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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σε αυτό το τεύχος ότι, 
μια σειρά παρεμβάσεων της ΚΕΔΙΠ προς τις 
πανεπιστημιακές Αρχές, καθώς επίσης και εισηγήσεις που 
καταθέσαμε στη ΣΕΔΙΠ, απέδωσαν καρπούς με τα εξής 
αποτελέσματα: 

 Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Προσωπικού και 
Κανονισμών οι επικυρώσεις διορισμών συναδέλφων 
σε μόνιμη θέση, οι οποίες εκκρεμούσαν αδικαιολόγητα 
εδώ και καιρό, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίστηκε 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. 

 Με αφορμή τις μεγάλες καθυστερήσεις που 
παρατηρήθηκαν στην πλήρωση θέσεων προαγωγής 
και πρώτου διορισμού και προαγωγής,  διασφαλίστηκε 
με 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 να επισπεύσει τη λήψη απόφασης για τις 
θέσεις που εκκρεμούν.  Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω 
έχουν τροχοδρομηθεί μετά από παρεμβάσεις της 
ΚΕΔΙΠ προς τις αρχές του Πανεπιστημίου. Η ΚΕΔΙΠ έχει, 
επίσης, αποστείλει για το θέμα σχετική επιστολή για 
διερεύνηση στο Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως 
ενώ απέστειλε εκ νέου υπενθύμιση για τις θέσεις των 

οποίων η λήψη απόφασης εξακολουθεί να εκκρεμεί. 

 Είναι γνωστό ότι συνάδελφοι, οι οποίοι προάγονται σε 
θέσεις συγκεκριμένων Υπηρεσιών, δεν τοποθετούνται 
στην Υπηρεσία στην οποία προκηρύχθηκε η θέση αλλά 
παραμένουν στην Υπηρεσία που υπηρετούσαν μέχρι 
πρότινος. Το θέμα τέθηκε από την ΚΕΔΙΠ στον 
Πρόεδρο του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο αποφάσισε 
όπως τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού 
τοποθετούνται στη θέση για την οποία προάγονται, 
εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες ο 
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών θα πρέπει να 
διαβουλεύεται με το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, 
προτού τοποθετήσει συνάδελφο σε Υπηρεσία άλλη 
από αυτή για την οποία προκηρύχθηκε η θέση. Η 
εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης δεν έχει 
προωθηθεί ακόμα.  

 Η ΚΕΔΙΠ έθεσε θέμα για την καθυστέρηση που 
παρατηρείται στην προώθηση του θέματος της 
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 1η Οκτωβρίου 2011. Για το θέμα αυτό 
ανασυστάθηκε η ad-hoc Επιτροπή, η οποία θα 
μελετήσει και θα υποβάλει εισηγήσεις για το 
συνταξιοδοτικό. Στην Επιτροπή συμμετέχει πλέον και 
η ΚΕΔΙΠ. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Κίνησης 

Σε αυτό το τεύχος θα διαβάσετε: 

 Συμμετοχή Εκπροσώπου Διοικητικού Προσωπικού στην ΕΠΚ 

 Λειτουργία Νηπιαγωγείου και Βρεφοκομικού Σταθμού στο ΠΚ 

 Πρόταση Πρυτανικού Συμβουλίου για βραβείο «μη ασθενείας» 

 Τοποθετήσεις Ανώτερων Λειτουργών 

 Συμμετοχή Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών στο Συμβούλιο 
ΠΚ 

 Επαναφορά Θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου Α’ 

Το Ενημερωτικό Δελτίο της ΚΕΔΙΠ 
διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή, 

