Λεμεζός, 18 επηεμβρίοσ 2017
Πξόεδξν θαη Μέιε Σπκβνπιίνπ,
Τερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ.
Αμηόηηκε Πξόεδξε θαη αγαπεηά κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ,
Θέκα: Αίηημα για Παροσζίαζη ζηο Σσμβούλιο ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηων Θέζεων Σσνηετνίας
Ακαδημαϊκού Προζωπικού ΤΕΠΑΚ ζτεηικά με ηην απόδοζη καθηκόνηων « Ελέγτονηος
Λειηοσργού » ηων ερεσνηηικών προγραμμάηων και ασηοτρημαηοδοηούμενων προγραμμάηων
ζποσδών.
ε

Τελ 5 Σεπηεκβξίνπ 2017, ην ΓΣ ηεο ΣΑΠ-ΤΔΠΑΚ έιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα ζαο απνζηείιεη, κέζσ
ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο, κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ δηαθσληώλ ηεο Σπληερλίαο καο ζρεηηθά κε
ηελ απόδνζε θαζεθόλησλ « Διέγρνληνο Λεηηνπξγνύ » ησλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη
απηνρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ, αλαπηύζζνληαο ηελ επνηθνδνκεηηθή καο
πξόηαζε γηα εμεύξεζε θνηλήο ζπληζηακέλεο πξνο όθεινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Εεηήζακε, δε, λα καο
δνζεί ην βήκα θαηά ηελ επεξρόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ, ώζηε λα ζαο αλαπηύμνπκε ηηο ζέζεηο
καο απηέο θαη κέζσ ελόο γόληκνπ δηαιόγνπ λα θαηαιήμνπκε ζην επηδησθόκελν απνηέιεζκα.

Δθηηκήζακε βαζηά ηελ άκεζε απάληεζή ζαο, ζηελ νπνία καο παξνηξύλαηε λα απεπζπλζνύκε μαλά ζην
Πξπηαληθό Σπκβνύιην, επί ηε βάζεη ηεο πξνεγνύκελεο ελαζρόιεζήο ηνπ κε απηό ην ζέκα. Δηδηθόηεξα,
απηή ε απάληεζε ζαο καο ελεζάξξπλε λα πξνρσξήζνπκε άκεζα ζε ζρεηηθό αίηεκα πξνο ην
ε
Πξπηαληθό Σπκβνύιην, κε εκεξνκελία ηελ 7 Σεπηεκβξίνπ 2017. Τν Πξπηαληθό Σπκβνύιην δε καο
θάιεζε γηα λα εθζέζνπκε δηεμνδηθά ηηο ζέζεηο καο θαη πξνρώξεζε ζηελ αθόινπζε εηζήγεζε πξνο ην
Σπκβνύιην κε ηελ νπνία εμαθνινπζνύκε λα δηαθσλνύκε:
«Τν Πξπηαληθό Σπκβνύιην, εκκέλεη ζηελ πξνεγνύκελε απόθαζε ηνπ θαη νη εμνπζηνδνηήζεηο
παξακέλνπλ ζε ηζρύ. Δπηπξόζζεηα απνθάζηζε όπσο γίλεη ζπλάληεζε κε ην Γεληθό Λνγηζηήξην ηεο
Γεκνθξαηίαο γηα ην ζέκα ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαη αθνινύζσο ε ηνπνζέηεζε ηνπ
Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ζα θαηαηεζεί γηα ηε ζέζπηζε εζσηεξηθνύ θαλόλα επί ηνπ ζέκαηνο από ην
Σπκβνύιην. Πεξαηηέξσ, ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζην Σπκβνύιην γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο»
Βάζεη ηεο αλσηέξσ αξλεηηθήο εμέιημεο, αηηνύκαζηε εθ λένπ ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ
επεξρόκελε Σπλεδξία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 21/9/2017. Πξνο δηεπθόιπλζή ζαο,
παξαζέηνπκε παξαθάησ ην αθξηβέο θείκελν ηνπ πξνεγνπκέλνπ καο αηηήκαηνο, όπνπ αλαπηύζζνπκε
ηηο ζέζεηο καο θαη ηνπο ζπλαθείο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δεηνύκε ηελ από θνηλνύ ζπδήηεζε ηνπο,
πξνο εμεύξεζε νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο, επσθεινύο γηα ην Παλεπηζηήκην.
Δθ κέξνπο ηνπ ΓΣ ηεο ΣΑΠ-ΤΔΠΑΚ,
Με εθηίκεζε,
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Λεκεζόο, 5 Σεπηεκβξίνπ 2017
Πξόεδξν θαη Μέιε Σπκβνπιίνπ,
Τερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ.
Αμηόηηκε Πξόεδξε θαη αγαπεηά κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ,
Θέκα: Θέζεις Σσνηετνίας Ακαδημαϊκού Προζωπικού ΤΕΠΑΚ ζτεηικά με ηην απόδοζη
καθηκόνηων
« Ελέγτονηος
Λειηοσργού »
ηων
ερεσνηηικών
προγραμμάηων
και
ασηοτρημαηοδοηούμενων προγραμμάηων ζποσδών.
