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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

17 Ιουνίου 2013 

 

Θέμα: Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα – 

Ανελίξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού 

 

Αναφορικά με την πρόσφατη ανακοίνωση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, ημερομηνίας 

7 Ιουνίου 2013, σε σχέση με το πιο πάνω θέμα, η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού 

(ΚΕΔΙΠ) επιθυμεί να καταθέσει τα ακόλουθα: 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στα 22 χρόνια λειτουργίας του πέτυχε πάρα πολλά μέσα από τη 

συλλογική προσπάθεια. Ως ΚΕΔΙΠ θεωρούμε ότι ειδικά σε περίοδο κρίσης η συλλογικότητα θα 

πρέπει να διαφυλαχθεί ως το κεντρικό συστατικό και κίνητρο για να επιτευχθεί κάθε νέα 

πρωτοβουλία. Η ατομική ευθύνη και αριστεία επικρατούν εκεί όπου καλλιεργείται κουλτούρα 

συνοχής. 

Γι αυτούς τους λόγους, κρίναμε απαραίτητο να παρέμβουμε και να σχολιάσουμε τα όσα  

αναφέρονται στην ανακοίνωση, αντιδρώντας για το γεγονός ότι παρόλο που η σχετική Εγκύκλιος 

της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, αρ. 231, 25/04/2013, που απεστάλη στο Πανεπιστήμιο από 

το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφορά και επηρεάζει το σύνολο του προσωπικού του 

Πανεπιστημίου, την Πρυτανεία απασχόλησε αποκλειστικά το ζήτημα των ανελίξεων ακαδημαϊκού 

προσωπικού. 

Επιπλέον, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο θα προβεί σε ενέργειες με 

σκοπό «να καταθέσει τεκμηριωμένη πρόταση» η οποία όμως, όπως συνάγεται, ΔΕ θα εδράζεται 

στις ευρύτερες ανάγκες του Πανεπιστημίου, αλλά αποκλειστικό στόχο θα έχει να εξαιρεθούν οι 

«ανελίξεις» ως διαφορετική διαδικασία από το πάγωμα προαγωγών που ισχύει σε όλο το 

δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Είναι κατανοητό στον καθένα από μας ότι σκοπός της παγοποίησης των θέσεων 

(συμπεριλαμβανόμενων θέσεων ανελίξεων ή και προαγωγών) από το Κράτος είναι η 

εξοικονόμηση δαπανών.  Άρα, αν οι θέσεις ονομάζονται  “προαγωγής” ή “ανέλιξης” δεν αλλάζει 

το λόγο παγοποίησης τους. Η διάκριση αυτή που γίνεται από το ίδιο το Πρυτανικό Συμβούλιο 

υπέρ του ακαδημαϊκού προσωπικού, τη στιγμή που υπάρχουν θέσεις ανελίξεων διοικητικού 

προσωπικού που εκκρεμούν, πέραν από τρία χρόνια, με ορατό πια τον κίνδυνο να χαθούν ενώ 

είναι επίσης παγοποιημένη η κενωθείσα θέση του ΔΔΟ, μας λυπεί ιδιαίτερα. 

Αν το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιθυμεί να πείσει το προσωπικό του (ακαδημαϊκό και διοικητικό) 

να προσφέρει το μέγιστο των δυνατοτήτων του, απαιτείται η ηγεσία  να μεταφέρει την πίστη ότι 
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κάνει το μέγιστο δυνατό για να διασφαλίσει το καλύτερο για το σύνολο. Γι αυτό και θεωρούμε ότι 

οι ανακοινώσεις, ειδικά για εργασιακά ζητήματα, θα πρέπει να στοχεύουν στο να καλλιεργήσουν 

κλίμα ομοψυχίας και αλληλεγγύης και όχι διάκρισης.  

Επιπρόσθετα, σε μια περίοδο που όλοι θα πρέπει να προβληματιστούν και να συνδράμουν με τον 

οποιονδήποτε, δύσκολο ή εύκολο τρόπο, στην ανασυγκρότηση του Κράτους, πιστεύουμε ότι 

πρέπει να είμαστε φειδωλοί στις προσεγγίσεις μας για να μην προκαλέσουμε στο τέλος τη 

δικαιολογημένη αντίδραση των συμπολιτών μας.  

 

 

Εκτελεστική Γραμματεία 
Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού 


