
 

1/3 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

19 Ιουνίου 2013 

 

 

Θέμα: Εισηγήσεις για Οικονομική Περισυλλογή και Αύξηση της Παραγωγικότητας 

Η ΚΕΔΙΠ, όπως έχει ανακοινώσει και στο παρελθόν, παρακολουθώντας τις τρέχουσες οικονομικές 

εξελίξεις και τους δύσκολους καιρούς που περνά ο τόπος μας, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά και 

σε μεγάλο βαθμό το ίδιο το Πανεπιστήμιο Κύπρου, προχώρησε στη σύσταση Ομάδας 

Επεξεργασίας Προτάσεων για οικονομική περισυλλογή και αύξηση της παραγωγικότητας. Η 

ομάδα αυτή μελέτησε ευρύτερα τα οικονομικά πλαίσια λειτουργίας του Πανεπιστημίου και 

εισηγείται τα πιο κάτω μέτρα, τα οποία προωθεί στις Αρχές του Πανεπιστημίου για επεξεργασία: 

1. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Σχέδιο εργοδότησης ανέργων νέων 

επιστημόνων που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με 

τον τρόπο αυτό το ΠΚ συμβάλλει στην αξιοποίηση ανέργων νέων επιστημόνων και 

ταυτόχρονα επωφελείται και το ίδιο από τις υπηρεσίες που αυτοί θα προσφέρουν στον 

οργανισμό. 

2. Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των δαπανών για τηλεφωνικές κλήσεις στο εξωτερικό 

με τη χρήση άλλων συστημάτων / τεχνολογιών, όπως skype κλπ. 

3. Πλήρης αξιοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, και κατ’ επέκταση 

μείωση των χώρων που ενοικιάζει το ΠΚ για τη στέγαση Τμημάτων και άλλων χρήσεων. 

4. Καταρτισμός Σχεδίου Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, οι οποίες θα 

επιφέρουν έσοδα στο ΠΚ (συμπεριλαμβανόμενων ενοικιάσεων προς το κοινό αιθουσών 

εκδηλώσεων, σεμιναρίων, κλπ). Να προωθηθεί η διαδικασία άμεσης ενοικίασης των 

χώρων του Εμπορικού Κέντρου του Πανεπιστημίου που βρίσκονται σε αδράνεια. Να 

διερευνηθεί η επιλογή το Αθλητικό Κέντρο να αυτονομηθεί οικονομικά, ώστε τα έξοδα 

του να καλύπτονται πλήρως από έσοδα από συνδρομές, διοργάνωση εκδηλώσεων, 

παραχώρηση χώρων κλπ. 

5. Επανεξέταση της παραχώρησης επιδόματος σε όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού 

προσωπικού που κατέχουν θέση Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και τήρηση της 

δέσμευσης του Πανεπιστημίου για καθορισμό κριτηρίων για παραχώρηση του επιδόματος 

ως κίνητρο προσέλκυσης ή/ και διατήρησης αρίστων επιστημόνων.  

6. Αξιοποίηση των τελετών αποφοίτησης για εξασφάλιση εσόδων με (α) την αγορά από το 

ΠΚ και ενοικίαση προς τους φοιτητές των τηβέννων και (β) με την ανάληψη από το ΠΚ των 

υπηρεσιών φωτογράφισης των αποφοίτων. 
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7. Προκήρυξη κοινών διαγωνισμών ή και αξιοποίηση διαγωνισμών των άλλων Κρατικών 

Πανεπιστημίων, όπου είναι δυνατό. Αγορές σε μεγαλύτερες ποσότητες βελτιώνουν την 

αγοραστική δύναμη του ΠΚ και οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές. 

8. Ανάληψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων από μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού 

προσωπικού του ΠΚ, για θέματα που αφορούν το προσωπικό του ΠΚ και ανταλλαγή 

τέτοιων υπηρεσιών με τα άλλα Κρατικά Πανεπιστήμια, ανάλογα με τη τεχνογνωσία του 

προσωπικού του κάθε Πανεπιστημίου.   

9. Ανάπτυξη του εθελοντισμού μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας για 

διεκπεραίωση εργασιών του Πανεπιστημίου (όπως π.χ. εθελοντική εργασία καθαρισμού 

εξωτερικών χώρων, κήπων, κοκ), σε συνεργασία και με τους σχετικούς φοιτητικούς 

ομίλους (Όμιλος Εθελοντών, Περιβαλλοντικός Όμιλος, κλπ)  

10. Πλήρης αξιοποίηση διαθέσιμων κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 

περιβαλλοντικά, ενεργειακά και άλλα θέματα (όπως π.χ. Ανακύκλωση, Εγκατάσταση 

Συστημάτων για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ). 