Πξόζθαηα ε Γηνίθεζε ηνπ Τερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (ΤΔΠΑΚ) επέβαιε ζηα Μέιε ΓΔΠ λα
αλαιάβνπλ
θαζήθνληα
"Διέγρνληα
Λεηηνπξγνύ"
εξεπλεηηθώλ
πξνγξακκάησλ
θαη
απηνρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ. Σεκεησηένλ όηη νη ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ
από ηελ αλάιεςε θαζεθόλησλ Διέγρνπ Λεηηνπξγνύ δελ πεξηνξίδνληαη κόλν ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη
ηεο εξεπλεηηθήο ή δηδαθηηθήο δξαζηεξηόηεηάο ησλ ελ ιόγσ πξνγξακκάησλ. Σε αληίζεζε κε όηη
πξνβιέπεηαη ζην ζρέδην ππεξεζίαο ησλ κειώλ ΓΔΠ, επεθηείλνληαη θαη ζε θαζήθνληα Γηνηθεηηθήο (π.ρ.,
δηαηύπσζε θαη εξκελεία Σπκβνιαίσλ) θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο (π.ρ., Λνγηζηηθή ππνζηήξημε,
είζπξαμε εζόδσλ, θηι.) απηώλ.
Οη ππνρξεώζεηο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Διέγρνληα Λεηηνπξγνύ δελ ζπκθσλνύλ κε ην πεξηερόκελν ηνπ
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εξγαζία ησλ κειώλ ΓΔΠ ηνπ ΤΔΠΑΚ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ
εθιέρζεθαλ από ηα αξκόδηα ζώκαηα γηα λα εθηεινύλ απηά. Πέξαλ ηνύηνπ, ηα κέιε ΓΔΠ δελ δηαζέηνπλ
ηηο απαηηνύκελεο δνκέο ππνζηήξημεο παξνρήο ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζηώλ.
Αλη’ απηνύ, νη Γηνηθεηηθέο Υπεξεζίεο ηνπ ΤΔΠΑΚ απνηεινύλ ην αξκόδην εθηειεζηηθό όξγαλν γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο ππνζηεξηθηηθήο ππνδνκήο. Δλδεηθηηθά ε Υπεξεζία Έξεπλαο θαη Γηεζλνύο
Σπλεξγαζίαο ηνπ ΤΔΠΑΚ ήηαλ σο ζήκεξα επηθνξηηζκέλε κε ηελ παξνρή ηεο απαηηνύκελεο δηνηθεηηθή
ππνζηήξημε ζηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα ζε όηη αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ
(π.ρ. εξκελεία ζπκβνιαίσλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ). Ζ δε Υπεξεζία
Οηθνλνκηθώλ ηνπ ΤΔΠΑΚ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Υπεξεζία Έξεπλαο είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ
παξνρή ησλ απαηηνύκελσλ ππεξεζηώλ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ εξεπλεηηθώλ
πξνγξακκάησλ (βι. ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ ΤΔΠΑΚ).
Ωο Σπληερλία Αθαδεκατθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ ΤΔΠΑΚ (ΣΑΠ-ΤΔΠΑΚ) έρνπκε ηεθκεξηώζεη πέξαλ πάζεο
ακθηβνιίαο ην νξζό ηεο δηαθσλίαο καο θαη πξνζθέξακε ελαιιαθηηθή πνπ ιύλεη ην πξόβιεκα κέζα
από γλσκάηεπζε ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνύινπ καο. Ζ νπζία ηεο πξόηαζήο καο είλαη λα νξηζηνύλ σο
Διέγρνληεο Λεηηνπξγνί νη Πξντζηάκελνη (ή ππό απηώλ Λεηηνπξγνί) ησλ Υπεξεζηώλ Έξεπλαο θαη
Σπνπδώλ.
Οη
δε
Πξντζηάκελνη
λα
εμνπζηνδνηήζνπλ
κέιε
ΓΔΠ
σο
Αξκόδηνπο
Λεηηνπξγνύο/Δμνπζηνδνηεκέλνπο Υπάιιεινπο/Δπηζηεκνληθνύο Υπεύζπλνπο ηα κέιε ΓΔΠ σο
ππεύζπλα γηα ηελ επηζηεκνληθή ή δηδαθηηθή πηπρή ησλ πξνγξακκάησλ, π.ρ., ηε πξόζιεςε ηνπ
θαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ, ηελ νξζή δηεθπεξαίσζε ησλ παξαδνηέσλ ησλ έξγσλ θαη ηελ πνηνηηθή
παξνρή δηδαζθαιίαο. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα παξακείλεη Διέγρσλ Λεηηνπξγόο ν Γηεπζπληήο Γηνίθεζεο
θαη Οηθνλνκηθώλ θαη λα εμνπζηνδνηήζεη ηνπο Πξντζηακέλνπο θαη ηνπο Δπηζηεκνληθνύο Υπεύζπλνπο
ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα.
Βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ έρεη θεξπρζεί εξγαηηθή δηαθνξά κεηαμύ ηεο ΣΑΠ-ΤΔΠΑΚ θαη ηεο
Γηνίθεζεο ηνπ ΤΔΠΑΚ θαη νη δηαπξαγκαηεύζεηο ζπλερίδνληαη θαη ζε επίζεκν επίπεδν κε ηε
κεζνιάβεζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Παξάιιεια, ην ΓΣ ηεο ΣΑΠ-
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ΤΔΠΑΚ ζπλερίδεη λα επηδεηά ηελ δηεπζέηεζε απηήο ηεο δηαθνξάο ζε πλεύκα αγαζηήο ζπλεξγαζίαο κε
ηελ Γηνίθεζε, ώζηε λα επξεζεί ε βέιηηζηε ιύζε πξνο όθεινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Ωο εθ ηνύηνπ, δεηνύκε ηελ πεξίιεςε ηνπ ζέκαηνο απηνύ πξνο δηεμνδηθή ζπδήηεζε θαη νξηζηηθή
δηεπζέηεζε ζηελ εξρόκελε Σπλεδξία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Δθ κέξνπο ηνπ ΓΣ ηεο ΣΑΠ-ΤΔΠΑΚ,
Με εθηίκεζε,

