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δελτίο 
Αγαπητοί συνάδελφοι 

Στα πλαίσια του καθιερωμένου στόχου της Κίνησης για 
ενημέρωση, διαφάνεια και ανατροφοδότηση του 
Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου επί των 
σημαντικών θεμάτων και εξελίξεων που απασχολούν 
ευρύτερα την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, σας 
αποστέλλουμε το δέκατο Ενημερωτικό Δελτίο της Κίνησης.   

Αναμφίβολα το 2018 ήταν μια σημαντική χρονιά για το 
Πανεπιστήμιο, η οποία σηματοδοτήθηκε από την αλλαγή 
των Πρυτανικών Αρχών. Παρόλες τις διαβεβαιώσεις που 
λάβαμε διαχρονικά από την ηγεσία του Πανεπιστημίου για 
τη νομοθετική ρύθμιση και αλλαγή στη διαδικασία 
εκλογής, το Πανεπιστήμιο έχει προχωρήσει για ακόμα μια 
φορά στην εκλογική διαδικασία για ανάδειξη Πρύτανη και 
Αντιπρυτάνεων μέσω εκλεκτόρων.  Στόχος μας είναι να 
συνεργαστούμε τόσο με τις νέες Πρυτανικές Αρχές όσο και 
με τις άλλες συντεχνίες ούτως ώστε το Πανεπιστήμιο να 
προχωρήσει άμεσα με την  τροποποίηση της εκλογικής 
διαδικασίας. 

Κατά τη διάρκεια του έτους που μας πέρασε, αξίζει να γίνει 
ιδιαίτερη αναφορά στις προσπάθειες που κατέβαλε η 
ΚΕΔΙΠ, στα πλαίσια της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Διοικητικού Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ), για την προαγωγή των 
καλώς νοούμενων συμφερόντων του προσωπικού, μέσω 
της ρύθμισης διαφόρων ζητημάτων όπως το Ταμείο 
Αλληλεγγύης Αδειών Προσωπικού, των Σχεδίων Υπηρεσίας 
του προσωπικού, τη βελτίωση των όρων εργοδότησης και 
πολλά άλλα που βρίσκονται σε εξέλιξη.  

Αξιοσημείωτο γεγονός για το 2018, αποτέλεσε και η 
υιοθέτηση από το ΠΚ, της απόφασης της Πολιτείας για 

εξομοίωση του ετήσιου αριθμού αδειών ανάπαυσης του 
Συμβασιούχου Προσωπικού με το Μόνιμο, και 
ευελπιστούμε πως η προσπάθεια για οριστική ρύθμιση του 
ζητήματος θα στεφθεί τελικά με επιτυχία. 

Η βελτίωση του εργασιακού κλίματος καθώς και η 
ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης του διοικητικού 
προσωπικού είναι ανάμεσα στις κύριες προτεραιότητες της 
ΚΕΔΙΠ. Η Κίνηση θα συνεχίσει με ιδιαίτερη ευαισθησία να 
παρεμβαίνει και να θέτει εισηγήσεις προς αυτή τη 
κατεύθυνση με μοναδικό στόχο την αποκατάσταση του 
εργασιακού κλίματος και του αισθήματος εμπιστοσύνης. 

Το Πανεπιστήμιο μας λειτουργεί σε ένα δυναμικό 
περιβάλλον, και τα τελευταία χρόνια γνώρισε ταχεία 
ανάπτυξη. Η επίτευξη και η πραγμάτωση των στόχων και 
του οράματος του Πανεπιστημίου μας είναι απόλυτα 
συνυφασμένη με το ανθρώπινο δυναμικό του και την 
προθυμία, ευσυνειδησία και διάθεση του να συνδράμει 
προς αυτή τη κατεύθυνση. 

Η ΚΕΔΙΠ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την νέα 
Πρυτανεία και ευρύτερα τις αρχές του Πανεπιστημίου με 
ανοικτό πνεύμα, καλόπιστη κριτική και παραγωγικές 
προτάσεις που στοχεύουν στην υλοποίηση των στόχων 
του Πανεπιστημίου ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν την 
ευημερία του προσωπικού. 

Ευχόμαστε καλή χρονιά σε όλους με υγεία και με 
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Κίνησης,  

Ελίζα Αρχαίου,                  
Πρόεδρος 
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Σύνθεση Εκτελεστικής Γραμματείας ΚΕΔΙΠ 2018 - 2020 
  

Στη Γενική και Εκλογική Συνέλευση της Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ), που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2018,  εκλέγηκε η νέα Εκτελεστική Γραμματεία για τα έτη 2018-2020 και ακολούθησε 
εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. 
 
