΜΕΡΟΣ Β
Αρ.
Απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

9/ΣΥΓ/2.10

Η Σύγκλητος ζήτησε από τους εκπροσώπους των φοιτητών όπως
καταθέσουν στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών, αναλυτικά
και τεκμηριωμένα, τα προβλήματα που θεωρούν ότι έχουν
προκύψει με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Η
Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΥΣΦΜ, θα πρέπει να εξετάσει τα
προβλήματα αυτά ως θέμα προτεραιότητας και να καταθέσει
σχετικές προτάσεις προς τη Σύγκλητο για επίλυσή τους.

Επιτροπή
Προπτυχιακών
Σπουδών/
ΥΣΦΜ

Άμεσα

9/ΣΥΓ/3.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την υιοθέτηση της πιο κάτω
διαδικασίας για την κοινοποίηση των αποφάσεων των
Συγκλητικών Επιτροπών και παρακολούθηση της υλοποίησής
τους:
Πρύτανης

Άμεσα

(α) Ο Γραμματέας έκαστης Επιτροπής είναι υπεύθυνος, μόλις
επικυρωθούν οι σχετικές αποφάσεις στα πρακτικά, από το
Πρυτανικό Συμβούλιο ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την περίπτωση,
να κοινοποιεί τις αποφάσεις με βάση τις ενέργειες που
καθορίζονται στο πρακτικό, όπου απαιτείται. Αν κάποιο θέμα έχει
συζητηθεί από μια Επιτροπή αλλά η συζήτηση δεν οδήγησε σε
απόφαση ή/και παραπέμπεται σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής,
για σκοπούς άμεσης ενημέρωσης του εισηγητή του θέματος, ο
Γραμματέας της Επιτροπής, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της
Επιτροπής, πρέπει να ενημερώνει γραπτώς τον εισηγητή ως προς
το που βρίσκεται το θέμα του, εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της Επιτροπής
και όχι κατ' ανάγκη μετά την επικύρωση των πρακτικών από την
Επιτροπή.
(β) Οι αποφάσεις να κοινοποιούνται για ενημέρωση ή και σχετικές
ενέργειες με την ενημέρωση φύλλου εργασίας (spreadsheet),
δείγμα του οποίου επισυνάπτεται στο παράρτημα που έχει
υποβληθεί.
(γ) Για κάθε Τμήμα, Υπηρεσία ή Γραφείο υπάρχει υποφάκελος με
το όνομα Σύγκλητος. Μέσα σε αυτό να δημιουργηθούν δύο φύλλα
εργασίας (spreadsheets) ως εξής: (1) Αποφάσεις Συγκλήτου, και
(2) Αποφάσεις Επιτροπών της Συγκλήτου. Ο κάθε Γραμματέας θα
καταχωρεί τις αποφάσεις προς ενημέρωση/εκτέλεση, μόλις αυτές
είναι έτοιμες.
(δ) Ο έχων την ευθύνη υλοποίησης μιας απόφασης θα πρέπει να
φροντίζει ώστε κάθε βδομάδα να ενημερώνεται συνοπτικά το
αρχείο για την ενέργεια που έγινε (Ενέργεια/Ημερομηνία).
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(ε) Η Γραμματεία της Συγκλήτου ή της Συγκλητικής Επιτροπής,
αντίστοιχα, θα παρακολουθεί σε εβδομαδιαία βάση την πορεία
υλοποίησης, όπως αυτή θα καταγράφεται, και θα τηρεί ενήμερη
την Πρύτανη και τον Πρόεδρο της Συγκλητικής Επιτροπής,
αντίστοιχα.
(στ) Όπου διαπιστώνεται αδράνεια, θα γίνεται υπενθύμιση στον
έχων την ευθύνη υλοποίησης μιας απόφασης.
Η Σύγκλητος αποφάσισε, επίσης, τα πιο κάτω που έχουν να κάνουν
με τη γενική λειτουργία των Συγκλητικών Επιτροπών:
(α) Η επικύρωση των πρακτικών μπορεί να γίνεται με τη λήξη της
συνεδρίας ώστε να μην καθυστερεί η υλοποίηση αποφάσεων που
είναι άμεσα εκτελεστέες.