το ρόλο της οποίας διατελεί η  
Εκτελεστική Γραμματεία. 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Εχουμε ήδη κλείσει ένα χρόνο από την ημέρα που η ΚΕΔΙΠ ξεκίνησε επίσημα τη δράση της και σε 
αυτή την περίοδο έχουμε διαπιστώσει ότι το Πανεπιστήμιο, ως ένας σύγχρονος οργανισμός, δεν 
έχει καταφέρει ακόμη να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα διοίκησης. Ουσιώδη θέματα που 
αφορούν τη διαχείριση και  διοίκηση του προσωπικού, την πρόσληψη, αξιολόγηση και ανέλιξη 
του, την επαγγελματική αναγνώριση, εμπιστοσύνη και επιβράβευση του, που θα έπρεπε να 
τύχουν προσεκτικών χειρισμών και να προστατευθούν και αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, αφέθηκαν να παρασυρθούν στη χοάνη χρονοβόρων διαδικασιών και γραφειοκρατικής 
αντίληψης. Το προσωπικό έχει απολέσει το αίσθημα της συμμετοχής, της αναγνώρισης, της 
εμπιστοσύνης και με καταβεβλημένο το ηθικό και αξιοθαύμαστη υπομονή  προσπαθεί να 
αντεπεξέλθει.   
 
Στις προκλήσεις που δέχεται καθημερινά έρχονται να προστεθούν και όλοι οι κίνδυνοι που 
ενυπάρχουν, υπενθυμίζονται και προβάλλονται συνεχώς από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας λόγω 
των εξελίξεων που έχει δημιουργήσει η δυσμενής οικονομική κατάσταση στην οποία έχει 
περιέλθει ο τόπος.  
 
Σε αυτές τις συνθήκες που αναζητούνται λύσεις και διέξοδοι ένα είναι σίγουρο. Χρειάζονται 
άνθρωποι με όραμα, με έμπνευση και προοπτική, με πρόγραμμα και μεθοδικότητα, που να 
μπορούν να παρασύρουν μακριά τις ανησυχίες και τις φοβίες του κόσμου και να εμπεδώσουν την 
ελπίδα και την ασφάλεια. 
 
Ο ρόλος των συντεχνιών και των οργανωμένων συνόλων σε αυτές τις συνθήκες είναι ασύγκριτα 
τεράστιος. Η υπεύθυνη στάση, η συνεχής επαφή με το προσωπικό, η αξιολόγηση και αναγνώριση 
των υπαρκτών κινδύνων, η ενεργητική αντιμετώπιση των προβλημάτων, η μεθοδική και ενεργός 
παρέμβαση στα επίπεδα λήψης αποφάσεων και προπαντός, η σταθερή προσήλωση σε θέματα 
αρχής, αποτελούν τα κύρια μέσα για την επιτυχία του ρόλου τους. 
 
Η ΚΕΔΙΠ στον ένα χρόνο λειτουργίας της έχει αναγνωρίσει αρκετά προβλήματα. Πιστεύουμε ότι με 
σταθερά βήματα συντείναμε στην επίλυση κάποιων, συνεισφέραμε στην αποφυγή άλλων και 
προβληματίσαμε για την ύπαρξη αρκετών άλλων που απαιτούν χειρισμό. Ο δρόμος είναι μακρύς 
και οι συνθήκες δυσκολεύουν, προβάλλουμε όμως τη συνέπεια και τη θέληση. Τα υπόλοιπα θα 
ακολουθήσουν. 

 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Κίνησης 

 
Βάσος Ολύμπιος, Πρόεδρος 
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Η ΣΤΗΛΗ ΑΥΤΉ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ   3 

Χαιρετισμός του Προέδρου του Συμβουλίου του  

Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Χάρη Χαραλάμπους 
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Η ίδρυση και η λειτουργία του Νηπιαγωγείου και του 
Βρεφοκομικού Σταθμού, πέραν από την 
εκπαιδευτική τους χρησιμότητα, έχουν ήδη τύχει 
θετικής αποδοχής και αξιοποίησης από το 
προσωπικό του Πανεπιστημίου, και η υποστήριξη 
τους θα πρέπει να τεθεί ως κύρια αρχή στην 
προσέγγιση των όποιων προβλημάτων που 
εντοπίζονται. 

Η ΚΕΔΙΠ θεωρεί ότι τα θέματα που αφορούν στη 
θεσμική κατοχύρωση και νόμιμη λειτουργία του 
Νηπιαγωγείου και του Βρεφοκομικού Σταθμού θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη σημασία 
και προσοχή και κατά προτεραιότητα ώστε να 
επιλυθούν το συντομότερο. 

