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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της ΚΕΔΙΠ  

 
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΕΔΙΠ θα ήθελε να σας ενημερώσει για τα ακόλουθα θέματα: 
 
 

1. Υποχρεωτική Άδεια στις 4 και 5 Ιανουαρίου 2016 
 

Ο Πρύτανης συγκάλεσε συνάντηση με τις 3 συντεχνίες του Διοικητικού Προσωπικού (ΕΔΙΠΠΑΚ, 
ΚΕΔΙΠ, ΠΑΣΥΔΥ), κατά την οποία μας ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από το Συμβούλιο να εγκρίνει την 
παραχώρηση υποχρεωτικής άδειας στο προσωπικό για τις 4 και 5 Ιανουαρίου 2016, ώστε το 
Πανεπιστήμιο να παραμείνει κλειστό για μια βδομάδα (από 31/12/2015), με στόχο την 
εξοικονόμηση πόρων, κυρίως αναφορικά με την κατανάλωσης ενέργειας. 
 
Η ΚΕΔΙΠ ζήτησε να δοθεί τουλάχιστον στο προσωπικό το δικαίωμα ανάκτησης της μιας ημέρας, με 
την προσφορά εργασίας ίσης με 7 ώρες σε χρόνο πέραν του κανονικού ωραρίου, όπως ανάλογα 
έγινε και την προηγούμενη χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη ότι το συμβασιούχο προσωπικό δικαιούται 
μόνο 20 μέρες άδεια το χρόνο. Το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό, αφού ο μεν Προϊστάμενος της 
Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού επικαλέστηκε πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή του, ο δε 
Πρύτανης επικαλέστηκε το γεγονός ότι το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου 
«απολαμβάνει» 8 μέρες αργίας, επιπλέον από άλλους οργανισμούς, (31/12, εβδομάδα 15 
Αυγούστου, Μεγάλη Πέμπτη και Τρίτη του Πάσχα). Για τη θέση της ΚΕΔΙΠ είχε ενημερωθεί σχετικά 
και ο Εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο. Το θέμα παραπέμφθηκε στο 
Συμβούλιο και λήφθηκε η απόφαση για την οποία έχετε ενημερωθεί.  
 
2. Λειτουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής Διοικητικού Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ) 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε την επαναλειτουργία της ΣΕΔΙΠ, ως Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην 
οποία θα συμμετέχουν και οι 3 συντεχνίες του Διοικητικού Προσωπικού. Αν και η ΚΕΔΙΠ εκτιμά ότι 
θα ήταν πολύ καλύτερα αν η ΣΕΔΙΠ έχει εκτελεστικές εξουσίες, εντούτοις αντιλαμβάνεται ότι κάτι 
τέτοιο δεν καλύπτεται από τη Νομοθεσία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δεδομένου ότι οι 
αποφάσεις/εισηγήσεις της ΣΕΔΙΠ θα αποστέλλονται στη συνέχεια για λήψη απόφασης στην 
Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών και με σκοπό να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της 
ΣΕΔΙΠ, η ΚΕΔΙΠ απέστειλε εισήγηση με την οποία ζητά όπως, «Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
Προσωπικού και Κανονισμών (ΕΠΚ) δεν εγκρίνει μια εισήγηση της ΣΕΔΙΠ, τότε η εισήγηση αυτή να 
επιστρέφει στη ΣΕΔΙΠ για επανεξέταση. Σε περίπτωση που η ΕΠΚ δεν εγκρίνει εκ νέου τη 
αναθεωρημένη εισήγηση της ΣΕΔΙΠ, για το ίδιο θέμα, τότε η εισήγηση να υποβάλλεται στην 
ολομέλεια του Συμβουλίου για συζήτηση, παρουσία των εκπροσώπων των συντεχνιών». 

Η ΚΕΔΙΠ θεωρεί απαραίτητη την επανέναρξη της λειτουργίας της ΣΕΔΙΠ, το συντομότερο δυνατό, η 
απουσία της οποίας έχει στερήσει από το Διοικητικό Προσωπικό το φορέα συζήτησης και επίλυσης 
σοβαρών προβλημάτων που το αφορούν. 
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