Η νέα Εκτελεστική Γραμματεία (2018-2020), κατά την πρώτη της συνεδρία, καταρτίστηκε σε Σώμα ως εξής: 
  
Πρόεδρος:                          Ελίζα Αρχαίου                                 (τηλ. 4076) 
Αντιπρόεδρος:                  Χάρης Αιμιλιανίδης                       (τηλ. 4209) 
Γραμματέας:                     Εύανδρος Βότσης                          (τηλ. 4187) 
Βοηθός Γραμματέας:     Δέσποινα Κωνσταντίνου             (τηλ. 2236) 
Ταμίας:                              Παύλος Μιχαηλίδης                       (τηλ. 3976) 
Μέλος:                               Τατιάνα Μιχαηλίδου                      (τηλ. 4207) 
Μέλος:                               Μιχάλης Κωνσταντίνου                (τηλ. 4168) 
  
Ως μέλη της ΕΓ της ΚΕΔΙΠ σας διαβεβαιώνουμε ότι  θα εργαζόμαστε για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλο-
ντος και την ενίσχυση του ρόλου του διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο. Η επικοινωνία μας βασίζεται 
στο πνεύμα της διαφάνειας, της συλλογικότητας και της συνεχούς ενημέρωσης, καθιστώντας όλους κοινωνούς 
των θεμάτων που μας απασχολούν ή/και χρήζουν διευθέτησης. 
  
Εκφράζουμε, επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες στα απερχόμενα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, Κλεάνθη      
Πισσαρίδη, Βάσο Ολύμπιο, Νικολέτα Νικολάου, Αθω Χρυσάφη, Δόξα Κωμοδρόμου και Αθηνά Φράγκου-Σελίπα 
για την πολύτιμη προσφορά τους στο έργο της ΚΕΔΙΠ. 
  
Προσβλέπουμε σε αγαστή και παραγωγική συνεργασία με όλους τους συναδέλφους/μέλη της Πανεπιστημιακής 
κοινότητας. 
  
  
Εκτελεστική Γραμματεία 
Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού 
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H ενεργή συμμετοχή της ΚΕΔΙΠ στα δρώμενα της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διοικητικού Προσωπικού, στοχεύει 
στην προαγωγή των συμφερόντων τόσο του συνόλου του Διοικητικού Προσωπικού, όσο και της ευρύτερης 
Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Συνεργάζεται πολύ παραγωγικά με τις άλλες δύο Συντεχνίες του Προσωπικού, με 
στόχο τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων αλλά και την ικανοποίηση στο μέγιστο βαθμό των προσδοκιών του 
Διοικητικού Προσωπικού.  
 

Στις συνεδρίες της ΣΕΔΙΠ παρευρίσκονται δύο μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, τα οποία μετέχουν ενεργά, 

παραθέτοντας απόψεις, σχόλια και προτάσεις σχετικά με το μείζον θέμα της τήρησης των βασικών αρχών χρηστής 

Διοίκησης που προσβλέπει πρωτίστως στο σεβασμό του Προσωπικού, αλλά και στην αναγνώριση τόσο του ρόλου, 

όσο και των ευθυνών του. Παρ’ όλες τις προσπάθειες της Κίνησης, κάποιες από τις παραινέσεις μας δεν έχουν 

εισακουσθεί από τη Διεύθυνση, ωστόσο θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε με εισηγήσεις για επίλυση των 

θεμάτων που απασχολούν το προσωπικό ή πολιτικών που χρήζουν βελτίωσης.  

 

Το Διοικητικό Προσωπικό έχει ανάγκη να βιώσει έμπρακτα την εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας, της 

επιβράβευσης, και των αναμενόμενων ανελίξεων· γνώμονες που πρέπει να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα ενός 

σύγχρονου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Ο περιορισμός του ρόλου της ΣΕΔΙΠ σε συμβουλευτικό μόνον, εμποδίζει 

την αξιοποίηση ιδεών και προτάσεων, αφού πολλές φορές ακόμη και η ενημέρωση για τις τελικές αποφάσεις των 

εκτελεστικών οργάνων του Πανεπιστημίου είναι ελλιπής.   