Η ΚΕΔΙΠ παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τα 
τεκταινόμενα στο Νηπιαγωγείο και Βρεφοκομικό 
Σταθμό, και ενημερώνεται σχετικά, με μέλημα την 
καλή λειτουργία τους και την κατοχύρωση του 
προσωπικού που έχει προσληφθεί για τη λειτουργία 
του.  

Επί της ευκαιρίας, και σε συνέχεια των επίσημων 
εγκαινίων που τελέστηκαν στις 17/09/2012 η ΚΕΔΙΠ 
εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο που επιτελεί το 
Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» 
και ο Βρεφοκομικός Σταθμός του Πανεπιστημίου 
Κύπρου.  

Με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου για πλήρη συμμετοχή του 
Εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού 
στις διαδικασίες της Επιτροπής Προσωπικού 
και Κανονισμών, η ΚΕΔΙΠ έχει εκφράσει τις 
επιφυλάξεις της γιατί θεωρεί ότι, ο 
Εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού δεν 
πρέπει να συμμετέχει σε διαδικασίες που 
αφορούν Διοικητικό Προσωπικό στις οποίες 
δημιουργείται οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση 
μεταξύ του ιδίου και του μέλους του 
προσωπικού. 

Η συμμετοχή του Εκπροσώπου του 
Διοικητικού Προσωπικού, ως μέλος του 
Συμβουλίου, στις διαδικασίες πρόσληψης ή 
προαγωγής προσωπικού διέπεται από τους  
Κανόνες Λειτουργίας του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου, βάσει των οποίων, «μέλος του 
Συμβουλίου δεν μετέχει σε συνεντεύξεις για 
προαγωγή ή πλήρωση θέσεων ανώτερης από 
αυτή που κατέχει». 

Η Κίνηση θεωρεί ότι η ίδια πρόνοια των 
Κανόνων του Πανεπιστημίου  θα πρέπει να 
ισχύει και στην περίπτωση προαγωγής ή 
πλήρωσης θέσης της ίδιας με εκείνη που 
κατέχει το μέλος του Συμβουλίου. 

Τηρουμένων των πιο πάνω, η ΚΕΔΙΠ χαιρετίζει 
την όποια αναβάθμιση του ρόλου του 
Εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού 
στο Συμβούλιο με τη συμμετοχή του σε 
Επιτροπές του Συμβουλίου.  

 

 

Συμμετοχή του Εκπροσώπου του Διοικητικού 
Προσωπικού στις διαδικασίες πρόσληψης και 
προαγωγής του Διοικητικού Προσωπικού 
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Λειτουργία Κοινοτικού Νηπιαγωγείου «Λητώ 
Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικού 
Σταθμού του Πανεπιστημίου Κύπρου  
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Με αφορμή δημοσίευμα στον ημερήσιο Τύπο με 
τίτλο, Πανεπιστήμιο. Βραβείο σε όσους δεν 
ασθενούν, και τη σχετική πρόταση που 
κατατέθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο στο 
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, η ΚΕΔΙΠ κατέθεσε 
γραπτώς στον Πρόεδρο και τα Μέλη του 
Πρυτανικού Συμβουλίου τον προβληματισμό της 
Εκτελεστικής Γραμματείας για την εν λόγω 
πρόταση, η οποία ως προσέγγιση δημιουργεί 
εύλογα ερωτηματικά.  

Αντιλαμβανόμενοι την πρόθεση του 
Πανεπιστημίου να εισαγάγει μεθόδους που 
αφενός θα οδηγήσουν στην αύξηση της απόδοσης 
και της παραγωγικότητας του προσωπικού και 
αφετέρου θα αποτρέψουν ή θα περιορίσουν 
τυχόν κατάχρηση του δικαιώματος χρήσης άδειας 
ασθενείας, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση 
όχι μόνο δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη 
των πιο πάνω, αλλά άπτεται του μείζονος 
θέματος άνισης μεταχείρισης υπαλλήλων που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας,  σύντομης ή 
μακράς διάρκειας, τα οποία τους αναγκάζουν σε 
περιστασιακή ή συνεχή χρήση της άδειας 
ασθενείας.  
 
