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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της συγκεντρωτικής κατάστασης για την
απορρόφηση του προϋπολογισμού 2018 ανά κεφάλαιο που αφορά
στην περίοδο 01/01/2018 – 31/05/2018 όπως και τα συγκριτικά
στοιχεία για το 2017 και την απορρόφηση για την περίοδο
01/01/2018 – 31/5/2018 για όλα τα άρθρα του προϋπολογισμού όπως
και τα συγκριτικά στοιχεία για το 2017. Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος
έτυχε ενημέρωσης για την κατάσταση εσόδων για την περίοδο
01/01/2018 – 31/05/2018 και για την κατάσταση προσωπικού για το
έτος 2018. Επιπλέον, η Σύγκλητος έλαβε γνώση για το σύνολο των
Τραπεζικών υπολοίπων του Πανεπιστημίου και των Εξωτερικών
Ερευνητικών Προγραμμάτων μέχρι τις 31 Μαΐου 2018, καθώς και το
ύψος του ποσού που έλαβε το Πανεπιστήμιο από το Κράτος, τους
Χρηματοδότες Ερευνητικών Προγραμμάτων και από άλλες πηγές
εσόδων.

ΥΟικ

Άμεσα

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της Ειδικής Συνεδρίας με
σκοπό την πραγματοποίηση εκλογικής διαδικασίας για εκλογή
Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας και
Σπουδών Διαδικτύου, με έναρξη καθηκόντων από την 1η Ιουλίου
2018.

Γ.
Πανηγυράκης/
Ε. Κύζα

Άμεσα

Κ. Μακρής/
Χ. Κούτα

Άμεσα

Γ.
Πανηγυράκης

Άμεσα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α΄)
99/ΣΥΓ/2.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 110ης και 111ης
Συνεδρίας
του
Πρυτανικού
Συμβουλίου,
οι
οποίες
πραγματοποιήθηκαν στις 10 Μαΐου και 29 Μαΐου 2018 αντίστοιχα.

2.2

Απορρόφηση Προϋπολογισμού του ΤΠΚ μέχρι τις 31 Μαΐου 2018
(Παράρτημα 2.2)

99/ΣΥΓ/2.3

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας η
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Κύζα έχει εκλεγεί ως Πρόεδρος
και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Στέλιος Στυλιανού έχει εκλεγεί ως
Αντιπρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.
99/ΣΥΓ/2.4

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της Ειδικής Συνεδρίας με
σκοπό την πραγματοποίηση εκλογικής διαδικασίας για εκλογή
Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας η
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χριστιάνα Κούτα έχει εκλεγεί ως
Πρόεδρος και
η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευρυδίκη
Παπασταύρου έχει εκλεγεί ως Αντιπρόεδρος του Τμήματος
Νοσηλευτικής.

99/ΣΥΓ/2.5

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της επιστολής του Καθηγητή Γιάννη
Γιατράκου, ημερομηνίας 6/6/2018, σύμφωνα με την οποία κοινοποιεί
την παραίτησή του από τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής
Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης.
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Σελ. 1

99/ΣΥΓ/2.6

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (23 υπέρ, 1 αποχή) όπως τα
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία μέχρι τις 12 Ιουλίου
2018 θα έχουν αριθμό νέων εγγεγραμμένων φοιτητών από 7 και
πάνω, οι οποίοι αποδέχτηκαν την προσφορά θέσης και κατέβαλαν
προκαταβολή θα προσφερθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018/ 2019.
-

ΑΑΥ/
Κοσμήτορες
Σχολών/
Πρόεδροι
Τμημάτων/
ΥΣΦΜ/ ΥΟιΚ

Άμεσα

Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και
Μηχανικής Υλικών «Μηχανολογική Μηχανική» θα
ενοποιηθεί με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ενεργειακά
Συστήματα» του εν λόγω Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος
2018/ 2019.

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (23 υπέρ, 1 αποχή) όπως τα
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία μέχρι τις 12 Ιουλίου
2018 θα έχουν αριθμό νέων εγγεγραμμένων φοιτητών μικρότερο από
7 (από 4 μέχρι 6), οι οποίοι αποδέχτηκαν την προσφορά θέσης και
κατέβαλαν την προκαταβολή, θα προσφερθούν κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2018/ 2019 και θα αποτελούν μέρος του διδακτικού φόρτου των
ακαδημαϊκών μελών.
-

Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι τα έξοδα πληρωμής Ειδικών
Επιστημόνων ύψους μέχρι €5200 και για τα δύο εξάμηνα θα
καλύπτονται από τα ίδια έσοδα.