Συμμετοχή και Δράσεις της ΚΕΔΙΠ στη Συμβουλευτική Επιτροπή 

 Διοικητικού Προσωπικού ΣΕΔΙΠ 

    ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
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‘Εντυπο ‘Αδειας Ασθενείας 
 
Η ΚΕΔΙΠ αιτήθηκε να γίνεται αποδεκτό το 
έντυπο που εκδίδει ο εκάστοτε γιατρός, ενώ το 
έντυπο που εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο να 
αποτελεί εναλλακτική επιλογή. Η εισήγηση δεν 
έγινε δεκτή, αφού υπήρξε διαφωνία εκ μέρους 
της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, ΥΑΔ. 
‘Επειτα, ζητήθηκε η κατάργηση μερικών 
παραγράφων, ώστε το έντυπο να 
απλοποιηθεί. Οι πλείστες εισηγήσεις έγιναν 
δεκτές με αποτέλεσμα το αναθεωρημένο 
έντυπο να θεωρείται βελτιωμένο.  Αναμένεται 
η δημοσίευσή του. Εν τέλει, η ΚΕΔΙΠ 
παρακάλεσε την ΥΑΔ να είναι πρακτική στις 
αποφάσεις της και να επιδεικνύει την 
απαιτούμενη κατανόηση σε ειδικές 
περιπτώσεις που τυχόν παρουσιαστούν.  
Η ΥΑΔ ήταν θετική.  
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Προτάσεις ΚΕΔΙΠ προς ΣΕΔΙΠ:  

ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Ταμείο Αλληλεγγύης Αδειών Προσωπικού 
 
Η ΚΕΔΙΠ πρότεινε όπως το Προσωπικό που θα κάνει 

χρήση του Ταμείου για λόγους υγείας (είτε προσωπικής 

ανάγκης, είτε ανάγκης συγγενικού του προσώπου), να 

επωφελείται για μέχρι δευτέρου βαθμού συγγένειας και 

όχι πρώτου βαθμού. Δηλαδή, πέραν των περιπτώσεων 

γονέων και παιδιών να περιληφθεί και η περίπτωση 

αδελφιών (π.χ. ανάγκη συνοδείας ασθενούς αδελφού/ής 

στο εξωτερικό). Επιπλέον, συζητήθηκε η διάρκεια 

άδειας ασθενείας και προτάθηκε το όριο ΄΄μέχρι 10 

ημερών΄΄ να είναι πιο ευέλικτο, ώστε το άτομο που θα 

επωφελείται να διευκολύνεται ανάλογα με την ανάγκη, 

όπως αυτή θα εγκρίνεται από την αρμόδια επιτροπή. 

Αναμένεται ότι οι εισηγήσεις της ΚΕΔΙΠ θα περιληφθούν 

στο αναθεωρημένο έντυπο. 

Στα πλαίσια λειτουργίας της ΣΕΔΙΠ καταγράφονται πιο κάτω κάποια εκ των ζητημάτων που συζητήθηκαν. 
Περιγράφονται σε συντομία οι απόψεις που κατατέθηκαν από τους εκπροσώπους της ΚΕΔΙΠ: 

    ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
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Η διασφάλιση και ενίσχυση των δικαιωμάτων 
του Προσωπικού, Μόνιμου και Συμβασιούχου, 
αποτελεί κύριο μέλημα της ΚΕΔΙΠ.  
 
Αύξηση του χρονιαίου αριθμού Αδειών 
Ανάπαυσης 
 
Χαιρετίσαμε με ικανοποίηση την υιοθέτηση εκ 
μέρους του Πανεπιστημίου της απόφασης της 
Πολιτείας για αύξηση του χρονιαίου αριθμού 
Αδειών Ανάπαυσης του Συμβασιούχου 
Προσωπικού, αφού για δεκαετίες, η μείωση 
των δικαιούμενων Αδειών Ανάπαυσης 
προσέγγιζε περίπου το 50% σε σχέση με τον 
δικαιούμενο αριθμό του Μόνιμου 
Προσωπικού. 
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Μονιμοποίηση του Συμβασιούχου Προσωπικού 
 

Σχετικά με το πάγιο αίτημα της ΚΕΔΙΠ για μονιμοποίηση 

του Συμβασιούχου Προσωπικού, θεωρούμε ότι το 

Πανεπιστήμιο οδεύει προς την ορθή κατεύθυνση, αφού 

ξεκίνησε σχετικό διάλογο με την Κυβέρνηση. Οπως 

ενημερωθήκαμε από την ΥΑΔ, το ζήτημα αυτή τη στιγμή 

βρίσκεται στους εξωτερικούς Νομικούς Συμβούλους του 

Πανεπιστημίου, ώστε να γίνει εφικτή η διαμόρφωση 

σχετικής πρότασης που δε θα προσβάλλεται νομικά σε 

επίπεδο συνταγματικότητας, για να προωθηθεί και προς 

την Βουλή.  