Η θέση μας είναι ότι η χρήση της άδειας ασθενείας 
αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του προσωπικού 
και η όποια επιβράβευση για τη μη άσκηση ενός 
δικαιώματος ασφαλώς είναι άδικη, δεν μπορεί να 
αποτελέσει σοβαρό κίνητρο για την αύξηση της 
παραγωγικότητας, ούτε  μπορεί να αποτελέσει 
έγκυρο εργαλείο για την αποτροπή οποιασδήποτε 
παρεκτροπής εντοπίζεται από μέλος του 
προσωπικού.  
  

Βραβείο «μη ασθενείας» 
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Στην απουσία οποιωνδήποτε άλλων κινήτρων 
για αύξηση της παραγωγικότητας και 
επιβράβευσης του διοικητικού προσωπικού που 
επιδεικνύει ιδιαίτερο ζήλο στην εκτέλεση των 
καθηκόντων του, η επιβράβευση των 
υπαλλήλων που δεν ασθενούν θα επιφέρει 
αρνητικά αποτελέσματα.   
 
Οργανισμός, που στοχεύει στην επιχειρησιακή 
αριστεία και υιοθετεί πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας στις διαδικασίες του, δεν ενδείκνυται 
να χρησιμοποιεί αμφισβητούμενες πρακτικές 
για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού του, 
«τιμωρώντας» ουσιαστικά το ίδιο το προσωπικό 
και την προσπάθεια που καταβάλλει για τον 
εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή του.  

 
Μετά την απόφαση του Συμβουλίου για έναρξη 
διαλόγου για συζήτηση του θέματος της συλλογικής 
σύμβασης , η ΚΕΔΙΠ έχει αποστείλει σχετική επιστολή 
στη Διεύθυνση για συμμετοχή της στη διαδικασία.  

Συλλογική σύμβαση 

Σχέδια Υπηρεσίας Διοικητικού Προσωπικού 

 
Η ΚΕΔΙΠ έχει ζητήσει με επιστολή προς το Διευθυντή 
Διοίκησης και Οικονομικών τα σχέδια υπηρεσίας του 
διοικητικού προσωπικού που εργοδοτείται σε θέσεις 
με κλίματα από Α8 και άνω με σκοπό την 
επεξεργασία και ετοιμασία πρότασης που να 
περιλαμβάνει εισηγήσεις για τυχόν βελτίωσή τους.  
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Τοποθετήσεις Ανώτερων Λειτουργών 
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Η ΚΕΔΙΠ επιθυμεί να συγχαρεί τα μέλη του 
Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου που 
προήχθησαν πρόσφατα, παρά τις χρονοβόρες 
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τη 
Διοίκηση.  

Εντούτοις, παρακολουθώντας τις εξελίξεις αυτές 
δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τις 
ανησυχίες μας για το γεγονός ότι συνάδελφοι, οι 
οποίοι έχουν προαχθεί σε θέσεις Ανώτερων 
Λειτουργών σε συγκεκριμένες Διοικητικές 
Υπηρεσίες ή άλλες οντότητες δεν έχουν ακόμη 
τοποθετεί στις Υπηρεσίες για τις οποίες 
προκηρύχθηκαν οι θέσεις, αλλά συνεχίζουν να 
εκτελούν τα καθήκοντά τους στις Υπηρεσίες 
όπου βρίσκονταν πριν από την ανέλιξή τους.  

Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα 
σε συναδέλφους, οι οποίοι αν και πληρούσαν τα 
απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις, δεν 
υπέβαλαν αίτηση γιατί δεν τους ενδιέφεραν οι 
θέσεις στις συγκεκριμένες Υπηρεσίες. 
Σημειώνεται ότι, για τις θέσεις αυτές απαιτούνταν 
συγκεκριμένα προσόντα και εμπειρία σχετικά με 
τη θέση στην οποία επρόκειτο να τοποθετηθούν. 
Επίσης, οι προκηρύξεις των συγκεκριμένων 
θέσεων αναφέρονταν σε συγκεκριμένα 
καθήκοντα, τα οποία διέφεραν ανάλογα με την 
Υπηρεσία για την οποία προοριζόταν η θέση.  

