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Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΙΠ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 13/12/11 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με αφορμή τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση και τις αντίστοιχες 

αντιδράσεις των εργαζομένων, ως Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, επιθυμούμε να καταθέσουμε τα πιο κάτω: 

1. Αναγνωρίζουμε την κρισιμότητα της οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει 

περιέλθει η χώρα καθώς και την αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων για την 

παράκαμψη της πορείας προς το “μηχανισμό στήριξης”, που θα έχει οδυνηρές 

συνέπειες για το σύνολο του πληθυσμού. 

2. Τασσόμαστε υπέρ μιας ισορροπημένης πολιτικής για την εξυγίανση της οικονομίας, με 

στοχευμένα μέτρα για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 

3. Κρίνουμε ότι τα μέτρα που προωθούνται, αποτελούν ουσιαστικές υποχωρήσεις των 

εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γεγονός που θα έπρεπε να 

αντιμετωπιστεί με περισσότερη προσοχή. Παράλληλα, εγείρονται σημαντικά 

ερωτήματα ως προς το πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, τι θα γίνει με τη λήξη της 

διετούς περιόδου παγοποίησης των μισθών και της ΑΤΑ, ποιες άλλες προσεγγίσεις θα 

παρεισφρήσουν στο σύστημα μέχρι τη λήξη της περιόδου αυτής, πόσο δίκαια 

κατανέμονται στους εργαζομένους οι επιπτώσεις των μέτρων, και ποιες άλλες 

επιλογές δεν έτυχαν ορθολογιστικής αντιμετώπισης. 

4. Θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της εργατικής ισορροπίας, 

στοιχείο που αποδείχτηκε ουσιαστικός παράγοντας στη σύγχρονη ιστορία του τόπου, 

την ανταλλαγή θέσεων και το διάλογο μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και 

της εκτελεστικής ή νομοθετικής εξουσίας. 

5. Φρονούμε ότι, ως υπάλληλοι του Πανεπιστημίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 

έχουμε συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό και οι κινήσεις της πολιτείας θα πρέπει να 

στραφούν πλέον προς άλλες κατευθύνσεις για την επιβολή οποιονδήποτε 

επιπρόσθετων μέτρων. Η πάταξη της φοροδιαφυγής, η αύξηση της ικανότητας του 

κράτους στην είσπραξη των οφειλών, η δικαιότερη και ισορροπημένη φορολόγηση 

των εισοδημάτων και της περιουσίας, ο περιορισμός των επιδομάτων ιδιαίτερα των 

υψηλά αμειβομένων, ο μηδενισμός της σπατάλης της κρατικής μηχανής, κ.ά. 

αποτελούν μερικές από τις ενέργειες που θα μπορούσαν να προωθηθούν.   
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Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα πιο πάνω και κρίνοντας ότι η Κίνηση Επιστημονικού 

Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου (Κ.Ε.ΔΙ.Π.) πρέπει να τοποθετηθεί επί 

των μέτρων που προωθούνται από την Πολιτεία, έχουμε ως Εκτελεστική Γραμματεία 

αποφασίσει να εισηγηθούμε στα μέλη μας τη μη συμμετοχή μας στην τρίωρη στάση εργασίας 

την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011, καθότι κρίνουμε ότι  

i. Η κρίσιμη οικονομική κατάσταση της χώρας και της Ευρώπης γενικότερα, 

επιτάσσει την επιβολή στοχευμένων μέτρων. 

ii. Δεν φαίνεται να κατατέθηκαν εποικοδομητικές προτάσεις για εναλλακτικά 

μέτρα από τις μεγάλες εργασιακές συντεχνίες της χώρας στο σύντομο διάλογο 

που προηγήθηκε με την Πολιτεία. 

Παράλληλα, καταθέτουμε την αντίδρασή μας για το περιεχόμενο των μέτρων, όπου δεν 

λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια αλλά ακολουθείται μια οριζόντια λογική, για το 

χρόνο που απαιτήθηκε μέχρι τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

της οικονομίας, αλλά και την έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου. 

Η ΚΕΔΙΠ, προτίθεται να ετοιμάσει σχετική πρόταση την οποία θα καταθέσει στο Συμβούλιο 

του Πανεπιστημίου με εισηγήσεις σε ότι αφορά ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν από 

πλευράς του κράτους και του Πανεπιστημίου για τη βελτίωση της οικονομικής μας 

κατάστασης. Παράλληλα, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα της οικονομίας και θα 

ενημερώνουμε τα μέλη μας σε τακτική βάση.  

Η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου επιθυμεί να 

εκφράσει το σεβασμό της για την απόφαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων να 

συμμετάσχουν στην προγραμματισμένη στάση εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


