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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

11 Νοεμβρίου 2015 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

 

Θέμα: Εσωτερική Προκήρυξη για πλήρωση Θέσεων Διαχειριστή Έργων για Υποστήριξη της Έρευνας 

 

Mε αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, σε σχέση με την 

εσωτερική προκήρυξη θέσεων Διαχειριστή Έργων για Υποστήριξη της Έρευνας, η Κίνηση Επιστημονικού 

Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΚΕΔΙΠ) επιθυμεί να σχολιάσει και να καταθέσει 

τους έντονους προβληματισμούς της: 

1. Δεδομένου ότι, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει Υπηρεσία Έρευνας και δεν είναι σαφές το κατά 

πόσον θα δημιουργηθεί νέα Υπηρεσία ή θα μετασχηματιστεί η υφιστάμενη, δεν είναι ξεκάθαρο το 

πού αποσκοπεί η εν λόγω προκήρυξη θέσεων.  

2. Επιπρόσθετα, δεν αναφέρεται στο έγγραφο που κυκλοφόρησε η οργανωτική δομή, ο τρόπος 

λειτουργίας και το άτομο που Προΐσταται της νέας οντότητας Έρευνας για την οποία συνάδελφοι 

κλήθηκαν να δηλώσουν ενδιαφέρον μετακίνησης.  

3. Στην προκήρυξη δεν γίνεται αναφορά στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση του Διαχειριστή Έργων για 

υποστήριξη της Έρευνας και δεν εξηγείται το πώς αυτό συνδέεται με το Σχέδιο Υπηρεσίας 

σύμφωνα με οποίο τοποθετήθηκε ο κάθε υποψήφιος στην θέση που κατέχει σήμερα. Σημειώνεται 

ότι κλήθηκαν να κάνουν αίτηση άτομα που βρίσκονται σε διαφορετικές μισθολογικές 

τοποθετήσεις (Λειτουργοί Α8-10-11, Λογιστές Α9-11-12, Μηχανικοί Α9-11-12) και με διαφορετικά 

Σχέδια Υπηρεσίας. 

4. Σύμφωνα με την προκήρυξη των εν λόγω θέσεων, άτομα που σήμερα εκτελούν καθήκοντα για τα 

οποία προσλήφθηκαν και σχετίζονται με την έρευνα (π.χ. Λειτουργοί της ΥΕΔΣ), πρέπει 

απαραιτήτως να κάνουν αίτηση προκειμένου να κρίνει η Ειδική Τριμελής Επιτροπή εάν θα 

συνεχίσουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Η συγκεκριμένη αναφορά θεωρούμε ότι στερείται 

ευαισθησίας και δημιουργεί αβεβαιότητα και ανασφάλεια στα μέλη του προσωπικού που 

εργάζονται σε θέσεις που σχετίζονται με την έρευνα.  

5. Το Πανεπιστήμιο έχει δεσμευτεί ως προς τις εσωτερικές προκηρύξεις, δηλώνοντας ότι, όλες θα 

ανακοινώνονται ταυτόχρονα για σκοπούς διαφάνειας, παρέχοντας έτσι το δικαίωμα στους 

ενδιαφερόμενους να επιλέξουν από τις διαθέσιμες θέσεις εκείνη/εκείνες που προτιμούν 

περισσότερο. Στην προκειμένη περίπτωση αυτή η αρχή παραβιάστηκε. Σύμφωνα με τα πιο πάνω 

σημεία, διαφαίνεται ότι ωθείται μια μερίδα του διοικητικού προσωπικού να κάνει αίτηση 

μετακίνησης άσκοπα, αυξάνοντας αχρείαστα τον όγκο εργασίας στη διαδικασία αξιολόγησης και 

επιλογής των υποψηφίων.  

6. Δεν αντιλαμβανόμαστε πώς συνδυάζεται η αποσπασματική προκήρυξη θέσεων, εν τη απουσία 

ολικής εικόνας και ενόσω ο οργανισμός βρίσκεται στα σπάργανα μιας διαδικασίας καθορισμού 

σχεδίου ολιστικού εκσυγχρονισμού της διοίκησης και της λειτουργίας του μέσω της 

αναδιοργάνωσης των διοικητικών του οντοτήτων.  
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Ως ΚΕΔΙΠ, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι δεν έχουμε, σε καμιά περίπτωση, τοποθετηθεί εναντίον 

οποιασδήποτε κίνησης του Πανεπιστημίου να ενισχύσει τον τομέα της έρευνας ούτε αντιδρούμε στην 

προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του. Αντιθέτως, είναι μια διαδικασία την οποία 

επικροτούμε και υποστηρίζουμε έμπρακτα. Θεωρούμε, όμως, ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη είναι 

πρόωρη, δημιουργεί πολλαπλά ερωτηματικά και αφήνει τους συναδέλφους που θα ήθελαν να 

συνεισφέρουν στον τομέα της έρευνας εκτεθειμένους.  

Τέλος, δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε τις πρόσφατες υποσχέσεις και δεσμεύσεις των αρχών του 

Πανεπιστημίου για περαιτέρω διαβούλευση με τις συντεχνίες αλλά και τις οντότητες του οργανισμού των 

όσων προκύπτουν από την προσπάθεια ενίσχυσης της έρευνας, οι οποίες δυστυχώς δεν τηρήθηκαν, αφού 

η συγκεκριμένη προκήρυξη, με τα πολλαπλά κενά της, ανακοινώθηκε χωρίς ολοκληρωμένη πληροφόρηση 

προς την πανεπιστημιακή κοινότητα.  

 

 

Εκτελεστική Γραμματεία  

Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) 

 


