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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ         

25 Σεπτεμβρίου 2012 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση Διοικητικού Προσωπικού για τρέχοντα θέματα  

Με ικανοποίηση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μετά από σχετικές ενέργειες και πρωτοβουλίες της ΚΕΔΙΠ, 

τόσο με επαφές με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και τις υπόλοιπες Πανεπιστημιακές Αρχές, 

όσο και μέσω κατάθεσης εισηγήσεων στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ), έχουν  

δρομολογηθεί / αποφασιστεί τα πιο κάτω: 

 Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών, μετά από δικές μας επαφές, οι επικυρώσεις 

διορισμών συναδέλφων σε μόνιμη θέση, οι οποίες εκκρεμούσαν αδικαιολόγητα εδώ και μήνες, ενώ 

ταυτόχρονα διασφαλίστηκε (μετά από εισήγηση της ΚΕΔΙΠ και απόφαση της ΣΕΔΙΠ) ότι η απόφαση για 

επικύρωση διορισμού  συναδέλφου σε μόνιμη θέση (ή παράταση της χρονικής περιόδου  δοκιμασίας) θα 

πρέπει να λαμβάνεται εντός τριών μηνών από τη συμπλήρωση δύο χρόνων απασχόλησής του στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 

 Σε συνέχεια των μεγάλων καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν στην πλήρωση θέσεων προαγωγής και 

πρώτου διορισμού και προαγωγής και των πολλών παρεμβάσεων και επιστολών που απέστειλε η ΚΕΔΙΠ 

προς τις Αρχές του Πανεπιστημίου, διασφαλίστηκε με χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου ότι η λήψη 

απόφασης για διορισμό ή / και προαγωγή μέλους του Διοικητικού Προσωπικού θα πρέπει να λαμβάνεται 

το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση των προφορικών συνεντεύξεων. Παράλληλα, το 

Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών όπως επισπεύσει τη λήψη απόφασης για 

τις θέσεις που εκκρεμούν. Πρέπει να αναφερθεί ότι η ΚΕΔΙΠ για το συγκεκριμένο θέμα έχει παράλληλα 

αποστείλει επιστολή για διερεύνηση στο Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως. 

 

 Μετά από παρεμβάσεις της ΚΕΔΙΠ επί του ότι προαχθέντες συνάδελφοι σε συγκεκριμένες θέσεις  δεν 

τοποθετούνται στην Υπηρεσία στην οποία προκηρύχθηκε η θέση προαγωγής,  αντιθέτως παραμένουν στην 

Υπηρεσία που υπηρετούσαν μέχρι πρότινος, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε το αυτονόητο και έλαβε απόφαση 

όπως τα προαχθέντα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού τοποθετούνται στη θέση στην οποία υπέβαλαν 

αρχικά αίτηση και έχουν προαχθεί. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο μετά από διαβούλευση του 

Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών με το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, θα δύναται να τοποθετείται 

προαχθείς συνάδελφος σε Υπηρεσία άλλη από εκείνη για την οποία προκηρύχθηκε η θέση. 

 

 Μετά από παρεμβάσεις της ΚΕΔΙΠ και επισημάνσεις για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην 

προώθηση του θέματος ίδρυσης Ταμείου Συντάξεων/Προνοίας για τους νέους συναδέλφους που 

προσλαμβάνονται μετά την 1η Οκτωβρίου 2011 αλλά και όλους τους συμβασιούχους, όπως επίσης και της 

κατοχύρωσης του Σχεδίου Σύνταξης των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν πριν την 1/10/2011,  
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ανασυστάθηκε η ad-hoc Επιτροπή η οποία θα μελετήσει και θα υποβάλει εισηγήσεις για το συνταξιοδοτικό. 

Στην Επιτροπή έχει προσκληθεί να συμμετέχει και η ΚΕΔΙΠ με εκπρόσωπό της. 

 

Επιθυμούμε να διαβεβαιώσουμε τους συναδέλφους ότι η ΚΕΔΙΠ παρακολουθεί τις εξελίξεις στον Οργανισμό, 

βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και με συνέπεια προβαίνει σε εισηγήσεις για διορθώσεις και βελτιώσεις  των όσων 

επί θεμάτων αρχής κρίνονται ως μη ικανοποιητικές προσεγγίσεις, με γνώμονα το καλώς νοούμενο  συμφέρον του 

προσωπικού, αλλά και του Οργανισμού γενικότερα.  

 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η ΚΕΔΙΠ παρακολουθεί στενά και μελετά το θέμα των διαδικασιών ανέλιξης του 

προσωπικού, το οποίο κατά την άποψή μας είναι ένα από τα θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης επεξεργασίας, και 

ευελπιστούμε  ότι στο εγγύς μέλλον θα αντιμετωπιστεί από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου με τη δέουσα 

προσοχή και σημασία. 

 

 

 

 

Εκτελεστική Γραμματεία 

Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) 


