
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΑΠΤΕΠΑΚ (11/9/2015)

Νέα θέματα που προέκυψαν: 

1. Να ζητηθεί χώρος για γραφείο της συντεχνίας (έγινε μια πρόταση για 
το γραφείο καινοτομίας στο κτήριο της πρυτανείας)

2. Να ζητηθεί χώρος στάθμευσης δωρεάν 

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1Ο ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Υποψηφιότητες: Δρ Ζαφείρης

  Δρ Θεοδοσίου

  Δρ Αναγιωτός

  Δρ Ονουφρίου

Εισήγηση προέδρου συντεχνίας να μην λάβει θέση για την θέση του 
Πρύτανη. Δεν υπάρχει κάποια υποψηφιότητα που έχει 
κόντρες/προστριβές/προβλήματα με την συντεχνίας. Όλοι είναι μέλη της 
συντεχνίας. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα δεκτή από το συμβούλιο.

Να γραφτούν κάποια κριτήρια ώστε να μπορούμε να επιλέξουμε κάποιους. 
Με προσοχή ΟΧΙ φωτογράφιση ατόμων. Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης 
εισηγήθηκε τα εξής:

1) πολύχρονη εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών/ομάδων/κτλ

2) διεθνή και τοπική αναγνώριση τόσο στον ερευνητικό τους τομέα όσο 
και σε άλλους τομείς

3) ερευνητική εμπειρία στο ΤΕΠΑΚ

4) αποδεδειγμένη πρωτοβουλία στη διαμόρφωση νόμων/κανονισμών για 
το καλό της ακαδημαϊκής κοινότητας (εντός ή εκτός ΤΕΠΑΚ)

5) εμπλοκή σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή σε 
οργανισμούς/δραστηριότητες που έχουν ως σκοπό την βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας.

Η Συντεχνία θα επεξεργασθεί και θα εισηγηθεί και άλλα αν κριθεί 
χρήσιμο.

Τα κριτήρια και τα προβλήματα του ακαδημαικού προσωπικού και του 
πανεπιστημίου γενικότερα. θα είναι η βάση του debate. Βάσει αυτών θα 
διαμορφωθούν ερωτήσεις που ο υποψήφιος θα καλείται να τεκμηριώσει 



πως γνωρίζει τα προβλήματα εις βάθος και πως έχει τρόπους να 
αντιμετωπισθούν. Ο υποψήφιος θα πρέπει επίσης να τεκμηριώσει βάσει 
του ιστορικού της προσφοράς του στο πανεπιστήμιο πως βρήκε λύσεις 
στο παρελθόν σε αντίστοιχα προβλήματα.

Το DEBATE θα ανακοινωθεί όταν όλες οι υποψηφιότητες για πρύτανη και 
για αντιπρυτάνεις θα έχουν ανακοινωθεί.

Θα σταλεί από τον πρόεδρο της συντεχνίας ημαιλ και θα αναφέρει ότι 
ανάλαβε να συλλέξει ερωτήματα σχετικά με τα προβλήματα του 
πανεπιστημίου (διοικητικά/γραφειοκρατία, φοιτητες) για τους υποψηφίους
πρυτάνεις και μετά αυτά τα ερωτήματα θα ομαδοποιηθούν. 

Συντονιστής του debate θα είναι ο Αλέξανδρος (να θέτει τα ερωτήματα 
και για τον χρόνο που θα τους δοθεί).  Hot issues δεν θα 
ανακοινωθούν!

Θα γίνει Γενική Συνέλευση 2-3 εβδομάδες πριν τις εκλογές/ το debate θα 
διεξαχθεί λίγες μέρες πριν τις εκλογές. 

2ο ΘΕΜΑ

ΚΛΑΔΙΚΗ Δ 

Μη συντάξιμη η πρώτη μόνιμη θέση ΕΕΠ

Γνωμάτευση από τον δικηγόρο της συντεχνίας

3ο ΘΕΜΑ

ΕΞΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Υποχρεώνει κάθε ακαδημαϊκό να καταβάλλει 15% από το ποσόν που 
παίρνει στο ΤΕΠΑΚ

Είναι εγκύκλιος της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Να μάθουμε 
αν χρεώνει και το ΠΚ το 15%. Εάν όχι είναι άνιση μεταχείριση.

ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ



4ο ΘΕΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Εγκύκλιος για αμοιβή ειδικών επιστημόνων (εγκρίθηκε κατά την 2η 
συνεδρία της επιτροπής προσλήψεων και προαγωγών του συμβουλίου, 
ημερομηνία 10/5/12).

Άνιση μεταχείριση τους από το πανεπιστήμιο (τμήμα γλωσσων/πολυμέσων
και γραφικών τεχνών) 

ΝΑ ΠΑΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 


