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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

14 Νοεμβρίου 2013 

 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

 

Θζμα: Διαχρονικά Προβλήματα του Διοικητικοφ Προςωπικοφ ςτο Πανεπιςτήμιο Κφπρου 

 

Θ ςθμερινι μασ ανακοίνωςθ είναι μια κατάκεςθ ζντονθσ διαμαρτυρίασ για τα πολλαπλά 

προβλιματα που ζχουμε αναδείξει ωσ ΚΕΔΙΠ ςτθ Διοίκθςθ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου και τα 

οποία παραμζνουν, δυςτυχϊσ, άλυτα. Ζχουμε αναλάβει ρόλο για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 

λειτουργίασ του Πανεπιςτθμίου, και κεωροφμε ότι αποτελεί υποχρζωςθ μασ θ ειλικρινισ και 

ζντιμθ ςτάςθ και κριτικι για τα όςα παρακολουκοφμε και αφουγκραηόμαςτε και ςε αυτό το 

πλαίςιο προβαίνουμε ςτθ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια κατάκεςθ. 

Δυςτυχϊσ, τα ςυμπεράςματά μασ από τθ μζχρι ςιμερα επίςθμθ διετι εμπλοκι μασ ςτα κοινά δεν 

είναι κετικά, γιατί για τα περιςςότερα από τα προβλιματα που ζχουμε καταδείξει, 

διαπιςτϊνουμε μια απακι ςτάςθ από τθ Διοίκθςθ του Πανεπιςτθμίου, θ οποία επιβεβαιϊνεται 

από τα ίδια τα αποτελζςματα. 

Ζχουμε πρόςφατα κατακζςει ςτο Πρυτανικό Συμβοφλιο όλα τα κζματα (όπωσ φαίνονται πιο 

κάτω), τα οποία παραμζνουν ςε εκκρεμότθτα, ωσ μια προςπάκεια να δϊςουμε ζμφαςθ ςτθν  

αναγκαιότθτα επίλυςθσ και επίςπευςθσ τθσ διαδικαςίασ αντιμετϊπιςισ τουσ. Για όλα τα κζματα 

που αναφζρονται υπάρχει καταγεγραμμζνθ αλλθλογραφία και πραγματοποίθςθ κατϋιδίαν 

ςυναντιςεων, που τεκμθριϊνουν τθ μεγάλθ κακυςτζρθςθ που παρατθρείται ςτθν αντιμετϊπιςθ 

τουσ από πλευράσ των Αρχϊν του Πανεπιςτθμίου. 

 

 Πρυτανικζσ εκλογζσ 

Θ ΚΕΔΙΠ ζχει κατακζςει τθν ανάγκθ νομοκετικισ ρφκμιςθσ τθσ διαδικαςίασ εκλογισ των 

Πρυτανικϊν Αρχϊν, ϊςτε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Προςωπικοφ να δικαιοφνται 

νομότυπα να ψθφίηουν απευκείασ τον υποψιφιο που επικυμοφν κακϊσ επίςθσ και τθν 

ανάγκθ αφξθςθσ του ποςοςτοφ του ΔΠ ςτισ πρυτανικζσ εκλογζσ από το 6% επί των 

ακαδθμαϊκϊν εκλεκτόρων ςτο 20%. Το παράδειγμα των προθγοφμενων εκλογϊν, με τθν 

κλιρωςθ εκλεκτόρων και τθν προκαταςκευι ζτοιμων ψθφοδελτίων για αυτοφσ, δεν 

πρζπει να επαναλθφκεί εξαιτίασ τθσ απροκυμίασ των Αρχϊν του Πανεπιςτθμίου να 

χειριςτοφν το κζμα. 
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Το κζμα, παρά το γεγονόσ ότι ανατζκθκε εδϊ και μινεσ ςε Ad-hoc Επιτροπι να το 

μελετιςει εκκρεμεί, ενϊ οι επόμενεσ Πρυτανικζσ Εκλογζσ πλθςιάηουν γεγονόσ που 

προβλθματίηει ζντονα. 

 

 

 Αναβάθμιςη του Ρόλου του Διευθυντή Διοίκηςησ και Οικονομικών (ΔΔΟ) ςτο υμβοφλιο 

Θ ΚΕΔΙΠ ζχει αποςτείλει πρόταςθ για αναβάκμιςθ του ρόλου του ΔΔΟ ςτο Συμβοφλιο και 

αναγνϊριςι του ωσ κανονικό μζλοσ με δικαίωμα ψιφου. Πιςτεφουμε ότι θ ιςότιμθ 

ςυμμετοχι, δια εκπροςϊπθςθσ, του Διοικθτικοφ Προςωπικοφ ςτα όργανα λιψθσ αποφάςεων 

είναι ςθμαντικι για τον οργανιςμό και κα επιφζρει μόνο κετικά αποτελζςματα.  