-

Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι, για σκοπούς ποιότητας, ο
ελάχιστος αριθμός φοιτητών σε μαθήματα μεταπτυχιακού
επιπέδου είναι 5, εντούτοις, εξαιτίας της φύσης των εν λόγω
μεταπτυχιακών προγραμμάτων που αποτελούν μέρος των
στρατηγικών στόχων του Πανεπιστημίου, η Σύγκλητος κατ’
εξαίρεση υιοθετεί τον ελάχιστο αριθμό ακροατηρίου σε
μεταπτυχιακό μάθημα σε 4.

Γ) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (23 υπέρ, 1 αποχή) όπως, μέχρι
τις 12 Ιουλίου 2018, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που θα
έχουν αριθμό νέων εγγεγραμμένων φοιτητών μικρότερο από 4, (από
1 μέχρι 3) οι οποίοι αποδέχτηκαν την προσφορά θέσης και
κατέβαλαν την προκαταβολή, θα τεθούν σε αναστολή ως προς την
εισδοχή νέων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018/ 2019.
Η Σύγκλητος διευκρινίζει τα ακόλουθα:
-

οι υφιστάμενοι φοιτητές των εν λόγω μεταπτυχιακών
προγραμμάτων θα έχουν το δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλα
συναφή προγράμματα και σχετική πίστωση μαθημάτων,
κατόπιν έγκρισης του αρμοδίου Τμήματος.

-

τα μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
που θα ανασταλούν θα πρέπει να ολοκληρωθούν με
οποιονδήποτε αριθμό φοιτητών και θα αποτελούν μέρος του
διδακτικού φόρτου των ακαδημαϊκών μελών.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
αιτιολόγησε την αποχή του αναφέροντας ότι με βάση τα κριτήρια που
είχαν τεθεί κατά την 87η Συνεδρία της Συγκλήτου, ημερομηνίας
4/10/2017, είχε ανασταλεί η προσφορά κάποιων μεταπτυχιακών
προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2018/ 2019, ενώ σύμφωνα με
την παρούσα απόφαση, έχουν αλλάξει τα κριτήρια, γεγονός που
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Σελ. 2

δύναται να αδικήσει τα εν λόγω προγράμματα.
Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση
Συμβούλιο για έγκριση των πιο πάνω αποφάσεων.
99/ΣΥΓ/2.7

στο

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Διευθυντή Βιβλιοθήκης,
ημερομηνίας 12/6/2018, αναφορικά με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας δημιουργία Κοινοπραξίας Κυπριακών Βιβλιοθηκών,
όπως παρουσιάζεται στο σχετικό παράρτημα που έχει υποβληθεί.

Μ. Ζέρβας

Άμεσα

ΑΑΥ/
Κοσμήτορες
Σχολών/
Πρόεδροι
Τμημάτων/
ΥΣΦΜ

Άμεσα

Ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης ενημέρωσε τη Σύγκλητο ότι ο Καθηγητής
Ανδρέας Κατσιώτης έχει οριστεί από τη σύνοδο των Πρυτάνεων των
Κυπριακών Πανεπιστημίων ως Πρόεδρος της Κοινοπραξίας
Κυπριακών Βιβλιοθηκών ενώ η Βιβλιοθηκονόμος Μαρία Χαράκη
έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Γραμματέας.
99/ΣΥΓ/2.8

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (22 υπέρ, 1 αποχή) όπως
εγκρίνει τις τροποποιήσεις μέρους της απόφασης του θέματος 2.8
«Προγραμματισμός Εξωτερικών Αξιολογήσεων (Από 13η Συνεδρία
ΕΕΠ)» της 96ης Συνεδρίας της, ημερομηνίας 6/6/2018, ως
ακολούθως:
(i)Το σημείο: «Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις
εισηγήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας προς τα Τμήματα για
ενέργειες σε σχέση με τη δομή των προγραμμάτων σπουδών τους, ως
ακολούθως:
-

τα μέλη ΔΕΠ δεν πρέπει να εμπλέκονται σε εργαστήρια και
φροντιστήρια

Να τροποποιηθεί ως εξής:
Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις εισηγήσεις της
Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας προς τα Τμήματα για ενέργειες σε
σχέση με τη δομή των προγραμμάτων σπουδών τους, ως ακολούθως:
-

τα μέλη ΔΕΠ δεν πρέπει να εμπλέκονται σε φροντιστήρια

-

τα μέλη ΔΕΠ εμπλέκονται σε εργαστήρια τα οποία
αποτελούν μέρος των μαθημάτων του Οδηγού Σπουδών και
αποτελούν μέρος του διδακτικού φόρτου.

