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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

14 Ιουνίου 2013 

 

Θέμα: Εκλογές για την ανάδειξη Εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο 

 

Με αφορμή τις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη Εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στο 

Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, οι οποίες θα διεξαχθούν την ερχόμενη Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013, η Κίνηση 

Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) επικοινωνεί μαζί σας με σκοπό να καταθέσει τις απόψεις 

της για το θέμα. 

Ο Εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο επιτελεί ένα σημαντικότατο ρόλο και για αυτό 

το λόγο επιβάλλεται η καλύτερη αξιοποίηση του δικαιώματος της ψήφου για το κάθε μέλος του 

Προσωπικού. 

Πάγια θέση της ΚΕΔΙΠ είναι ότι ο Εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο δεν πρέπει να 

είναι Συντεχνιακός Εκπρόσωπος και ως εκ τούτου δεν επέλεξε να προωθήσει συγκεκριμένη 

υποψηφιότητα.  

Επιλέγει όμως να σκιαγραφήσει το προφίλ του ατόμου που θα καταλάβει αυτή τη θέση και τα προσόντα 

που αναμένεται να έχει.  

 Πρώτα από όλα ο Εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού θα πρέπει να διακατέχεται από 

ευθυκρισία και αποφασιστικότητα, να έχει το θάρρος της γνώμης του και να μπορεί να αντιδρά 

άμεσα και τεκμηριωμένα στα θέματα και τις προκλήσεις που συναντά και αφορούν το Διοικητικό 

Προσωπικό. 

 Θα πρέπει να διακατέχεται από ανιδιοτέλεια και να χειρίζεται τα θέματα που αντιμετωπίζει με 

σοβαρότητα και δικαιοσύνη μακριά από προσωπικά συμφέροντα και ιδιάζουσες σχέσεις. 

 Θα πρέπει να διακατέχεται από το όραμα και το πνεύμα του Πανεπιστημίου και να φροντίζει για 

την επιτυχή υλοποίηση και εμπέδωση του. 

 Θα πρέπει να διαφυλάττει τα θέματα Αρχής στην έκφραση και την εφαρμογή της πολιτικής του 

οργανισμού χωρίς εκπτώσεις. 

 Θα πρέπει μέσα από τις ενέργειες και τις πράξεις του να προάγει τη χρηστή διοίκηση, τη 

διαφάνεια και την ίση μεταχείριση του προσωπικού. 

 Θα πρέπει να έχει τα προσόντα, τις γνώσεις και την προσωπικότητα για να αντιπαραβάλλει 

επιχειρήματα στο Συμβούλιο και τις Επιτροπές που συμμετέχει, να γνωρίζει τα προβλήματα και τις 

δυσκολίες του οργανισμού και να προστατεύει και διαφυλάττει τα συμφέροντα του Διοικητικού 

Προσωπικού. 

 Θα πρέπει να προσέρχεται μελετημένος σε κάθε συνεδρία που συμμετέχει, να αξιοποιεί την 

εμπειρία και τις γνώσεις άλλων συναδέλφων και να καταθέτει ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες 

προτάσεις. 

 θα πρέπει να είναι προσιτός στα μέλη του προσωπικού και να καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την πλήρη και συχνή ενημέρωση του προσωπικού για τα θέματα που το αφορούν. 
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 Θα πρέπει να βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με όλα τα οργανωμένα σύνολα που εκπροσωπούν 

το προσωπικό και να συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία και συνεργασία τους. 

 Θα πρέπει να αποφεύγει τις «πελατειακές σχέσεις», την καλλιέργεια του παραγοντισμού και τις 

διαπροσωπικές σκοπιμότητες. 

Το τελευταίο διάστημα το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου βρίσκεται αντιμέτωπο με αρκετά 

προβλήματα και η συμβολή του Εκπροσώπου στην επίλυση τους δε στάθηκε ικανοποιητική.  

Στο άμεσο μέλλον, ο τόπος μας θα δεχτεί έντονες προκλήσεις και θα τεθεί προ σημαντικών αποφάσεων, 

στην προσπάθεια του να αντεπεξέλθει των δύσκολων συνθηκών που δημιούργησε η οικονομική και όχι 

μόνο κρίση. 

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, θα πρέπει το Διοικητικό Προσωπικό να εκπροσωπείται επάξια στο 

Συμβούλιο, συμβάλλοντας στην προσεγμένη και μεθοδική διαχείριση των προκλήσεων με γνώμονα τα 

καλώς νοούμενα συμφέροντα του Διοικητικού Προσωπικού και του Πανεπιστημίου Κύπρου γενικότερα.  

 

 

 

Εκτελεστική Γραμματεία  

Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) 

 

 

 

 