Ταμείο Προνοίας, Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι κ.ά 

Παρόλο που οι Αρχές του Πανεπιστημίου αντιμετωπίζουν 

το θέμα με σχετική αισιοδοξία, ως ΚΕΔΙΠ τονίσαμε στις 

συνεδρίες της ΣΕΔΙΠ ότι ενδεχομένως, η επίκληση 

αισιοδοξίας να μειώσει την προσπάθεια για βελτίωση του 

τρέχοντος καθεστώτος εργοδότησης, αφού υπάρχουν 

απλά διορθωτικά μέτρα που θα έπρεπε άμεσα να 

υιοθετηθούν. Μερικά από αυτά είναι η σύσταση Ταμείου 

προνοίας με συνεισφορά και του Εργοδότη, το δικαίωμα 

του εκλέγειν στις Πρυτανικές εκλογές ή και το δικαίωμα 

του εκλέγεσθαι στις εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπου 

του Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο του 

Πανεπιστημίου. 

 

Προτάσεις ΚΕΔΙΠ προς ΣΕΔΙΠ:  

ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

    ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
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Σχέδια Υπηρεσίας Προσωπικού 

Η ΚΕΔΙΠ ζήτησε όπως τηρηθούν δομημένες Αρχές 

που να διέπουν με κοινή προσέγγιση όλα τα 

Σχέδια Υπηρεσίας του Προσωπικού. 

Επανειλημμένα, η ΚΕΔΙΠ κατέθεσε τις διαφωνίες 

της για τον τρόπο συγγραφής των Σχεδίων 

Υπηρεσίας. Τα υφιστάμενα Σχέδια Υπηρεσίας 

υποδηλώνουν έμμεσα την πρόθεση των Αρχών 

του Πανεπιστημίου, μέσω συγκεκριμένων 

ορολογιών, να ερμηνεύσουν με αυστηρότητα τα 

σχετικά γραφόμενα και ανά περίπτωση να 

υποχρεώσουν το προσωπικό να είναι περίπου 

‘’παντός καιρού’’ υπάλληλος. 

 

Το 2007, το Διοικητικό Προσωπικό μέσα από την 

ΕΔΙΠΠΑΚ, που αντιπροσώπευε τότε το σύνολο του 

ΔΠ, διεκδίκησε βελτίωση των ‘Ορων Εργοδότησης, 

ζητώντας προσαυξήσεις που θα λειτουργούσαν εν 

τέλει και προς όφελος του Πανεπιστημίου. Οι 

προσαυξήσεις αυτές συσχετίζονταν με κίνητρα 

αυτοβελτίωσης ή και επιβράβευσης των δράσεων-

εμπειριών του ΔΠ που άμεσα ή έμμεσα καρπούται 

το Πανεπιστήμιο.  Σε συζήτηση στη ΣΕΔΙΠ, η  ΚΕΔΙΠ 

εισηγήθηκε την επικαιροποίηση των τότε 

προτάσεων με σκοπό να γίνουν οι απαραίτητες 

προσαρμογές στις τρέχουσες εργασιακές συνθήκες. 

Η θέση έγινε αποδεκτή και η ΚΕΔΙΠ μαζί με τις 

άλλες δύο συντεχνίες συμμετέχει ενεργά στην 

επιτροπή που συστάθηκε από την ΥΑΔ για την 

ολοκλήρωση ενός σύγχρονου σχεδίου-εγγράφου 

προς τελική κατάληξη. 