(ii)Το σημείο: «Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι σε περιπτώσεις όπου τα
Τμήματα δεν μπορούν να εφαρμόσουν τα πιο πάνω, θα υποβάλλουν
τεκμηριωμένη εισήγηση στην οικεία Σχολή για έγκριση. Οι τελικές
αποφάσεις των Συμβουλίων των Σχολών για εξαιρέσεις θα
εφαρμόζονται άμεσα από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής
Μέριμνας»
Να τροποποιηθεί ως εξής:
Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι σε περιπτώσεις όπου τα Τμήματα δεν
μπορούν να εφαρμόσουν τα πιο πάνω, θα υποβάλλουν τεκμηριωμένη
εισήγηση στην οικεία Σχολή για έγκριση. Οι τελικές αποφάσεις των
Συμβουλίων των Σχολών για εξαιρέσεις θα εφαρμόζονται άμεσα από
την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.
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Αντίστοιχα, η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι σε περιπτώσεις όπου το
Κέντρο Γλωσσών δεν μπορεί να εφαρμόσει τα πιο πάνω θα υποβάλει
τεκμηριωμένη εισήγηση στο Πρυτανικό Συμβούλιο και η τελική
απόφαση του ΠΣ για εξαιρέσεις θα εφαρμόζεται άμεσα από την
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.
Ο Επίκουρος Καθηγητής Αντώνης Θεοχάρους αιτιολόγησε την
αποχή του αναφέροντας ότι θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στην
απουσία κανονιστικού πλαισίου που αφορά το Κέντρο Γλωσσών για
το οποίο, από την ίδρυσή του το 2006, εκκρεμούν ακόμη σχετικοί
Κανόνες.
99/ΣΥΓ/3.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (23 υπέρ, 1 αποχή) όπως εγκρίνει
την αντικατάσταση του εκπροσώπου της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας στη Συγκλητική Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης
Κτηριακών Υποδομών, Επίκουρου Καθηγητή Κωνσταντίνου
Παπαδόπουλου, από τον Επίκουρο Καθηγητή Χριστόδουλου Λουκά,
για το υπόλοιπο της θητείας του.

ΑΟιΠΑ/
Ν.
Λαμπερτίδης/
ΥΔΠ

Άμεσα

Ο Επίκουρος Καθηγητής Αντώνης Θεοχάρους αιτιολόγησε την
αποχή του αναφέροντας ότι το θέμα θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου
στη Σύγκλητο εφόσον ολοκληρωθεί η συζήτηση του θέματος
«Επιστολή από Ελεγκτική Υπηρεσία με τίτλο «Έλεγχος αναφορικά με
τη χορήγηση «Σαββατικής Άδειας» (ΣΑ) στα μέλη του ακαδημαϊκού
προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)» στο
Μέρος Β’ της 99ης Συνεδρίας και αναθεωρηθεί το παράρτημα που
έχει υποβληθεί.
99/ΣΥΓ/3.2.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 21ης Συνεδρίας της
Συγκλητικής Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2018.

99/ΣΥΓ/3.3.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της
58ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και
Προσωπικού, ημερομηνίας 31/5/2018 αναφορικά με την πλήρωση
των δώδεκα (12) εγκεκριμένων θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, σύμφωνα με το Παράρτημα που έχει υποβληθεί.

ΑΟιΠΑ/
Κοσμήτορες
Σχολών/
Πρόεδροι
Τμημάτων

Άμεσα

99/ΣΥΓ/3.4.1

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον διορισμό
της Επιτροπής Ιατρών για την αξιολόγηση αιτήσεων στις "Ειδικές
Κατηγορίες" και Κατανομή Κενών Θέσεων και Θέσεων Ειδικών
Κριτηρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2018/ 2019, ως ακολούθως:

ΑΑΥ /
ΥΣΦΜ

Άμεσα

Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την καταβολή
συμβολικής αμοιβής ύψους 170 ευρώ στο κάθε μέλος της Επιτροπής
Ιατρών.