Πρόεδροι
Συγκλητικών
Επιτροπών

Άμεσα

(β) Στις Επιτροπές της Συγκλήτου, να υπάρχει η δυνατότητα ώστε
ο Προϊστάμενος ή ο Λειτουργός που τις υποστηρίζουν διοικητικά,
να συνοδεύονται από δεύτερο άτομο της επιλογής τους για
σκοπούς υποβοήθησης στην τήρηση πρακτικών και γενικά στη
διοικητική υποστήριξη.
(γ) Η διαδικασία τήρησης πρακτικών για τις συνεδριάσεις δεν
χρειάζεται οποιαδήποτε τροποποίηση από ότι έχει καθοριστεί.
(δ) Όπου μια απόφαση απαιτεί επικύρωση/έγκριση από τη
Σύγκλητο να ετοιμάζεται ξεχωριστό σημείωμα, μαζί με τα σχετικά
παραρτήματα, και να εγγράφεται ως ξεχωριστό θέμα στην
ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίας της Συγκλήτου. Στο
συνοδευτικό σημείωμα να είναι σαφές και ξεκάθαρο τι ζητείται
από τη Σύγκλητο να εγκρίνει/επικυρώσει.
(ε) Τα πρακτικά των Συγκλητικών Επιτροπών τυγχάνουν πρώτα
επεξεργασίας από το Πρυτανικό Συμβούλιο πριν κατατεθούν στη
Σύγκλητο.
9/ΣΥΓ/3.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
προτεινόμενη διαδικασία αξιολόγησης των Τμημάτων καθώς και
τα συνοδευτικά έγγραφα, όπως αυτά παρουσιάζονται στο
παράρτημα που έχει υποβληθεί. Η διαδικασία αξιολόγησης των
Τμημάτων θα τεθεί κάτω από τη γενική εποπτεία της Πρυτάνεως
(Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Τμημάτων) και
θα αρχίσει εντός του 2012, με το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων
και Τουρισμού, και θα συνεχιστεί με τα υπόλοιπα Τμήματα.

Πρύτανης

Άμεσα

9/ΣΥΓ/5.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της
Επιτροπής για αύξηση του άρθρου 414 «Εξοπλισμός
Εργαστηρίων», που αφορά στο Τμήμα Νοσηλευτικής, κατά
€23,500 υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω ποσό μπορεί να
αντληθεί από το Κεφάλαιο 4 και συγκεκριμένα το άρθρο 422
«Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές Εργασίες».

Α. Αναγιωτός/
Σ.Θεοδώρου

Άμεσα
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9/ΣΥΓ/5.5.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τα πιο κάτω:

Κ.Κώστα/Β.
Πρωτοπαπάς

Άμεσα

i) Αξιοποίηση δύο διαμερισμάτων Φ.Ε. για επισκέπτες σύντομης
περιόδου
1. Την πιλοτική εφαρμογή για ένα έτος, της πολιτικής για
διαμονή επισκεπτών σύντομης περιόδου σε Φ.Ε.
2. Τις διαδικασίες παραχώρησης διαμερίσματος σε επισκέπτες
σύντομης περιόδου, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα που
έχει υποβληθεί.
3. Τον καθορισμό της χρέωσης στα €30 ημερησίως,
συμπεριλαμβανομένου ρεύματος, νερού, καθαριότητας
κοινόχρηστων χώρων και διαμερίσματος, διαδίκτυο,
κλινοσκεπασμάτων και πετσετών.
4. Κατά παρέκκλιση των Κανόνων Διαμονής, για επισκέπτες
σύντομης διάρκειας αντί τριών εντύπων (Συμφωνία
Ενοικίασης, Έντυπο Παραλαβής και Έντυπο Παράδοσης), να
υπογράφεται μόνο ένα έντυπο συμφωνίας, στο οποίο να
αναφέρεται η περίοδος ενοικίασης, το ποσό ενοικίου και
δέσμευση του φιλοξενούμενου για καταβολή αποζημίωσης σε
περίπτωση απώλειας, ζημίας, αδικαιολόγητης φθοράς στο
διαμέρισμα και τον εξοπλισμό του ή μη επιστροφής των
κλειδιών/ κάρτας εισόδου.
ii) Διαδικασίες Προγράμματος «Θερινή Διαμονή Ειδικών
Φιλοξενουμένων»
1. Τις διαδικασίες για το πρόγραμμα «Θερινή Διαμονή», όπως
παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.
2. Την τιμολόγηση διαμερισμάτων και χώρων στάθμευσης για το
πρόγραμμα «Θερινή Διαμονή», όπως παρουσιάζονται στο
παράρτημα που έχει υποβληθεί.
3. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών,
να αποφασίζει σχετικά με τις διαδικασίες για διαμονή ειδικών
φιλοξενουμένων κατά τη θερινή περίοδο.
4. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών,
ώστε σε συνεννόηση με το Τμήμα ΔΙΞΕΤ να καταθέσουν
ολοκληρωμένη πρόταση για αξιοποίηση φοιτητών του
Τμήματος, με καθεστώς φοιτητικής απασχόλησης, στα πλαίσια
του προγράμματος «Θερινή Διαμονή».
iii) Τροποποίηση Κανόνων Διαμονής Ενοίκων
1. Τις τροποποιήσεις στους Κανόνες Διαμονής Ενοίκων, όπως
παρουσιάζονται στα παράρτημα που έχει υποβληθεί.
iv) Αγορά και αξιοποίηση λογισμικού προγράμματος «Room
Sync» από το Γραφείο Στέγασης
1. Την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Λειτουργίας
Φοιτητικών Εστιών για αγορά και αξιοποίηση λογισμικού
προγράμματος «Room Sync» από το Γραφείο Στέγασης.
2. Το ποσό των €3,000 για το πρώτο έτος αγοράς και
αξιοποίησης του λογισμικού και €750 για ετήσια αξιοποίησή
του στη συνέχεια.
v) Πρόγραμμα «Βοηθοί Διαμονής 2012-2013»
1. Τα καθήκοντα και ευθύνες, καθώς και τις προϋποθέσεις και
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κριτήρια
επιλογής
των
Βοηθών
διαμονής,
όπως
παρουσιάζονται στο παράρτημα που έχει υποβληθεί.
2. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών,
να αποφασίζει σχετικά με τα πιο πάνω.
9/ΣΥΓ/5.8.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την κατανομή
της διαχειριστικής χρέωσης (20% επί του κερδαινόμενου
εισοδήματος) για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, ως εξής:
1. 70%
στο
Κεντρικό
Ταμείο
Ανάπτυξης
της
Πανεπιστημιακής Έρευνας.
2. 30% στο Ταμείο του Τμήματος.