 

Η ΚΕΔΙΠ έθεσε το θέμα σε γραπτή της 

επιστολή προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου,  

το οποίο συζητήθηκε σε συνεδρία του 

Συμβουλίου. Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως 

τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού 

τοποθετούνται στη θέση για την οποία 

προάγονται, εκτός από εξαιρετικές 

περιπτώσεις για τις οποίες ο ΔΔΟ θα πρέπει να 

διαβουλεύεται με το Συμβούλιο, προτού 

τοποθετήσει συνάδελφο σε Υπηρεσία άλλη 

από εκείνη για την οποία προκηρύχθηκε η 

θέση. Ενόψει της πιο πάνω απόφασης 

αναμένεται η άμεση τοποθέτηση των 

συναδέλφων που προήχθησαν στις Υπηρεσίες 

για τις οποίες προκηρύχθηκαν οι θέσεις.  
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Με την πάροδο είκοσι τριών και πλέον ετών από 
τη ψήφιση της νομοθεσίας για την ίδρυση του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και την τεράστια εμπειρία 
που έχει αποκομιστεί σε ότι αφορά τη διοίκηση, 
λειτουργία και οικονομική διαχείριση του, που 
οδήγησε σταδιακά στην καταξίωση και εμπέδωση 
του στην κοινωνία, ως ΚΕΔΙΠ, κρίνουμε ότι έχει 
παρέλθει ο χρόνος για την επαρκή προώθηση 
ρυθμίσεων που άπτονται θεμάτων 
αποτελεσματικότερης διοίκησης και 
ανταπόκρισης του οργανισμού.  

Μία από αυτές τις ρυθμίσεις, την οποία με σοβαρό 
προβληματισμό έχουμε καταθέσει ενώπιον του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, είναι η 
συμμετοχή του Διευθυντή Διοίκησης και 
Οικονομικών ως πλήρες  μέλος (με δικαίωμα 
ψήφου) στο Συμβούλιο. 

Θεωρούμε ότι ο Διευθυντής Διοίκησης και 
Οικονομικών, ως η κορυφή της ιεραρχικής 
πυραμίδας του Διοικητικού Προσωπικού, ο 
επικεφαλής και διοικητικός προϊστάμενος όλων 
των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, 
θα πρέπει  να έχει το δικαίωμα της συμμετοχής ως 
ισότιμο μέλος σε όλες τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου και των Επιτροπών του, τη στιγμή 
μάλιστα που στο Συμβούλιο έχει δικαίωμα ψήφου 
τόσο ο εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού 
(ο οποίος είναι πάντοτε ιεραρχικά σε κατώτερη 
θέση από το ΔΔΟ) όσο και ο εκπρόσωπος των 
φοιτητών. 

Πλήρης συμμετοχή Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών στο Συμβούλιο 

