
 

 

 

24 Ιανουαρίου 2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, 

Θέμα: Μετακινήσεις Διοικητικού Προσωπικού 

Με αφορμή την τελευταία ενημέρωση της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού για τις πρόσφατες 

μετακινήσεις Διοικητικού Προσωπικού σε νέες Υπηρεσίες και τις αντίστοιχες αντιδράσεις 

επηρεαζόμενων συναδέλφων επιθυμούμε να τοποθετηθούμε για τα όσα συμβαίνουν και να 

καταθέσουμε την άποψη της ΚΕΔΙΠ σε ό,τι αφορά αυτό το πολύ ουσιώδες θέμα.  

Είναι αποδεδειγμένο ότι το κλίμα εργασίας το τελευταίο διάστημα με τα όσα συμβαίνουν στις 

Διοικητικές Υπηρεσίες έχει επιβαρυνθεί σημαντικά και ότι το ηθικό όλων των συναδέλφων επηρεάζεται 

αρνητικά. Η στάση που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια τόσο στην ενίσχυση των Διοικητικών 

Υπηρεσιών με νέο προσωπικό όσο και στην ανέλιξη του υφιστάμενου, έχει δημιουργήσει αρκετές πιέσεις 

και ένταση στην καθημερινή απασχόλησή μας και έχει εντείνει τις προσδοκίες μας για πιο αξιοκρατικό, 

αλλά ταυτόχρονα και διαφανή έλεγχο των τηρούμενων διαδικασιών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το τελευταίο διάστημα, βιώνουμε παράλληλα ένα κλίμα που δημιουργεί συνθήκες 

έλλειψης εμπιστοσύνης προς το Προσωπικό (εφαρμογή δύσκαμπτων πρακτικών στην ωρομέτρηση, 

προσπάθεια μείωσης παρεχόμενων αδειών ασθενείας, περιορισμός στη χρήση των αδειών με έγκριση 

προϊσταμένου και των αδειών ελεύθερου χρόνου, χρήση ειδικού εντύπου για δικαιολογητικό απουσίας 

από γιατρούς, μη αύξηση των αδειών ανάπαυσης των συμβασιούχων συναδέλφων κ.ά.).  

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, πρέπει να εξευρεθούν τρόποι για ανατροπή των υφιστάμενων συνθηκών 

και την αλλαγή της πορείας που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες εντάσεις. Η ΚΕΔΙΠ, 

στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται εκτιμά ότι η θυματοποίηση συναδέλφων, που κατέχουν 

οποιαδήποτε θέση, δεν συνάδει με τις αρχές και το πνεύμα που πρέπει να διέπει τη λειτουργία ενός 

πανεπιστημιακού ιδρύματος. 

Κάνουμε έκκληση για ακόμη μια φορά επαναφέροντας το θέμα της αναγκαιότητας θεσμοθέτησης 

πολιτικής για τις μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ διαφορετικών οργανωτικών οντοτήτων εντός του 

οργανισμού και της τήρησης διαφανών διαδικασιών για την κατάλληλη επιλογή των ατόμων. 

Παράλληλα, καλούμε το Πανεπιστήμιο όπως λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 

καταστάσεων που οδηγούν σε αρνητικές συνθήκες και αντιδράσεις όπως η πρόσφατη. 

Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στη Διεύθυνση για τη μετακίνηση και καλύτερη αξιοποίηση του 

προσωπικού, όμως αυτό πρέπει να γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας και όπου οι συνθήκες 

το επιτρέπουν (π.χ. μη εξειδικευμένες/άμεσες ανάγκες) να γίνεται κατόπιν ανοικτής προκήρυξης. Αυτή 

ήταν άλλωστε και η πάγια θέση της ΚΕΔΙΠ, η οποία έχει κατατεθεί πολλάκις στη Διεύθυνση του 

Πανεπιστημίου με στόχο να ισχύει και να εφαρμόζεται για όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό. 

Η ΚΕΔΙΠ παραμένει στη διάθεση όλων και θα συνεχίσει με συνέπεια και υπευθυνότητα να εργάζεται 

αδιάλειπτα για την «καρδιά» του Πανεπιστημίου μας, του ανθρώπινου δυναμικού του. 

Εκτελεστική Γραμματεία  

Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού 


