
 

Πρακτικό 7ησ Συνεδρίαςησ ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ, 

που διεξήχθη την Πζμπτη 12 Οκτωβρίου 2017, ώρα 09:30-12:30, Κτήριο Τοφή, 3οσ όροφοσ 

Ραρόντεσ: Βλζπε ςυνθμμζνο Ραράρτθμα I.  

1. Πλα τα μζλθ τθσ ςυντεχνίασ κλικθκαν ζγκυρα και νομότυπα για να ςυμμετάςχουν ςτθν 7θ 

Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ τθσ Συντεχνίασ, τθν Ρζμπτθ 12 Οκτωβρίου 2017, ϊρα 09:30, Αίκουςα 

5, Κτιριο Τοφφι.  

2. Με τθν πάροδο 30 λεπτϊν από τθν προγραμματιςμζνθ ϊρα ζναρξθσ, όπωσ ορίηει το 

καταςτατικό λειτουργίασ τθσ ΣΑΡ-ΤΕΡΑΚ, το ςφνολο των παρευριςκόμενων μελϊν (βλ 

Ραράρτθμα Ι) κεωρικθκαν απαρτία και κθρφχκθκε θ ζναρξθ τθσ Συνζλευςθσ ςτισ 10:00.  

3. Εγκρίκθκε ομόφωνα θ διαμορφωμζνθ Ημεριςια Διάταξθ που είχε ωσ εξισ:  

i. ενθμζρωςθ για παρουςία μασ ςτθν Επιτροπι Ελζγχου τθσ Βουλισ. 

ii. ενθμζρωςθ για κζμα Ελζγχοντοσ Λειτουργοφ.  

iii. πλαίςιο ζνωςθσ δυνάμεων Ρανεπιςτθμίων 

iv. ςυηιτθςθ επί των κεμάτων που εκκρεμοφν ςτθν Επιτροπι Ρροςωπικοφ. 

v. επαφζσ με Υπουργείο και Βουλι. 

vi. παρουςίαςθ ςυναδζλφου μζλουσ τθσ ΣΑΡ για ηιτθμα που προζκυψε με τα διδακτικά 

του κακικοντα 

vii. διάφορα. 

4. Ο Ρρόεδροσ ενθμζρωςε διεξοδικά τθ ΓΣ και διεξιχκθ ςυηιτθςθ για τα κζματα τθσ Ημεριςιασ 

Διάταξθσ. Συγκεκριμζνα, ο Ρρόεδροσ τθσ ΣΑΡ-ΤΕΡΑΚ γνωςτοποίθςε τισ κινιςεισ που ζγιναν 

από πλευράσ τθσ ςυντεχνίασ το διάςτθμα που ακολοφκθςε από τθν θμζρα που πάρκθκε θ 

απόφαςθ από τθ διοίκθςθ του ΤΕΡΑΚ να χριςτοφν τα μζλθ ΔΕΡ ωσ Ελζγχοντεσ Λειτουργοί.  

5. Η απόφαςθ, όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρκθκε, πάρκθκε χωρίσ καμία προθγοφμενθ 

ουςιαςτικι διαβοφλευςθ και ςυμφωνία με τα μζλθ ΔΕΡ. Λόγω άρνθςθσ τθσ διοίκθςθσ 

κατατζκθκε αίτθςθ διαμεςολάβθςθσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του Υπουργείου Εργαςίασ και 

κιρυξθ εργατικισ διαφοράσ μεταξφ ΣΑΡ-ΤΕΡΑΚ και διοίκθςθσ ΤΕΡΑΚ.  

6. Μετά από ςυηιτθςθ, θ ΓΣ αποφάςιςε ομόφωνα όπωσ θ ΣΑΡ-ΤΕΡΑΚ, να εξαντλιςει όλα τα 

περικϊρια προκειμζνου να εξευρεκεί μια ςυμφωνία με τθ διοίκθςθ του ΤΕΡΑΚ και τα 

κακικοντα του Ελζγχου Λειτουργοφ να αναλάβουν ξανά τα ςτελζχθ των αρμοδίων διοικθτικϊν 

υπθρεςιϊν του πανεπιςτθμίου. Στα πλαίςια αυτά, το ΔΣ τθσ ςυντεχνίασ απζςτειλε επιςτολι 

προσ τισ Αρχζσ του Ρανεπιςτθμίου (Συμβοφλιο, Ρρυτανικό Συμβοφλιο και Σφγκλθτο)  

γνωςτοποιϊντασ ςε αυτζσ για τθν αίτθςθ διαμεςολάβθςθσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του 

