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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ          22 Μαΐου 2012 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση Διοικητικού Προσωπικού για τις τρέχουσες εξελίξεις 

 

Επικοινωνούμε μαζί σας με σκοπό να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν θέματα του 

Διοικητικού Προσωπικού. 

Η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Ε.ΔΙ.Π.) έχει καταθέσει το τελευταίο διάστημα εισηγήσεις και 

προβληματισμούς για θέματα που αφορούν το σύνολο του Διοικητικού Προσωπικού και ειδικότερα αναφορικά με 

τις διαδικασίες πρόσληψης, μονιμοποίησης, μετατροπής σε σύμβαση αορίστου διάρκειας, τερματισμού σύμβασης 

και ανέλιξης του διοικητικού προσωπικού. Τα θέματα αυτά έχουν ήδη τροχοδρομηθεί για συζήτηση με 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στο άμεσο μέλλον. 

Η Κ.Ε.ΔΙ.Π. συμμετείχε, επίσης, για πρώτη φορά στην 38η συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διοικητικού 

Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ) στην οποία, δυστυχώς, δεν παρευρέθηκε η ΕΔΙΠΠΑΚ λόγω του ότι διαφωνεί με τη συμμετοχή 

μας στο εν λόγω σώμα. Θεωρούμε τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως αρνητική κίνηση αφού δημιουργεί αρνητική 

επίπτωση στην προσπάθεια που καταβάλλει το Διοικητικό Προσωπικό για την προώθηση των αιτημάτων του  και 

ευελπιστούμε ότι σύντομα η στάση της ΕΔΙΠΠΑΚ θα διαφοροποιηθεί.  Η ΚΕΔΙΠ θα συνεχίσει να συμμετέχει στις  

συνεδρίες της ΣΕΔΙΠ, οι οποίες θα συνεχιστούν κανονικά, με εισηγήσεις, παρεμβάσεις και σχόλια για όλα τα θέματα 

που απασχολούν το Διοικητικό Προσωπικό.  

Έχουμε εντοπίσει και επισημάνει, με τη βοήθεια αρκετών συναδέλφων, καίρια προβλήματα στη λειτουργία του 

οργανισμού μας τα οποία θεωρούμε ότι άπτονται άμεσου χειρισμού και κοινής, αν είναι δυνατόν, αντιμετώπισης 

και στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε με στόχο την ταχύτερη επίλυσή τους. 

Είναι κοινώς αντιληπτό ότι το τελευταίο διάστημα το προσωπικό προβληματίζεται έντονα και εκφράζει τις βαθιές 

ανησυχίες του για τις διαδικασίες που ακολουθούνται, κυρίως σε ότι αφορά τη μονιμοποίηση και ανέλιξή του. Το 

γεγονός αυτό μας ώθησε στο να εμμείνουμε στην ανάγκη για ανάλυση, αξιολόγηση και κωδικοποίηση  των εν λόγω 

διαδικασιών από το Πανεπιστήμιο. 

Ως  Κ.Ε.ΔΙ.Π. θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε όσα πολλάκις έχουμε διακηρύξει, αφουγκραζόμενοι τις ανησυχίες 

και τις έγνοιες του συνόλου του Διοικητικού Προσωπικού και κινούμενοι με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον 

του προσωπικού και του Πανεπιστημίου. 

 

Εκτελεστική Γραμματεία 

Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Ε.ΔΙ.Π.) 

 