ΑΑΥ /
ΥΣΦΜ/
ΥΟικ

Άμεσα

Γ) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας να
εξεύρει αντικαταστάτη σε περίπτωση που παρουσιαστεί κώλυμα σε
κάποιο από τα μέλη της Επιτροπής Ιατρών.

ΑΑΥ /
ΥΣΦΜ/

Άμεσα

Α/Α
1
2
3

Όνομα
Δρ. Χρίστος Παστελλάς

Ειδικότητα
ΠαθολόγοςΔιαβητολόγος
Χριστόδουλος Ψυχίατρος

Δρ.
Γαλατόπουλος
Δρ. Μιχάλης Ζένιος
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Ορθοπεδικός

Σελ. 4

Δ) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει την
Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών να εγκρίνει
την κατανομή Κενών Θέσεων και Θέσεων Ειδικών Κατηγοριών.

ΑΑΥ /
ΥΣΦΜ

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για επικύρωση των πιο πάνω αποφάσεων.

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

99/ΣΥΓ/3.5.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 12ης και 13ης
Συνεδρίας της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν στις 10 Ιανουαρίου και 18 Ιανουαρίου 2018
αντίστοιχα.

99/ΣΥΓ/3.5.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την αίτηση για
αξιολόγηση – πιστοποίηση του νέου προπτυχιακού προγράμματος
Σπουδών «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ του Τμήματος
Δημόσιας Επικοινωνίας» και εξουσιοδοτήσει τα μέλη της ΕΕΠ όπως
υπογράψουν όλα τα σχετικά έγγραφα της αίτησης και τα
καταθέσουν, μετά την έγκριση από το Συμβούλιο, στον Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης.

ΑΑΥ –
Επιτροπή
Εσωτερικής
Ποιότητας/
Γ.
Πανηγυράκης

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για επικύρωση της πιο πάνω απόφασης.

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

99/ΣΥΓ/3.6.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της
Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας, η οποία αφορά στην περίοδο 2016
– 2017.

ΑΑΥ/
ΥΕΔΣ

99/ΣΥΓ/3.6.2

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 61ης Συνεδρίας της
Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31
Μαΐου 2018.

ΥΕΔΣ

99/ΣΥΓ/3.6.3

Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση
της 62ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας,
ημερομηνίας 27/6/2018, για αποκοπή Διαχειριστικής Χρέωσης για τα
Προγράμματα MSCA (RISE, ITN κλπ), ίση με 20% επί του
Προϋπολογισμού που κατανέμεται στην κατηγορία «Management
and Indirect Costs», με το υπόλοιπο 80% να κατανέμεται ως
«Management».

ΑΑΥ /
ΥΕΔΣ/
ΥΟικ

Άμεσα

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι η πιο πάνω απόφαση ισχύει και για τα
τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα MSCA (RISE, ITN κλπ).
Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως οι συντονιστές των
υφιστάμενων προγραμμάτων MSCA (RISE, ITN κλπ) υποβάλλουν
κατ’ εξαίρεση αίτημα στη Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας σε
περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα αναφορικά με
το υπόλοιπο ποσό του Προϋπολογισμού των προγραμμάτων τους. Η
Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας, αφού εξετάζει τα εν λόγω αιτήματα
θα τα παραπέμπει στη Σύγκλητο για έγκριση.
Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για επικύρωση των πιο πάνω αποφάσεων.
Ο ΑΑΥ και ο Κοσμήτορας της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων
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Σελ. 5

Τεχνών αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη λήψη
της εν λόγω απόφασης λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.
99/ΣΥΓ/3.7.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 10ης Συνεδρίας της
Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2018.

99/ΣΥΓ/3.7.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της
Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας για διορισμό της
κυρίας Ελένης Αθανασούλια, ως εξωτερικό μέλος της Επιτροπής,
κατόπιν λήξης της θητείας του εξωτερικού μέλους Δρ. Θεόδωρου
Ποταμίτη.

99/ΣΥΓ/3.8.1

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 29ης Συνεδρίας της
Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2018.
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ΑΑΥ/
Α.
Παναγιώτου/
ΥΣΦΜ

Άμεσα

Σελ. 6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος B΄)
99/ΣΥΓ/2.1

99/ΣΥΓ/2.2

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΗΜΕΡ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η Σύγκλητος, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μυστικής
ψηφοφορίας, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (13 υπέρ, 1 εναντίον, 3
αποχές) ότι η θέση της Διευθύντριας του Κέντρου Γλωσσών δεν
θεωρείται θέση εκλεγμένου μέλους ΔΕΠ.

