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9 Ιουνίου 2016 

 

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, 

 

Θέμα: Αναδιοργάνωση Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κύπρου 
 

Με την παρούσα ανακοίνωση, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις απόψεις μας 

αναφορικά με τις πρόσφατες αλλαγές που έχουν ανακοινωθεί από τις Πρυτανικές Αρχές 

(ηλεκτρονικό μήνυμα Πρύτανη, ημερ. 03/06/2016, με θέμα «Η πρόκληση της αλλαγής για να 

γίνουμε καλύτεροι: Οργανωτική αναδιάρθρωση»). Οι σύγχρονοι οργανισμοί που καλούνται να 

ανταποκρίνονται σε ένα μεταβαλλόμενο και δυναμικό περιβάλλον πρέπει να επιδιώκουν την 

αλλαγή, λειτουργώντας σε πνεύμα συνεργασίας, συμμετοχικότητας και διαφάνειας.  

Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνουμε τα ακόλουθα: 

 Είναι κατανοητή η ανάγκη που προκύπτει από την πρόθεση του Πανεπιστημίου για 

περαιτέρω υποστήριξη της Έρευνας και προς τούτο την πρόταση για δημιουργία 

εξειδικευμένης Υπηρεσίας Έρευνας. Η ΚΕΔΙΠ δεν είχε διαφωνήσει με αυτόν το στόχο εξ αρχής 

(παλαιότερη σχετική απόφαση του Συμβουλίου ΠΚ), έχει όμως καταθέσει την ανησυχία της 

σε σχέση με τον τρόπο στελέχωσης και λειτουργίας της εν λόγω Υπηρεσίας. 

 Με το διαχωρισμό της υφιστάμενης Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων σε Υπηρεσία 

Υποστήριξης Έρευνας και Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων, δεν έχει, μέχρι σήμερα, τεκμηριωθεί 

επαρκώς η ύπαρξη και λειτουργία της δεύτερης. Θεωρούμε ότι η εισήγηση προηγούμενης 

Επιτροπής, που επεξεργάστηκε το θέμα, για ενσωμάτωση στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων 

και άλλων δραστηριοτήτων, θα έδινε στη νέα Υπηρεσία μεγαλύτερο πεδίο απασχόλησης. 

 Ο διαχωρισμός της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων σε δύο Υπηρεσίες, την Υπηρεσία 

Πληροφορικών Εφαρμογών και την Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής, δεν έχει, μέχρι 

σήμερα, τεκμηριωθεί σε βαθμό που να αποδεικνύει την αναγκαιότητα του διαχωρισμού. 

Αντίθετα, ενδέχεται να προκαλέσει περισσότερη δυσλειτουργία και γραφειοκρατία μεταξύ 

δύο διαφορετικών οντοτήτων. Οι υπηρεσίες πληροφορικής υποστήριξης μπορούν κάλλιστα 

να λειτουργούν κάτω από μία διεύθυνση/ένα προϊστάμενο όπως γίνεται στην πλειοψηφία 

των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Κύπρο και το εξωτερικό. Επί τούτου, σημειώνουμε ότι ο 

διαχωρισμός Υπηρεσιών δε συνάδει με την προσπάθεια που επικαλείται η μελέτη 

αναδιοργάνωσης για αποφυγή «διαμερισματοποίησης της διοικητικής λειτουργίας». 

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας, όπως αυτές έχουν σταλεί ήδη στις 

Πρυτανικές Αρχές και στο Συμβούλιο, αναφορικά με άλλα στοιχεία που περιλαμβάνει η πρόταση 

που προωθήθηκε στο Συμβούλιο για έγκριση, μέσα στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης, ως εξής:  

1. Στο οργανόγραμμα που προωθείται δεν περιλαμβάνεται η ομάδα του προσωπικού που 

σήμερα απασχολείται στη διοικητική οντότητα «Πρυτανεία», η οποία αποτελείται από τον 

Τομέα Προώθησης και Προβολής, το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και τα Γραφεία 
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Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Πρύτανη,  του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων και του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης. 

