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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

12 Δεκεμβρίου 2013 

κ. Χάρθ Χαραλάμπουσ 
Πρόεδρο Συμβουλίου 
Πανεπιςτθμίου Κφπρου 
 

 

Αγαπθτζ Κφριε Πρόεδρε, 

 

Θέμα: Απάντηςη ςτο ηλεκτρονικό μήνυμα αναφορικά με την ανακοίνωςη «Διαχρονικά 

Προβλήματα του Διοικητικοφ Προςωπικοφ ςτο Πανεπιςτήμιο Κφπρου» 

 

Σε απάντθςθ του θλεκτρονικοφ ςασ μθνφματοσ, θμερομθνίασ 15 Νοεμβρίου 2013, το οποίο 

αναφζρεται ςτθν ανακοίνωςθ τθσ ΚΕΔΙΠ με κζμα «Διαχρονικά Προβλιματα του Διοικθτικοφ 

Προςωπικοφ ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου» κα κζλαμε να ςθμειώςουμε τα ακόλουκα: 

•   Θεωροφμε τα προβλιματα ςτελζχωςθσ και δομισ των Διοικθτικών Υπθρεςιών του 

Πανεπιςτθμίου μασ ωσ ςημαντικά, αφοφ θ κακυςτζρθςθ ςτθν επίλυςι τουσ οδθγεί ςε 

αλυςιδωτά προβλιματα κατά τθ διεκπεραίωςθ τθσ εργαςίασ των ςυναδζλφων, 

παράγοντασ αποτελζςματα που είναι κατώτερα των δυνατοτιτων του οργανιςμοφ. Η 

διαιώνιςθ των προβλθμάτων οδθγεί ςε, εκ των υςτζρων, πυροςβεςτικζσ λφςεισ με 

αρνθτικό αντίκτυπο ςτο αίςκθμα δικαίου ανάμεςα ςτο προςωπικό. 

•   Θεωροφμε κζματα που άπτονται τθσ νομιμότθτασ τθσ λειτουργίασ του οργανιςμοφ μασ ωσ 

ςημαντικά, για τθ διαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου. 

•   Θεωροφμε το κζμα του Συνταξιοδοτικοφ ωσ ςημαντικό, αφοφ – ςε αντίκεςθ με άλλουσ 

οργανιςμοφσ – το Πανεπιςτιμιο Κφπρου δεν κατοχυρώνει, με οποιονδιποτε τρόπο, τθ 

μετά τθ ςυνταξιοδότθςθ διαβίωςθ του προςωπικοφ που προςλαμβάνει μετά τθν 

01/10/2011, ενώ κολό παραμζνει και το τοπίο για το προςωπικό που ζχει προςλθφκεί 

πριν από τθν 01/10/2011 (εν τθ απουςία Ταμείου Συντάξεων του Προςωπικοφ του 

Πανεπιςτθμίου Κφπρου).   

Παρομοίωσ, ςθμαντικά κεωροφμε και τα όποια άλλα κζματα που εγείρουμε κατά καιροφσ, με 

ςτόχο πάντα τα καλώσ νοοφμενα ςυμφζροντα του οργανιςμοφ και των ανκρώπων που τον 

ςτελεχώνουν. 

Σε αυτό το πλαίςιο, δεν πιςτεφουμε πωσ ο ρόλοσ μιασ Συντεχνίασ ςιμερα είναι οι 

«ςυνδικαλιςτικζσ διεκδικιςεισ» με τθ ςτεγνι ζννοια τθσ διεκδίκθςθσ, απλά και μόνο 

περιςςότερων ωφελθμάτων για το προςωπικό τθσ. Σιμερα, περιςςότερο από ποτζ, πιςτεφουμε 
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ότι οι Συντεχνίεσ ζχουν ρόλο να επιτελζςουν ωσ γνώςτεσ τθσ κατάςταςθσ που επικρατεί μζςα ςε 

κάκε οργανιςμό και οι παρεμβάςεισ τουσ, που αποςκοποφν ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ 

του, δεν κα πρζπει να τυγχάνουν υποτίμθςθσ.  

Ωσ ΚΕΔΙΠ, κεωροφμε ότι το Πανεπιςτιμιό μασ, που καλείται να πρωτοςτατιςει ςτθν οικονομικι, 

κεςμικι, κοινωνικι και επιςτθμονικι ανάπτυξθ του τόπου, οφείλει πρώτα να ζχει επιλφςει, ςτον 

καλφτερο δυνατό βακμό, τα δικά του εςωτερικά προβλιματα. Σε αυτό το πλαίςιο, κα 

ςυνεχίςουμε να αναδεικνφουμε τα κζματα που προκφπτουν με ςτόχο τθν οχφρωςθ του 

οργανιςμοφ μασ ζναντι των προκλιςεων που αντιμετωπίηει τόςο ο ίδιοσ, όςο και ο τόποσ 

γενικότερα.  

 

 

Εκτελεςτικι Γραμματεία  

Κίνθςθσ Επιςτθμονικοφ Διοικθτικοφ Προςωπικοφ (ΚΕΔΙΠ) 