Υπουργείου Εργαςίασ κακϊσ θ ανάκεςθ ςε ακαδθμαϊκοφσ τθσ αποκλειςτικισ  ευκφνθσ 

διαχείριςθσ και επίβλεψθσ των ερευνθτικϊν ζργων και των αυτοχρθματοδοτοφμενων 

προγραμμάτων ςπουδϊν, ΔΕΝ ςυνάδει με τουσ ανωτζρω ςτόχουσ (βλ. Ραράρτθμα ΙΙ). Στθν ίδια 

επιςτολι τονίηεται από τθν ΣΑΡ-ΤΕΡΑΚ ότι κα πρζπει τα όργανα του πανεπιςτθμίου να 

λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα ϊςτε  να πζφτει πάντα άπλετο φϊσ ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ που διαπιςτϊνεται κακοδιαχείριςθ. Επίςθσ κοινοποιικθκε ςτο Συμβοφλιο και ςτο 



Ρρυτανικό Συμβοφλιο ςχετικι γνωμάτευςθ του Δικθγορικοφ γραφείου Αιμιλιανίδθ και 

Κατςαρόσ (βλ. Ραράρτθμα ΙΙΙ). Η Συντεχνία ανακοίνωςε ότι αναμζνει από τα όργανα του 

πανεπιςτθμίου να λειτουργοφν πάντα  με γνϊμονα τθ διαφάνεια και με ςτόχο τθν βακιά 

κάκαρςθ και εξάλειψθ φαινομζνων που εκκζτουν το όνομα του πανεπιςτθμίου (βλ. 

Ραράρτθμα ΙΙ). 

7. Στθ ςυνεδρία ζκανε παρζμβαςθ και ο Ρρόεδροσ τθσ ΣΥΤΕΡΑΚ Αριςτόδθμοσ Λανίτθσ που τόνιςε 

ςε γενικζσ γραμμζσ ότι θ ςχζςθ μεταξφ Ακαδθμαϊκοφ και Διοικθτικοφ προςωπικοφ πρζπει να  

διζπεται από εμπιςτοςφνθ.  

8. Ακολοφκωσ ζγινε ενθμζρωςθ για τθν ςυνεδρίαςθ των τριϊν Διευκυντϊν Διοίκθςθσ και 

Οικονομικϊν (ΔΔΟ) των κρατικϊν Ρανεπιςτθμίων μαηί με επιτελεία τουσ όπου ςυναποφάςιςαν 

ςε μια ςτρατθγικι ανάπτυξθσ και ςε ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ των τριϊν Ρανεπιςτθμίων. Με 

τθν απεμπλοκι και μθ ςυνειςφορά των μελϊν ΔΕΡ και των τριϊν Ρανεπιςτθμίων δεν μποροφν 

να ςυμβάλουν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. Στο ςχετικό πλαίςιο δεν υπάρχει πρόβλεψθ ι και 

αναφορά για κοινοποίθςθ ι και ζγκριςθ του από τισ Συγκλιτουσ των τριϊν αυτϊν 

Ρανεπιςτθμίων. Στισ δευτερολογίεσ του εν λόγω κζματοσ υπιρξε ανθςυχία και δυςφορία για 

το γεγονόσ ότι ο κακοριςμόσ μελλοντικϊν ενεργειϊν για το πλαίςιο ςυνεργαςίασ των τριϊν 

πανεπιςτθμίων δόκθκε απευκείασ ςτο Υπουργείο Ραιδείασ και για αυτό δεν προνοικθκε θ 

διαβοφλευςθ με τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα. 

9. Ππωσ τονίςτθκε ςτθ ςυνζχεια υπάρχει ζνασ επιπλζον προβλθματιςμόσ ςχετικά με το 

προαναφερκζν κζμα και εγείρονται ερωτιματα για το αν αποτελεί μζροσ τθσ φθμολογοφμενθσ 

προςπάκειασ κάποιων για τθν ςυγχϊνευςθ των τριϊν δθμοςίων πανεπιςτθμίων του τόπου.  