Πρύτανης/
ΥΑΔ

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για επικύρωση της πιο πάνω απόφασης.

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία
του
Συμβουλίου

Α) Η Σύγκλητος, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας που αναφέρονται στις επιστολές, ημερομηνίας 11/6/2018
και 3/7/2018, με τίτλο «Έλεγχος αναφορικά με τη χορήγηση
«Σαββατικής Άδειας» (ΣΑ) στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)», και βάσει του
αποτελέσματος της μυστικής ψηφοφορίας, αποφάσισε κατά
πλειοψηφία (15 υπέρ, 3 εναντίον, 1 αποχή) όπως ανακαλέσει την
απόφαση της 73ης Συνεδρίας της, ημερομηνίας 13/12/2016, σύμφωνα
με την οποία «η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (10 υπέρ, 2
εναντίον, 6 αποχές) όπως εγκρίνει το αίτημα του Επίκουρου Καθηγητή
Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων
και Τουρισμού για χορήγηση Σαββατικής Άδειας για περίοδο τριών
εξαμήνων, από την 1η Ιουλίου 2018 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019».

Ν.
Λαμπερτίδης/
Α. Ζωπιάτης/
ΥΑΔ

Άμεσα

Β) Η Σύγκλητος, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας που αναφέρονται στις επιστολές, ημερομηνίας 11/6/2018
και 3/7/2018, με τίτλο «Έλεγχος αναφορικά με τη χορήγηση
«Σαββατικής Άδειας» (ΣΑ) στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)», και βάσει του
αποτελέσματος της μυστικής ψηφοφορίας, αποφάσισε κατά
πλειοψηφία (13 υπέρ, 5 εναντίον, 1 αποχή) όπως ανακαλέσει την
απόφαση της 70ης Συνεδρίας της, ημερομηνίας 02/11/2016, σύμφωνα
με την οποία «η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (10 ψήφους
υπέρ, 9 αποχές) όπως εγκρίνει το αίτημα του Καθηγητή Γιάννη
Γιατράκου, του Τμήματος Δημόσιας Επικοινωνίας, για παραχώρηση
Σαββατικής Άδειας, διάρκειας τριών εξαμήνων, από την 1η Ιουλίου
2018 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019» και όπως εγκρίνει την
παραχώρηση Σαββατικής Άδειας στον Καθηγητή Γιάννη Γιατράκο,
διάρκειας ενός έτους, από την 1η Ιουλίου 2018 μέχρι την 30η Ιουνίου
2019.

Γ.
Πανηγυράκης/
ΥΑΔ

Άμεσα

Γ) Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (18 υπέρ, 1 αποχή) όπως
εξουσιοδοτήσει τον Πρύτανη, αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις των
μελών της Συγκλήτου, να ετοιμάσει και να αποστείλει σχετική
απαντητική επιστολή στην Ελεγκτική Υπηρεσία με θέμα «Έλεγχος
αναφορικά με τη χορήγηση «Σαββατικής Άδειας» (ΣΑ) στα μέλη του
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
(ΤΕΠΑΚ)».

Πρύτανης

Άμεσα

Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη, ημερομηνίας
13/6/2018, αναφορικά με την αλληλογραφία μεταξύ του
Πανεπιστημίου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Έλεγχος
αναφορικά με τη χορήγηση «Σαββατικής Άδειας» (ΣΑ) στα μέλη του
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
(ΤΕΠΑΚ)».
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Σελ. 7

Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι ο θεσμός της σαββατικής άδειας είναι
υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών μελών και του
Πανεπιστημίου και ως εκ τούτου είναι αναγκαία η πιστή εφαρμογή
των Κανόνων που διέπουν τη σαββατική άδεια.
Ο Επίκουρος Καθηγητής Αντώνης Θεοχάρους αιτιολόγησε την αποχή
του αναφέροντας ότι η Σύγκλητος θα έπρεπε να συζητούσε το θέμα
κατά την 97η Συνεδρία της, ημερομηνίας 18/6/2018, και να λάμβανε
απόφαση όπως εξουσιοδοτήσει τον Πρύτανη για να ετοιμάσει και να
αποστείλει σχετική απαντητική επιστολή στην Ελεγκτική Υπηρεσία.
Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για έγκριση των πιο πάνω αποφάσεων.