ΑΑΥ/Χ.
Χρυσοστόμου

Άμεσα

9/ΣΥΓ/5.8.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως:

ΑΑΥ/Χ.
Χρυσοστόμου

Άμεσα

(α) Η Επιτροπή Έρευνας έχει την δυνατότητα να ορίζει μέλη του
ακαδημαϊκού προσωπικού ως αξιολογητές, σύμφωνα με τις
υφιστάμενες πολιτικές, για τους θεσμούς της Εναρκτήριας
Χρηματοδότησης, της Ερευνητικής Δραστηριότητας, των
Εσωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων και της Σαββατικής
Άδειας.
(β) Ο ορισμός των μελών να γίνεται με κριτήρια συνάφειας
ερευνητικού και διδακτικού αντικειμένου και διαθεσιμότητας.
9/ΣΥΓ/7

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η προγραμματιζόμενη
συνεδρία της Συγκλήτου στις 3 Οκτωβρίου μετακινηθεί στις 4 ή 5
Οκτωβρίου 2012. Η Γραμματεία της Συγκλήτου θα εξετάσει τη
διαθεσιμότητα των μελών και θα προγραμματίσει τη Συνεδρία
στην ημερομηνία που θα υπάρχει η μεγαλύτερη συμμετοχή.

Πρύτανης

Άμεσα

9/ΣΥΓ/8

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την
εκπροσώπηση της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στις
Συγκλητικές Επιτροπές του Πανεπιστημίου, ως εξής:

Π. Ζαφείρης

Άμεσα

Συγκλητική Επιτροπή
Οικονομικών και Προσωπικού
Στρατηγικού Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης
Έρευνας
Προπτυχιακών Σπουδών
Οργάνωσης και Ανάπτυξης
Κτηριακών Υποδομών
Βιβλιοθήκης
Συστημάτων Πληροφορικής και
Τεχνολογίας
Διεθνών Σχέσεων
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Εκπρόσωπος
Αναπλ. Καθ. Παναγιώτης
Ζαφείρης
Αναπλ. Καθ. Παναγιώτης
Ζαφείρης
Επίκουρος Καθ. Νίκος
Σουλελές
Λέκτορας Άντρη Ιωάννου
Αναπλ. Καθ. Παναγιώτης
Ζαφείρης
Επίκουρος Καθ. Αντώνης
Δανός
Λέκτορας Χαράλαμπος
Πουλλής
Λέκτορας Ανδρέας Λαγός
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Ασφάλειας και Υγείας
Μεταπτυχιακών Σπουδών
Εκδοτικής Πολιτικής
Δημοσίων Σχέσεων και
Εκδηλώσεων
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9η Συνεδρία της Συγκλήτου, 05/09/12

Λέκτορας Ασπασία
Παπαδήμα
Επίκουρος Καθ. Ευριπίδης
Ζαντίδης
Επίκουρη Καθ. Θεοπίστη
Στυλιανού
Επίκουρος Καθ. Αντώνης
Δανός
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