 

Το κζμα εκκρεμεί ζςτω και αν θ πλειοψθφία του Πρυτανικοφ Συμβουλίου τάχκθκε υπζρ. 

 

 Ανελίξεισ/Προαγωγζσ Διοικητικοφ Προςωπικοφ 

Θ ΚΕΔΙΠ ζχει κατακζςει πλθκϊρα παρατθριςεων ςε ςχζςθ με το κζμα αυτό, τόςο για τθν 

απϊλεια κζςεων προαγωγισ ςε ηωτικζσ Υπθρεςίεσ, λόγω τθσ κακυςτζρθςθσ των 

χειριςμϊν του Συμβουλίου, όςο και για τισ διαδικαςίεσ επιλογισ, κακοριςμοφ των 

απαιτοφμενων προςόντων για κάκε κζςθ, αλλά και αξιολόγθςθσ των υποψθφίων. 

Τζκθκαν ερωτιματα ςε ςχζςθ με τθ μθ τοποκζτθςθ των προαχκζντων ςτισ Υπθρεςίεσ 

όπου προκθρφχκθκαν ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ και παρά τθ ςχετικι απόφαςθ του 

Συμβουλίου δεν ζγινε μζχρι ςιμερα καμιά αντίςτοιχθ τοποκζτθςθ. Τζκθκε, επίςθσ, το 

ερϊτθμα για το ποια από τισ δφο κζςεισ ανϊτερου Λειτουργοφ που προςφζρκθκαν ςτο 

ίδιο άτομο είναι ελεφκερθ και ακόμα δεν ζχει απαντθκεί. Τζκθκαν, τζλοσ, ερωτιματα 

αναφορικά με τθν αφυπθρζτθςθ/ανάκλθςθ αφυπθρζτθςθσ Ανϊτερου Λειτουργοφ τα 

οποία, επίςθσ, ζμειναν αναπάντθτα αφοφ το κζμα εκκρεμεί για μινεσ ςτο Συμβοφλιο. 

 

Το αποτζλεςμα είναι να υπάρχουν ςιμερα Υπθρεςίεσ χωρίσ κανζναν Ανϊτερο Λειτουργό, 

να υπάρχουν ςυνάδελφοι που ζχουν ταλαιπωρθκεί για χρόνια ωσ υποψιφιοι και ζχουν 

χάςει τθν εμπιςτοςφνθ τουσ απζναντι ςτο ίδρυμα και τουσ κεςμοφσ του, να επικρατεί 

ςφγχυςθ ςε ςχζςθ με τισ διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται και να φιμϊνεται ςτο τζλοσ θ ίδια 

θ προοπτικι. 

 

 υνταξιοδοτικό - Σαμείο φνταξησ Προςωπικοφ 

Θ ΚΕΔΙΠ ηιτθςε τθν επίςπευςθ των διαδικαςιϊν κατοχφρωςθσ του Σχεδίου Συντάξεων του 

μόνιμου προςωπικοφ που προςελιφκθκε πριν τθν 1θ Οκτωβρίου 2011 όςο και τθν ίδρυςθ 

Ταμείου Προνοίασ για το μόνιμο προςωπικό που προςελιφκθκε μετά τθν 1θ Οκτωβρίου 

2011 κακϊσ και για το ςυμβαςιοφχο προςωπικό. 

 

Το κζμα χειρίηεται Ad-Hoc Επιτροπι όςον αφορά το  πρϊτο ςκζλοσ, ενϊ για το δεφτερο 

μόλισ πρόςφατα (τζλοσ Οκτωβρίου 2013) αποςτάλθκε ςχετικι επιςτολι ςτο Υπουργείο 

Οικονομικϊν. Θ ταχφτθτα χειριςμοφ του κζματοσ ςίγουρα δε μασ αφινει 

ικανοποιθμζνουσ. 
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 Αναδιοργάνωςη Διοικητικών Οντοτήτων 

Θ ΚΕΔΙΠ ζχει κατακζςει προφορικά, τόςο ςτθν αρμόδια Επιτροπι όςο και ςτο Πρυτανικό 

Συμβοφλιο, τθ κζςθ τθσ ότι θ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ απαιτεί περιςςότερθ μελζτθ ςε ότι 

αφορά τθν προςζγγιςθ και το ςχεδιαςμό τθσ, αναγνωρίηει τθ δεδθλωμζνθ πρόκεςθ του 

Πανεπιςτθμίου να ιδρφςει νζα Υπθρεςία για να εμβακφνει ςτο τομζα τθσ ζρευνασ, όμωσ 

οι μετακινιςεισ του προςωπικοφ κα πρζπει να γίνουν προςεκτικά, ςε εκελοντικι βάςθ  

και ςε ςυνεννόθςθ με τισ Υπθρεςίεσ που κα επθρεαςτοφν. Ηιτθςε, επίςθσ, να ξαναγίνει 

επαφι με τισ Διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ πριν τθν εφαρμογι των ποριςμάτων τθσ. 