10. Ο Ρρόεδροσ κιρυξε τθ λιξθ τθσ ΓΣ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Παράρτημα Ι: Παρόντεσ ςτην 7η  ΓΣ τησ ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ 

Κλαδική Α 

Σιριβιανόσ Μιχάλθσ (ΥΜΜΗΥΡ)  

Χαραλαμπίδθσ Αλζξανδροσ (ΕΤΕΡ)  

Χατηισ Σωτιρθσ (ΗΜΜΥΡΛΗ)  

Βυρίδθσ Ιωάννθσ (ΕΤΕΡ)  

Χριςτοδουλίδθσ Ραφλοσ (ΥΜΜΗΥΡ)  

Κλαδικι Α: Ζοπιάτθσ Αναςτάςιοσ (ΔΞΤ)  

Λαμπερτίδθσ Νεόφυτοσ (ΕΧΝ)  

 

Κλαδική Β 

Κουτίνασ Μιχάλθσ (ΕΤΕΡ)  

 

Κλαδική Γ 

Μακαροφνασ Χρίςτοσ (ΥΜΜΗΥΡ)  

Ραπαδόπουλοσ Κωνςταντίνοσ (ΔΞΤ)  

Χριςτοδοφλου Κωνςταντίνοσ (ΜΗΜΕΜΥ) 

 

Κλαδική Δ 

Δελθπαράςχοσ Κυριάκοσ (ΥΜΜΗΥΡ) Μπόγλου Δθμιτρθσ (Κζντρο Γλωςςϊν)  

 

Κλαδική Ε 



Κοςμά Ρζτροσ (ΔΞΤ – Ερευνθτικι Μονάδα ΗΑΚΛΕΙΤΟΣ)  

  

 

Παράρτημα ΙΙ: Επιςτολή προσ τισ Αρχζσ του ΤΕΠΑΚ 

From: Michael Sirivianos <michael.sirivianos@gmail.com> 

Date: 2017-09-06 10:12 GMT+03:00 

Subject: Ανακοίνωςθ ΣΑΡ-ΤΕΡΑΚ προσ όλο το ακαδθμαϊκό προςωπικό και μζλθ του Συμβουλίου: 

Αταςκαλίεσ ςε Ερευνθτικά προγράμματα και ηιτθμα "Ελζγχοντα Λειτουργοφ" 

To: "SAP. TEPAK" <SAP.TEPAK@cut.ac.cy> 

Cc: Panicos Philippou <panicos.philippou@cut.ac.cy>, "Michael, Michael (Partner)" 

<Michael.Michael@kpmg.com.cy>, Demosthenes Mavrellis <d.mavrellis@cut.ac.cy>, Nikolas Iordanou 

<nikolas.iordanou@cut.ac.cy>, "Takis N. Gavrielides" <takis.gavrielides@cut.ac.cy>, Costas Hoppas 

<costas.hoppas@cut.ac.cy>, Filippos Filippou <filippos.filippou@cut.ac.cy>, petros.pierides@cut.ac.cy 

 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

 

Η ΣΑΡ-ΤΕΡΑΚ αναμζνει από τισ Αρχζσ του Ρανεπιςτθμίου (Συμβοφλιο, Ρρυτανικό Συμβοφλιο και 

Σφγκλθτο) να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα ϊςτε  να πζφτει πάντα άπλετο φϊσ ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ που διαπιςτϊνεται κακοδιαχείριςθ. Αναμζνουμε από τα όργανα του πανεπιςτθμίου μασ 

να λειτουργοφν πάντα  με γνϊμονα τθ διαφάνεια και με ςτόχο τθν βακιά κάκαρςθ και εξάλειψθ 

φαινομζνων που εκκζτουν το όνομα του πανεπιςτθμίου μασ. 

 

Ταυτόχρονα καλοφμε τθ Διοίκθςθ να ςυνεργάηεται με το ακαδθμαϊκό προςωπικό ϊςτε όλεσ οι 

διαδικαςίεσ διαχείριςθσ και ελζγχου να βελτιϊνονται ςυνεχϊσ και να ςυνάδουν αδιαλείπτωσ με τισ 

ενδεικνυόμενεσ πρακτικζσ. 

 

Επαναλαμβάνουμε ότι θ ανάκεςθ ςε ακαδθμαϊκοφσ τθσ αποκλειςτικισ  ευκφνθσ διαχείριςθσ και 

επίβλεψθσ των ερευνθτικϊν ζργων και των αυτοχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων ςπουδϊν, ΔΕΝ 

ςυνάδει με τουσ ανωτζρω ςτόχουσ. Η Συντεχνία κα ςυνεχίςει δυναμικά να διεκδικεί τθ διόρκωςθ 

αυτοφ του ςοβαροφ λάκουσ. 

 

Eπιςυνάπτεται το αίτθμα τθσ ςυντεχνίασ για εγγραφι του ηθτιματοσ "Ελζγχοντα Λειτουργοφ" και 

εκπροςϊπθςθσ τθσ Συντεχνίασ ςτθν επόμενθ Συνεδρία Συμβουλίου. 
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Εκ μζρουσ του ΔΣ ΣΑΡ-ΤΕΡΑΚ, 

Michael Sirivianos, PhD 

 

 


