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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

11 Απριλίου 2013 

 

 

Θέμα: Η Λειτουργία και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διοικητικού Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ) 

 

Η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) επικοινωνεί μαζί σας με στόχο να ενημερώσει 

όλο το Διοικητικό Προσωπικό για τα τεκταινόμενα, σε σχέση με τη λειτουργία και το ρόλο της ΣΕΔΙΠ. 

Η ΣΕΔΙΠ είναι συμβουλευτική Επιτροπή του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και έχει συσταθεί και 

λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εδώ και αρκετά χρόνια, σε συνέχεια της  Μικτής Επιτροπής 

Προσωπικού Πανεπιστημίου (ΜΕΠΠ), που λειτουργούσε προηγουμένως, με σκοπό τη συζήτηση, 

επεξεργασία, διαπραγμάτευση και προώθηση θεμάτων που αφορούν το Διοικητικό Προσωπικό.  

Με απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου στις 23 Ιανουαρίου 2012, στα μέλη της ΣΕΔΙΠ, τα οποία 

είναι ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης (Πρόεδρος), ο Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, ο Εκπρόσωπος Διοικητικού 

Προσωπικού και τρείς εκπρόσωποι της ΕΔΙΠΠΑΚ (ως μέλη), προστέθηκε και ένας εκπρόσωπος της ΚΕΔΙΠ. 

Έκτοτε, οι εκπρόσωποι της ΕΔΙΠΠΑΚ, αντιδρώντας ενάντια στη συμμετοχή της ΚΕΔΙΠ, δεν παρευρέθηκαν 

σε καμιά συνεδρία της Επιτροπής, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούν να παρευρίσκονται σε συναντήσεις 

όπου παρακάθεται και η ΚΕΔΙΠ. Η ΚΕΔΙΠ, δια του εκπροσώπου της στη ΣΕΔΙΠ, ζήτησε τόσο από τον 

Εκπρόσωπο του ΔΠ όσο και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να καταβάλουν προσπάθειες για 

διαφοροποίηση της στάσης της ΕΔΙΠΠΑΚ, καθότι θεωρεί ότι και η δική τους παρουσία στη ΣΕΔΙΠ θα 

βοηθήσει στην καλύτερη  προώθηση των θεμάτων του προσωπικού. Παράλληλα, κάλεσε τις Αρχές του 

Πανεπιστημίου να διαχειριστούν το θέμα της συμμετοχής της ΕΔΙΠΠΑΚ στη ΣΕΔΙΠ, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η μη παρουσία των εκπροσώπων της καθιστά τη λειτουργία της Επιτροπής δύσκολη αφού, με την 

απουσία  ενός μόνο μέλους από τα υπόλοιπα, δεν εξασφαλίζεται απαρτία στις συνεδρίες με αποτέλεσμα 

να αναβάλλονται συχνά. Σημειώνεται ότι η συζήτηση για πολλά από τα σημαντικά θέματα που αφορούν 

το διοικητικό προσωπικό, όπως π.χ. η διαμόρφωση του  ωραρίου, καθυστερεί λόγω των συνεχόμενων 

αναβολών των συνεδριών της ΣΕΔΙΠ. 

Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι η ΕΔΙΠΠΑΚ ζήτησε την κατάργηση της ΣΕΔΙΠ, της οποίας το ρόλο εισηγείται 

να αναλάβει η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών, η οποία όμως θα συνομιλεί και θα συζητά τα 

θέματα του Προσωπικού με την κάθε συντεχνία ξεχωριστά. 

Η ΚΕΔΙΠ επιθυμεί να καταθέσει δημόσια τις απόψεις της, για τη συγκεκριμένη πρόταση της ΕΔΙΠΠΑΚ, με 

σκοπό να ενημερώσει το Διοικητικό Προσωπικό και να καταστήσει σαφή τη θέση της επί του θέματος.  

Η ΚΕΔΙΠ δεν συμφωνεί με την πρόταση για  κατάργηση της ΣΕΔΙΠ για τους ακόλουθους λόγους: 

1. Η ΣΕΔΙΠ αποτελεί το όργανο συζήτησης και λήψης αποφάσεων για τα πλείστα θέματα που 

αφορούν το Διοικητικό Προσωπικό και είναι το μόνο όργανο στο οποίο τόσο η εργοδοτική 

πλευρά όσο και οι εκπρόσωποι των συντεχνιών του προσωπικού μπορούν, ως μέλη της, να 
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καταθέτουν για συζήτηση τα θέματα που επιθυμούν και να λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες 

προωθούνται στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου για υιοθέτηση.  

