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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

2 Φεβρουαρίου 2012 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

ΘΕΜΑ:  Συμμετοχή της Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) στη ΣΕΔΙΠ 

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι με απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, η Κίνηση Επιστημονικού 

Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) θα συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ) του 

Συμβουλίου, με έναν εκπρόσωπο. 

Παρόλο που πάγια θέση της ΚΕΔΙΠ είναι η ισότιμη συμμετοχή των συντεχνιών σε οποιοδήποτε συμβουλευτικό 

σώμα διαχειρίζεται θέματα προσωπικού, η Εκτελεστική Γραμματεία έχει αποφασίσει να συμμετέχει στη ΣΕΔΙΠ, 

έστω και με έναν εκπρόσωπο κρίνοντας ότι, σε αυτό το στάδιο που το ηθικό του προσωπικού σε ότι αφορά τα 

θέματα απασχόλησης, διοίκησης και ανέλιξης έχει καταρρακωθεί, επιβάλλεται η άμεση εμπλοκή της για τη στήριξη 

των προσπαθειών για δίκαιη και αξιοκρατική μεταχείριση. 

Έχουμε στόχο να καταστήσουμε τη συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο σώμα ουσιαστική, με παρεμβάσεις και 

εισηγήσεις που θα συμβάλλουν στην ανατροπή του αρνητικού κλίματος. 

Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη του Συμβουλίου που με τη ψήφο τους μας παρέδωσαν αυτό το βήμα για 

να το αξιοποιήσουμε ορθά και να συμβάλουμε, όπως επανειλημμένα έχουμε αναφέρει, με συνέπεια και ευθύνη 

στην προώθηση και προστασία του καλώς νοούμενου συμφέροντος του προσωπικού και του Πανεπιστημίου. 

Σε εκείνους που θέλησαν με τη ψήφο τους να μας στερήσουν αυτό το δικαίωμα, απαντάμε με σιγουριά ότι στην 

πορεία του χρόνου η άποψή τους, με τις παρεμβάσεις, τις ενέργειες και τις εισηγήσεις μας, θα διαφοροποιηθεί 

γιατί θα διαπιστώσουν την ανιδιοτέλεια, την ειλικρίνεια και τη λογική ως τον καλύτερο σύμμαχό μας. 

Θα ήταν παράληψη να μην εκφράσουμε την απογοήτευσή μας για την αρνητική ψήφο του εκπροσώπου του 

Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο ο οποίος, ενώ τάχθηκε να εκπροσωπεί το σύνολο του προσωπικού, 

επιβεβαιώνει το αντίθετο με τη συγκεκριμένη του ενέργεια. 

Διαβεβαιώνουμε όλο το προσωπικό ότι, χωρίς προκαταλήψεις και ενδοιασμούς, θα προσπαθήσουμε να 

προστατεύσουμε τα δικαιώματά του και να ανορθώσουμε το ηθικό που, δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα έχει 

πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα. 

 

Εκτελεστική Γραμματεία 

Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) 

 

 

ΚΟΙΝ: Πρόεδρο και Μέλη Συμβουλίου Πανεπιστημίου 