 

Το κζμα βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Θ ΚΕΔΙΠ κα κατακζςει και γραπτϊσ τισ απόψεισ τθσ 

ελπίηοντασ να επθρεάςει κετικά τθ ςυνζχεια. 

 

 Επίτροποσ Πανεπιςτημίου 

Ζνα διαχρονικό και πάγιο αίτθμα του Διοικθτικοφ Προςωπικοφ για τθν ίδρυςθ και 

λειτουργία του κεςμοφ του Επιτρόπου Πανεπιςτθμίου ζχει αφεκεί να ατονιςει και να 

αφαιρεκεί από τισ προτεραιότθτεσ του Πανεπιςτθμίου. Μια αρχικι προςπάκεια που ζγινε 

αντιμετωπίςτθκε μόνο από πλευράσ ακαδθμαϊκισ προςζγγιςθσ, βαςιςμζνθσ ςτουσ 

πεικαρχικοφσ κανόνεσ του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ, ενϊ από πλευράσ του Διοικθτικοφ 

Προςωπικοφ δεν ζτυχε αντίςτοιχου χειριςμοφ ι προςζγγιςθσ. 

 

Προςδοκοφμε ςτθν επαναφορά του κεςμοφ του Επιτρόπου ςτθν θμεριςια διάταξθ των 

οργάνων του Πανεπιςτθμίου για άμεςθ εφαρμογι του, πιςτεφοντασ ότι αποτελεί δείγμα 

ορκολογιςτικισ, ςφγχρονθσ και επιτυχθμζνθσ διοικθτικισ πράξθσ. 

 

 Νηπιαγωγείο 

Θ ΚΕΔΙΠ ζχει κατακζςει τισ ανθςυχίεσ τθσ για τθ μζχρι ςιμερα μθ κεςμικι κατοχφρωςθ 

του Βρεφοκομικοφ Στακμοφ και του Νθπιαγωγείου «Λθτϊ Παπαχριςτοφόρου» του 

Πανεπιςτθμίου Κφπρου, γεγονόσ που δθμιουργεί εφλογα ερωτθματικά τόςο ςτο 

προςωπικό που εργάηεται ςε αυτό όςο και ςτουσ ςυναδζλφουσ γονείσ, που ζχουν 

εγγράψει εκεί τα παιδιά τουσ. 

 

Το κζμα βρίςκεται ακόμθ ςε εκκρεμότθτα και ευελπιςτοφμε ότι με τθν ζναρξθ του νζου 

ζτουσ κα πρζπει να τφχει του ανάλογου χειριςμοφ. 

 

Αυτά και άλλα κζματα, ίςωσ μικρότερθσ ςθμαςίασ τα οποία ζχουν πολλάκισ αναφερκεί, είναι τα 

ηθτιματα που μασ αναγκάηουν να κατακζςουμε δθμόςια τθ διαμαρτυρία μασ για τον τρόπο 

χειριςμοφ τουσ ι μθ από τισ Αρχζσ του Πανεπιςτθμίου. Είμαςτε υποχρεωμζνοι να κατακζςουμε 

υπεφκυνα τισ κζςεισ μασ και να δθλϊςουμε ότι εφόςον ςυνεχιςτεί θ ίδια τάςθ απαξίωςθσ των 

αιτθμάτων και των προβλθμάτων που απαςχολοφν το Διοικθτικό Προςωπικό, με κίνθτρο και 

μοναδικό γνϊμονα το καλό του Πανεπιςτθμίου, κα αντιδράςουμε. Αν ο ίδιοσ ο οργανιςμόσ μασ 
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δεν μασ ακοφει, δεν ζχουμε άλλθ επιλογι από το να απευκυνκοφμε ςτουσ νομοκζτεσ για να 

διεκδικιςουμε το δίκιο μασ. Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι κζλουμε οι επόμενεσ Πρυτανικζσ 

Εκλογζσ να είναι δίκαιεσ ωσ προσ το Διοικθτικό Προςωπικό και νομότυπεσ.  

Θεωρϊντασ ότι ζνασ οργανιςμόσ, όπωσ είναι το Πανεπιςτιμιο Κφπρου, που καλείται να 

πρωτοςτατιςει ςτθν οικονομικι, κεςμικι, κοινωνικι και επιςτθμονικι ανάπτυξθ του τόπου 

οφείλει πρϊτα να επιλφςει τα δικά του εςωτερικά προβλιματα, προςδοκοφμε ότι ςφντομα κα 

δθμιουργθκεί θ κζλθςθ και θ αποφαςιςτικότθτα ςτα αρμόδια όργανα να αντιμετωπίςουν 

αποτελεςματικά όλα αυτά τα ηθτιματα. 

 

Εκτελεςτικι Γραμματεία  

Κίνθςθσ Επιςτθμονικοφ Διοικθτικοφ Προςωπικοφ (ΚΕΔΙΠ) 