2. Η ΣΕΔΙΠ, ως το βήμα προώθησης των αιτημάτων του προσωπικού προς το Συμβούλιο, 

αποτελεί κατάκτηση του προσωπικού και δεν θα πρέπει με την οποιαδήποτε ευκολία να 

καταργηθεί. Αντίθετα, αυτό που θα έπρεπε να προωθηθεί είναι η ενδυνάμωση του ρόλου της 

και η μετατροπή της σε Επιτροπή με δεσμευτικές αποφάσεις, όπως αντίστοιχα λειτουργεί η 

ΜΕΠ στο Δημόσιο Τομέα. 

3. Η αιτιολογία ότι με την κατάργησή της και την ανάληψη του ρόλου της από την Επιτροπή 

Προσωπικού και Κανονισμών θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες και θα περιοριστεί η 

γραφειοκρατία, κάθε άλλο παρά ευσταθής μπορεί να θεωρηθεί, αφού με τη συζήτηση των 

διαφόρων θεμάτων και με τις δύο συντεχνίες ξεχωριστά, είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι 

και οι δύο παράμετροι θα λειτουργήσουν αντίστροφα. 

4. Η ΣΕΔΙΠ με τη σύσταση της ως Επιτροπή, παρέχει τη δυνατότητα, σε οποιοδήποτε μέλος της, 

να καταθέσει προς συζήτηση οποιοδήποτε θέμα επιθυμεί, να το παρουσιάσει, να επεξηγήσει 

και να το αναλύσει και ακολούθως η Επιτροπή να συζητήσει και να διαβουλευτεί με τις 

συντεχνίες και να προχωρήσει σε λήψη απόφασης. Η υποβολή, προς συζήτηση, οποιουδήποτε 

θέματος σε μια Επιτροπή στην οποία το Προσωπικό, μέσω των συντεχνιών του, δε μετέχει ως 

μέλος, ούτε δεσμευτική είναι ούτε ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες, όπως λειτουργούν 

γενικά τα σώματα λήψης αποφάσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην Επιτροπή Προσωπικού 

και Κανονισμών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορούν να συμμετέχουν άτομα 

εκτός του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. 

5. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να προβληματιστεί για τη σύνθεση των οργάνων 

που λαμβάνουν αποφάσεις για τα θέματα του Προσωπικού και σύντομα να λάβει αποφάσεις 

που να περιορίζουν τη συμμετοχή των ίδιων ατόμων στις Επιτροπές που χειρίζονται τα θέματα 

προσωπικού. Δεν είναι ορθό η σύνθεση της Επιτροπής που συζητά και εγκρίνει τα Σχέδια 

Υπηρεσίας του Προσωπικού, της Επιτροπής που εγκρίνει και προκηρύσσει τις νέες θέσεις του 

Προσωπικού και της Επιτροπής που διεξάγει τις συνεντεύξεις και αποφασίζει για τις 

προσλήψεις ή τις προαγωγές του προσωπικού να είναι η ίδια. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

σύμφωνα με τη γνωστή ρήση, δεν αρκεί να είναι τίμιο, πρέπει και να φαίνεται τίμιο. Δεν είναι 

τυχαίο που στο Δημόσιο Τομέα, όπως και σε άλλους οργανισμούς, τις πιο πάνω αποφάσεις 

λαμβάνουν διαφορετικά όργανα ή Υπηρεσίες. Για αυτό τον επιπρόσθετο λόγο, θεωρούμε πως 

δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση τη ΣΕΔΙΠ να αντικαταστήσει η Επιτροπή Προσωπικού και 

Κανονισμών. 

 

Η ΚΕΔΙΠ ζητά από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου να λάβει υπόψη όλα τα πιο πάνω, να τοποθετηθεί επί 

του προβλήματος της αποχής των εκπροσώπων της ΕΔΙΠΠΑΚ από τη ΣΕΔΙΠ, και να πάρει αποφάσεις που 

να στηρίξουν τη ΣΕΔΙΠ, καθιστώντας τη λειτουργήσιμη και αποτελεσματική.  

 

 

Εκτελεστική Γραμματεία  

Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) 