Σε μια περίοδο που η αποτελεσματικότερη 

διοίκηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθότι οι 

συνθήκες λόγω της οικονομικής κρίσης 

καθίστανται ιδιαίτερα δύσκολες, η πλήρης 

συμμετοχή του Διευθυντή Διοίκησης και 

Οικονομικών στο Συμβούλιο, είμαστε σίγουροι ότι 

μόνο θετικά μπορεί να επιφέρει. Η ΚΕΔΙΠ 

κρίνοντας ότι η ρύθμιση αυτή θα εξυπηρετήσει 

καλύτερα τους στόχους και το όραμα του 

Πανεπιστημίου, θα προτάξει και υποστηρίξει τη 

συγκεκριμένη θέση ενώπιον των οργάνων του 

Πανεπιστημίου και του νομοθετικού σώματος. 
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Η θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου Α΄ αποτελεί 
την ενδιάμεση βαθμίδα μεταξύ των θέσεων του 
Λειτουργού (Α8-10-11) και του Ανώτερου Λειτουρ-
γού (Α13) και παρέχει στο προσωπικό την ευκαιρία 
ανέλιξης με ταχύτερο τρόπο. Ενόψει και της μη 
έγκρισης ή/και προώθησης του Σχεδίου Μεταρ-
ρύθμισης, δια του οποίου θα διασφαλιζόταν ταχύ-
τερος τρόπος ανέλιξης, η επαναφορά της εν λόγω 
θέσης θα αποτελέσει κίνητρο για το προσωπικό, 
χωρίς να δημιουργεί σημαντικό επιπρόσθετο οικο-
νομικό κόστος για τον οργανισμό, στους δύσκο-
λους οικονομικά καιρούς που διανύουμε. 

Μελετώντας τα υφιστάμενα Οργανογράμματα 
των Υπηρεσιών, Σχολών και Τμημάτων, θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί ότι η θέση του Λειτουργού Πα-
νεπιστημίου Α΄ στην Κλίμακα Α11 μπορεί να αντι-
προσωπεύει τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Γρα-
φείου, ειδικότερα σε Υπηρεσίες που απασχολούν 
σε κάθε Γραφείο τους, δύο ή και τρεις Λειτουργούς 
Πανεπιστημίου. Μια τέτοια θέση θα μπορούσε να 
δώσει την ευκαιρία στο μέλος του προσωπικού 
που εκτελεί τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Γραφεί-
ου, παράλληλα με την υπεύθυνη διαχείριση των 
θεμάτων που αναλαμβάνει, να αμείβεται και ανά-
λογα.  Σημειώνεται ότι η θέση αυτή υπάρχει σε 
όλους τους οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα. 

Η ΚΕΔΙΠ θεωρεί ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου πρέ-
πει να διασφαλίζει τη λογική δομή των ανελίξεων 
των μελών του προσωπικού, η οποία θα πρέπει να 
συνάδει με τα καθήκοντα και τον ρόλο του προ-
σωπικού, όπως αυτός απορρέει και από τα σχετι-
κά οργανογράμματα.  

Επαναφορά της θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου Α΄ (Κλίμακα Α11) 

Προς το σκοπό αυτό εξυπακούεται  ότι θα πρέπει 
να επαναξιολογηθούν και επανεκτιμηθούν όλα τα 
οργανογράμματα των διοικητικών οντοτήτων του 
οργανισμού ώστε ο καταμερισμός του έργου και 
των δραστηριοτήτων κάθε γραφείου να γίνεται  
με ισότιμα κριτήρια. 

Για το θέμα αυτό η ΚΕΔΙΠ έχει καταθέσει τις 
απόψεις της στη ΣΕΔΙΠ και παρά τις αρνητικές 
αντιδράσεις μελών της Επιτροπής, δεσμεύεται να 
επανέλθει με την επεξεργασία  και υποβολή 
ολοκληρωμένης πρότασης, με όλα τα 
δικαιολογητικά στοιχεία και επιχειρήματα. Το 
θέμα εκτιμάται ότι άπτεται θεμάτων ίσης 
μεταχείρισης και δίκαιης αντιμετώπισης του 
προσωπικού και για το λόγο αυτό η ΚΕΔΙΠ θα το 
υπερασπιστεί με σύνεση και λογικά επιχειρήματα. 
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Βάσος Ολύμπιος, Πρόεδρος 

Κλεάνθης Πισσαρίδης, Αντιπρόεδρος 

Μαρίνα Πετρίδου, Γραμματέας 

Νικολέτα Πισσαρίδη, Βοηθός Γραμματέας 

Μαρίζα Λαμπίρη, Ταμίας 

Ξένια Κωνσταντίνου, Μέλος 

Χριστιάνα Μικελλίδου, Μέλος 
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Επιμέλεια τεύχους  

Μαρίζα Λαμπίρη  
Σχεδιασμός:  

Νικολέτα Πισσαρίδη 
 

email: 

kedip@ucy.ac.cy 
ιστοσελίδα: 

www.ucy.ac.cy/kedip 
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