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (18 υπέρ, 1 αποχή) όπως
εγκρίνει την εισήγηση της 22ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κανόνων και
Κανονισμών, ημερομηνίας 27/6/2018, για τροποποίηση των Κανόνων
χορήγησης Σαββατικής Άδειας, ως ακολούθως:

Πρύτανης

Άμεσα

Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο
Συμβούλιο για έγκριση της πιο πάνω απόφασης.

Πρύτανης

Σε επόμενη
Συνεδρία του
Συμβουλίου

99/ΣΥΓ/3.1

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα της
Επίκουρης Καθηγήτριας Χριστιάνας Παναγιώτου, του Τμήματος
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου για τερματισμό της άδειας
άνευ απολαβών για λόγους δημοσίου συμφέροντος, από 1η
Σεπτεμβρίου 2018.

Γ.
Πανηγυράκης/
Ε. Κύζα/
ΥΑΔ

Άμεσα

99/ΣΥΓ/3.2

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση του
Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη της Επίκουρης Καθηγήτριας
Ασπασίας Παπαδήμα, του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών
Τεχνών, στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας.

Α. Λανίτης/
Θ. Στυλιανού
– Λάμπερτ/
ΥΑΔ

Άμεσα

99/ΣΥΓ/3.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα της
Επίκουρης Καθηγήτριας Δέσποινας Μιχαήλ– Γρηγορίου, του
Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, για παραχώρηση
Σαββατικής Άδειας, διάρκειας ενός εξαμήνου, από την 1η Ιανουαρίου
2019 μέχρι την 30η Ιουνίου 2019.

Α. Λανίτης/
Θ. ΣτυλιανούΛάμπερτ/
ΥΑΔ

Άμεσα

99/ΣΥΓ/3.3

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προκήρυξη μίας
θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα Λέκτορα/ Επίκουρου Καθηγητή, στο
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής
Υλικών, στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανολογικός Σχεδιασμός/
Βιομηχανικός Σχεδιασμός/ Προσθετική Κατασκευή (Engineering
Design/ Industrial Design/ Additive Manufacturing) και τη Σύσταση
Ειδικής Επιτροπής.

Φ.
Κυριακίδης/
Σ.
Καλογήρου/
ΥΑΔ

Άμεσα

99/ΣΥΓ/2.2.1

Προσθήκη της φράσης «Νοείται ότι τα μέλη του διδακτικού
ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) μπορούν να υποβάλουν αίτηση
για χορήγηση Σαββατικής Άδειας εάν κατέχουν διδακτορικό τίτλο» στο
τέλος της παραγράφου 1, μετά από τις λέξεις «…. ως ακολούθως».
Ο Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Αγγελή αιτιολόγησε την αποχή του
αναφέροντας ότι ο ίδιος είναι μέλος διδακτικού ερευνητικού
προσωπικού (ενταγμένου) του Πανεπιστημίου.
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Σελ. 8

99/ΣΥΓ/3.5

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την τελική σύνθεση
της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Αναπληρωτή Καθηγητή
Κυριάκου Καλλή, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, στη
βαθμίδα του Καθηγητή.

Φ.
Κυριακίδης/
Τμήμα
ΗΜΗΠΛΗ/
Χ. Δαμιανού/
ΥΑΔ

Άμεσα

99/ΣΥΓ/3.6

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της απόφασης της
112ης Συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 20/6/2018
και της Ειδικής Επιτροπής για μονιμοποίηση της Δρ. Ανδρούλλας
Αθανασίου, στη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο
Κέντρο Γλωσσών.

Πρύτανης/
Σ. Παπαδήμα/
ΥΑΔ

Άμεσα

99/ΣΥΓ/3.7

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη Σύσταση Ειδικής
Επιτροπής για τη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή/
Καθηγητή, με αντικείμενο «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
– Υπηρεσίες» στο Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας.

Γ.
Πανηγυράκης/
ΥΑΔ

Άμεσα

99/ΣΥΓ/3.8

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση της
Ειδικής Επιτροπής για τη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή
Καθηγητή/Καθηγητή με αντικείμενο «Ηλεκτρονικές Δημόσιες
Σχέσεις» στο Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας.

Γ.
Πανηγυράκης/
ΥΑΔ

Άμεσα

99/ΣΥΓ/3.9

Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει την απόφαση του
Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή
Ανδρέα Χαραλάμπους, του Τμήματος Νοσηλευτικής, στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή.

Κ. Μακρής/
Χ. Κούτα/
ΥΑΔ

Άμεσα
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Σελ. 9

