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Το Επιςτθμονικό Διοικθτικό Προςωπικό του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, αξιολογϊντασ 
τθ μζχρι ςτιγμισ πορεία του Πανεπιςτθμίου και τθ κζςθ του διοικθτικοφ 
προςωπικοφ ςε αυτό, πιςτεφει ότι θ εν λόγω ομάδα οφείλει να τυγχάνει 
επαγγελματικισ αναγνϊριςθσ και ποιοτικισ αντιπροςϊπευςθσ και, παράλλθλα, να 
διεκδικιςει ρόλο και λόγο ςτισ διαδικαςίεσ και τισ αποφάςεισ που τθν αφοροφν. 

Διαπιςτϊνεται ότι ενζργειεσ και δθλϊςεισ του πρόςφατου παρελκόντοσ ζχουν 
πλιξει το κφροσ και τθν αξιοπιςτία του επιςτθμονικοφ διοικθτικοφ προςωπικοφ, 
επθρεάηοντασ αρνθτικά το εργαςιακό κλίμα και δυςχεραίνοντασ το ζργο που 
καλείται να επιτελζςει. Προκφπτει, λοιπόν, θ ανάγκθ για τθν κατάκεςθ ενόσ λόγου 
μεςτοφ, δθμιουργικοφ και ποιοτικοφ με ςτόχο τθν αποκατάςταςθ του κφρουσ του, 
τθν ενδυνάμωςθ αλλά και τθν ενεργό ςυμμετοχι του ςτα δρϊμενα του 
Πανεπιςτθμίου Κφπρου. 

Το Επιςτθμονικό Διοικθτικό Προςωπικό του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, ζχοντασ 
διαγνϊςει τθν ανάγκθ για αναβάκμιςθ του ρόλου του, καλείται να διεκδικιςει 
οργανωμζνα και με ςοβαρότθτα από τθν θγεςία του ιδρφματοσ, τθν 
πανεπιςτθμιακι κοινότθτα και οργανωμζνουσ φορείσ, τθν απόδοςθ τθσ δζουςασ 
ςθμαςίασ και τθν αναγνϊριςθ του επιςτθμονικοφ ζργου που επιτελεί.  

Ωσ εκ τοφτου, ανακοινϊνεται θ ίδρυςθ τθσ ΚΙΝΗΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ- ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΚΕΔΙΠ), θ οποία αποτελείται από μόνιμο 
και ςυμβαςιοφχο προςωπικό που κατζχει κζςθ ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου για τθν 
οποία απαιτείται πανεπιςτθμιακό δίπλωμα, με ςτόχουσ:  

1.                  Τθν αναβάκμιςθ και ανάδειξθ του επιςτθμονικοφ ζργου που επιτελείται 
από τισ Διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ και το προςωπικό ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου. 

2.                  Τθν αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ και τθσ φφςθσ του ζργου που επιτελεί το 
διοικθτικό προςωπικό.  

3.                  Τθν ενεργό εμπλοκι και εδραίωςθ τθσ ςυμμετοχισ του διοικθτικοφ 
προςωπικοφ και τθσ ςυμβολισ του ςε όλουσ τουσ άξονεσ δράςθσ του 
Πανεπιςτθμίου.  

4.                  Τθ ςυμμετοχι ςτα διοικθτικά και οργανωτικά δρϊμενα του Πανεπιςτθμίου 
και ιδιαίτερα ςτο πλάνο λειτουργίασ και ανάπτυξισ του με τθν παροχι 
τεκμθριωμζνθσ επιςτθμονικισ και αναλυτικισ γνϊςθσ και άποψθσ.  



5.                  Τθ ςυμμετοχι τθσ Κίνησης ςε όλα τα ςυμβουλευτικά ι άλλα ςϊματα του 
Πανεπιςτθμίου όπου ςυμμετζχει το διοικθτικό προςωπικό, για ενίςχυςθ του 
ρόλου και του λόγου του. 

6.                  Τθν κατάκεςθ απόψεων και ειςθγιςεων για τθν ομαλότερθ και 
αποτελεςματικότερθ λειτουργία των Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν. 

7.                  Τθν προϊκθςθ ενόσ υγιοφσ εργαςιακοφ κλίματοσ και ςτενότερθσ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ του προςωπικοφ όλων των βακμίδων. 

8.                   Τθν προϊκθςθ ςτενότερθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ όλων των οργανωμζνων 
ομάδων ι ςυνόλων του Πανεπιςτθμίου Κφπρου. 

 

 

 

Τθν πιο πάνω διλωςθ προςυπογράφουν 47 μζλθ του Διοικθτικοφ Προςωπικοφ.  

Ο κατάλογοσ παραμζνει ανοικτόσ για υπογραφζσ μζχρι και τθν Παραςκευι, 17 
Δεκεμβρίου 2010 και ςτθ ςυνζχεια κα δθμοςιοποιθκεί 