2. Παρόλο ότι στη μελέτη συστήνεται η οργανωτική δομή να παραμείνει στο επίπεδο των 

Τομέων, γίνεται παράλληλα πρόταση για μετακίνηση ή και ενοποίηση συγκεκριμένων 

Γραφείων. Θεωρούμε ότι η μη συμπερίληψη των Γραφείων στην οργανωτική δομή των 

Υπηρεσιών θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα που θα οδηγήσουν σε δυσλειτουργία των 

Υπηρεσιών. Κατανοούμε ότι ο υφιστάμενος αριθμός Γραφείων είναι μεγάλος, έχει όμως την 

ευχέρεια το Συμβούλιο σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο εκάστης Υπηρεσίας  να 

προχωρήσει στην αξιολόγηση τους και σε διορθωτικές κινήσεις για τη μείωση τους, με στόχο 

πάντοτε την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. 

3. Θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η θέση του Γραφείου Επιχειρησιακής 

Διεύθυνσης, για το οποίο δεν γίνεται καθόλου αναφορά στη μελέτη, στο οργανόγραμμα του 

Πανεπιστημίου, καθώς οι δραστηριότητες του δεν συνάδουν με τις δραστηριότητες που 

καταπιάνεται η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία ανήκει σήμερα.  

4. Με βάση τη μελέτη, προκύπτει ότι ένας μεγάλος αριθμός Τομέων που θα δημιουργηθούν θα 

υπάγονται απευθείας στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, γεγονός που αναμένεται να 

επιβαρύνει τις εργασίες της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών και του Διευθυντή, 

στερώντας χρόνο και πόρους από τη διαχείριση σημαντικών, στρατηγικών θεμάτων (έστω και 

προσωρινά εφόσον αποτελούν εν δυνάμει Υπηρεσίες). 

5. Η μελέτη αναφέρεται σε μετακινήσεις και κατάργηση συγκεκριμένων Τομέων, χωρίς να 

γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε μετακινήσεις μελών του προσωπικού που σήμερα 

υπάγονται στις συγκεκριμένες οντότητες. Επί τούτου, πρέπει να διασαφηνιστεί εάν και πως 

θα γίνουν μετακινήσεις του προσωπικού.   

6. Αναμένεται ότι μια πρόσθετη ευρύτερη μελέτη θα πρέπει να ετοιμαστεί η οποία να 

ενσωματώνει και τη δομή/λειτουργία του διοικητικού προσωπικού που απασχολείται στις 

Σχολές/Ερευνητικές Μονάδες, για το οποίο δεν γίνεται καθόλου αναφορά στην υφιστάμενη 

πρόταση για αναδιοργάνωση. 

 

Σημειώνεται ότι ήδη είναι υπό εξέλιξη η διαδικασία χαρτογράφησης και αναδιοργάνωσης των 

διεργασιών του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την οποία το Πανεπιστήμιο έχει αποταθεί σε 

εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους.  Θεωρούμε φρόνιμο οι όποιες αποφάσεις παρθούν 

για αναδιοργάνωση Διοικητικών Υπηρεσιών, να προκύψουν μέσα από αυτήν τη διαδικασία, και 

ως εκ τούτου να πηγάζουν από μια σφαιρική και ολιστική αντιμετώπιση του θέματος.   

 
Διευκρινίζεται ότι όλα τα πιο πάνω σχόλια/παρατηρήσεις στάλθηκαν στις Αρχές του 
Πανεπιστημίου πριν τη λήψη της τελευταίας απόφασης, η οποία όπως διαφαίνεται δεν έχει 
λάβει υπόψη τα πλείστα εξ αυτών.  
 
 
 
 
Εκτελεστική Γραμματεία 
Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού  
Πανεπιστημίου Κύπρου (ΚΕΔΙΠ) 

 