11. Μείωση των εξόδων εκδηλώσεων με μείωση των εξόδων αγοράς υπηρεσιών σίτισης 

(catering) και εκτύπωσης προσκλήσεων. Σχεδιασμός των προσκλήσεων από εσωτερικούς 

πόρους ή τις αρμόδιες Υπηρεσίες/Τμήματα που πραγματοποιούν την εκδήλωση, αντί από 

εξωτερικά γραφεία. Να δημιουργηθεί συγκεκριμένο πρότυπο (template) για εκδηλώσεις, 

το οποίο θα προωθεί την εταιρική ταυτότητα του οργανισμού, και να διευκολύνει την 

ετοιμασία από μέλη του προσωπικού του ΠΚ. 

12. Επανεξέταση των δαπανών για ταξίδια: σύναψη συμφωνιών με ταξιδιωτικά γραφεία για 

παραχώρηση έκπτωσης στην αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, σύναψη συμφωνιών 

συνεργασίας με συγκεκριμένα ξενοδοχεία εξωτερικού (στις πόλεις συχνότερων 

επισκέψεων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας) για εξασφάλιση καλύτερων όρων 

διαμονής και καλύτερων τιμών. Επανεξέταση των δαπανών που αφορούν μετακινήσεις με 

ταξί, όπως για παράδειγμα, προς και από το αεροδρόμιο, με σύναψη συμφωνιών με 

συγκεκριμένα γραφεία ταξί, με στόχο την εξασφάλιση καλύτερων τιμών. 

13. Επανεξέταση διαδικασιών που αφορούν εκτελωνίσεις υλικών, με στόχο την εξασφάλιση 

καλύτερων τιμών. 

14. Επανεξέταση των δαπανών φιλοξενίας και σύναψη συμφωνίας με συγκεκριμένα 

εστιατόρια και ξενοδοχεία με στόχο την εξασφάλιση καλύτερων τιμών. 

15. Μείωση στη χρήση και εκτύπωση χαρτιού και περαιτέρω αξιοποίηση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

16. Μεγιστοποίηση της διαχειριστικής χρέωσης που λαμβάνει το ΠΚ από ερευνητικά 

προγράμματα και αξιοποίηση μέρους αυτής και από τις Διοικητικές Υπηρεσίες (όχι μόνο 

από τα Τμήματα, Σχολές και Ακαδημαϊκά μέλη του προσωπικού). 

17. Χρήση των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Κράτους για όλες τις μεταφορές, 

συμπεριλαμβανομένου και του DataPost για ταχυμεταφορές. Όπου υπάρχει επιτακτική 

ανάγκη για άμεση αποστολή  κατά τις απογευματινές ώρες ή το Σαββατοκύριακο (ώρες 

δηλαδή που το DataPost δεν εργάζεται) να επιλέγεται συγκεκριμένη εταιρεία 

ταχυμεταφορών με την οποία να συναφθεί συμφωνία για καλύτερες τιμές. 

18. Πλήρης αξιοποίηση των αποθεμάτων της αποθήκης που αφορούν γραφική ύλη και 

φωτοτυπικά υλικά πριν τη διενέργεια περαιτέρω αγορών. 
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19. Αποστολή έντυπων δημοσιεύσεων του ΠΚ μόνο σε επιλεγμένους αποδέκτες (π.χ. η 

Κοινότητα και ο Ενδείκτης να αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του προσωπικού ηλεκτρονικά 

και όχι σε έντυπη μορφή). 

20. Ανάληψη εκστρατείας για καλλιέργεια κουλτούρας εξοικονόμησης πόρων μεταξύ των 

μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. 

Νοείται ότι, για να καταστεί δυνατή η ουσιαστική εξοικονόμηση πόρων  του ΠΚ, θα πρέπει τα 

μέτρα που θα ληφθούν να επιβληθούν ως «αποφάσεις πολιτικής» από το ΠΚ, και όχι να 

επαφίεται στη καλή διάθεση του κάθε μέλους του προσωπικού για την εφαρμογή τους.  

Η ΚΕΔΙΠ παραμένει στη διάθεση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου για περαιτέρω ανταλλαγή 

απόψεων και επεξήγηση των προτάσεων που εισηγείται.  

Η ΚΕΔΙΠ επιθυμεί να ευχαριστήσει τα μέλη της Ομάδας Επεξεργασίας Προτάσεων, για οικονομική 

περισυλλογή και αύξηση της παραγωγικότητας, για τη συμβολή τους.  

 

 
 
 
Εκτελεστική Γραμματεία 
Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού 
 


