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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

6 Μαρτίου 2013 

 

Θέμα: Θέματα Διοικητικού Προσωπικού που εκκρεμούν για συζήτηση στο Συμβούλιο 

 

Η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) επιθυμεί να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια 

και τις ανησυχίες της για το γεγονός ότι θέματα που αφορούν ανελίξεις και διορισμούς μελών του 

Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου και εκκρεμούν ενώπιων του Συμβουλίου, εδώ και 

πάρα πολύ καιρό, παρά τις υποσχέσεις που μας είχαν δοθεί για άμεση ολοκλήρωση της συζήτησης και 

λήψη απόφασης, δεν συζητήθηκαν ούτε κατά την προχθεσινή συνεδρία του Συμβουλίου και 

παραπέμφθηκαν σε επόμενη συνεδρία.   

 

Συγκεκριμένα  αναφερόμαστε στις πιο κάτω θέσεις: 

 Θέση Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου (Τομέας Οικονομικής Διαχείρισης Προϋπολογισμού 

/Οικονομικής Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων/ Οικονομικού Προγραμματισμού)  

Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής Ανώτερου Λειτουργού στην εν λόγω 

θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Η θέση αυτή, η οποία είχε προκηρυχτεί στις 

30/07/2010, έχει παραπεμφθεί στο Συμβούλιο και είχε περιληφθεί αρχικά στην Ημερήσια 

Διάταξη της 207ης Συνεδρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24/09/2012.  Έκτοτε, έχουν 

παρέλθει πέραν των 5 μηνών και 8 Συνεδρίες χωρίς να έχει συζητηθεί το συγκεκριμένο 

θέμα.  

 

 Θέση Ανώτερου Λειτουργού (Τομέας Συμβάσεων και Αγορών) 

Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής Ανώτερου Λειτουργού στην εν λόγω 

θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Η θέση αυτή είχε περιληφθεί αρχικά στην 

Ημερήσια Διάταξη της 209ης Συνεδρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22/10/2012.  

Έκτοτε, έχουν παρέλθει πέραν των 4 μηνών και 6 Συνεδρίες χωρίς να έχει συζητηθεί το 

συγκεκριμένο θέμα.  

 

 Θέση Ανώτερου Λειτουργού (Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού) 

Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής Ανώτερου Λειτουργού στην εν λόγω 

θέση Προαγωγής. Η θέση αυτή είχε περιληφθεί αρχικά στην Ημερήσια Διάταξη της 209ης 

Συνεδρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22/10/2012.  Έκτοτε, έχουν παρέλθει πέραν 

των 4 μηνών και 6 Συνεδρίες χωρίς να έχει συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα.  

 

Ως ΚΕΔΙΠ, κατανοούμε τη σημασία, την πολυπλοκότητα και την επείγουσα μορφή των όποιων άλλων 

θεμάτων  συζητούνται  στο Συμβούλιο. Η συνεχιζόμενη όμως αναβολή συζήτησης των πιο πάνω θεμάτων 

δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, ανησυχίες και καχυποψία στο διοικητικό προσωπικό και αυξάνει το 

αίσθημα έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς του Πανεπιστημίου.   



2/2 

 

 

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου πρέπει να αντικρίζει με περισσότερη ευαισθησία τα θέματα του 

προσωπικού, αφού η μη λήψη των συγκεκριμένων αποφάσεων επηρεάζει το εργασιακό κλίμα, ενισχύει τα 

αισθήματα ανασφάλειας και καχυποψίας του προσωπικού και περιορίζει τις προοπτικές για ένα καλύτερο 

μέλλον. 

 

Επιπρόσθετα, η παρατεταμένη ελλιπής στελέχωση και μη ορθολογιστική συμπλήρωση της δομής των 

Διοικητικών Υπηρεσιών, αφού εκκρεμούν τόσο η επιλογή των τριών πιο πάνω Ανώτερων Λειτουργών, οι 

οποίοι θα στελεχώσουν τρεις σημαντικούς Τομείς του Πανεπιστημίου, όσο και  η τοποθέτηση άλλων τριών  

Ανώτερων Λειτουργών, που έχουν επιλεγεί, στις Υπηρεσίες για τις οποίες προκηρύχθηκαν οι θέσεις, 

λειτουργούν ανασταλτικά στην εύρυθμη ανάπτυξη και λειτουργία των Υπηρεσιών και του Πανεπιστημίου 

γενικότερα. 

 

Αναμένουμε ότι το θέμα θα τύχει της δέουσας σημασίας, χωρίς την ύπαρξη περαιτέρω καθυστέρησης και 

ότι τελικές αποφάσεις, και για τις τρεις πιο πάνω περιπτώσεις, θα ληφθούν κατά την επόμενη συνεδρία 

του Συμβουλίου, στις 11 Μαρτίου 2013. 

 

 

 

Εκ μέρους της Εκτελεστικής Γραμματείας της Κίνησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