Βελτίωση ‘Ορων Εργοδότησης και  

Προσαυξήσεις 

Θέματα Σχέσεων και Συμπεριφορών 

στον εργασιακό χώρο του ΠΚ 

Οι υγιείς σχέσεις και συμπεριφορές στον εργασιακό χώ-

ρο, αποτελούν θέμα ύψιστης προτεραιότητας για την 

ΚΕΔΙΠ. Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΕΔΙΠ προβαίνει 

σε ενέργειες για ευαισθητοποίηση των Αρχών του Πανε-

πιστημίου, με σκοπό να εκλείψουν χρόνια ζητήματα 

ανάρμοστων συμπεριφορών οποιασδήποτε προέλευ-

σης, που σαφέστατα ταλαιπωρούν το Προσωπικό. Τα 

ζητήματα που εγείρονται είναι συνήθως ιδιαίτερα ευαί-

σθητα και η ΚΕΔΙΠ με διακριτικότητα αλλά και επιμονή 

χειρίζεται δύσκολες καταστάσεις, επιδιώκοντας στη 

βελτίωση του Εργασιακού κλίματος. Δυστυχώς, η πραγ-

ματικότητα είναι ότι οι Αρχές του Πανεπιστημίου παρό-

λο που αποπειράθηκαν, δεν κατάφεραν ακόμα να εκρι-

ζώσουν τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τουλά-

χιστον ένα μέρος του Προσωπικού. Ευελπιστούμε σε 

καλύτερα αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον.  

Προτάσεις ΚΕΔΙΠ προς ΣΕΔΙΠ:  

ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
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Η μετακίνηση προσωπικού αποτελεί μία σημαντική παράμετρο χρηστής διοίκησης.  
Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου οφείλει να εγκύψει με ευαισθησία και αποφασιστικότητα.  
 
Η ΚΕΔΙΠ ζήτησε να τεθούν Αρχές Διαφάνειας, ώστε μέσα από ανοικτές και Δημοκρατικές διαδικασίες να ενι-
σχυθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης του Προσωπικού. Είναι αδιαμφισβήτητο το δικαίωμα της Διοίκησης για 
άμεσες και δυναμικές ενέργειες εκεί όπου απαιτείται διακριτικότητα ή και εμπιστευτικότητα, όμως παράλ-
ληλα, θα πρέπει να τεθούν όρια που να ικανοποιούν το περί δικαίου αίσθημα του Προσωπικού. 
 
Η ΚΕΔΙΠ κατέθεσε πολλές εισηγήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Το ζήτημα αναμένεται να επανέλθει στη 

ΣΕΔΙΠ από την ΥΑΔ, η οποία ανέλαβε και την εκπόνηση σχετικού προσχεδίου στο αμέσως επόμενο χρονικό 

διάστημα. 

Μετακινήσεις Προσωπικού 

Η ΚΕΔΙΠ έχει ζητήσει επανειλημμένα αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΔΠ στις Πρυτα-

νικές εκλογές και άρση της απαγόρευσης συμμετοχής μιας σημαντικής μερίδας του Προσω-

πικού (Συμβασιούχοι) στις αναφερόμενες εκλογές. Δεν υπήρξε δυστυχώς η ανάλογη αντα-

πόκριση, γεγονός που δεν μας τιμά ως Πανεπιστημιακό ‘Ιδρυμα.  

Ευελπιστούμε ότι η νέα Πρυτανεία θα εγκύψει προσεχώς επί του θέματος, ώστε το Προσω-

πικό να μη βρεθεί σε τέσσερα χρόνια ξανά παγιδευμένο, με τη δικαιολογία που επαναλη-

πτικά εισπράττει για δεκαετίες, περί της μη ύπαρξης χρονικού περιθωρίου για κατάθεση 

του σχετικού Νομοσχεδίου στη Βουλή. 

Πρυτανικές Εκλογές 

Προτάσεις ΚΕΔΙΠ προς ΣΕΔΙΠ:  

ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

    ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΑΤΙΡΑ ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗ 

 
Κωνσταντίνος φεύγει, Τάσος έρχεται!! Η αλλιώς Χριστοφίδης την έχασε (την Πρυτανεία), Χριστοφίδης θα την 
πάρει!! 
 
Ο πρώτος, εκ Παρισίων ορμώμενος, φάε-φάε Κρέπες, εΚρέπαρεν μας κατά 
Θεόν! (καλά να’ ναι, θα μας λείψει!). Φεύγει λέει για το Βόρειο Πόλο, εμπήκε σε 
ένα κοντέινερ γεμάτο ψυγεία και Φωτοβολταϊκά και πάει να μάθει στους 
Εσκιμώους να φκάλλουν λάδιν. 
 

Ευτυχώς που στο πρέσινκ του Πρύτανη είχαμε και τον Διευθυντή ΔΔΟ, που 
ξυπνά και κοιμάται με Υπηρεσιακά Σχέδια και Δείκτες, για να χαλαρώνουμε και 
λίγο. Δείκτες για την Εγκράτεια, δείκτες για την Ακράτεια, καλού κακού πιάστε 
πάννες extra large, τζιαι κάτσετε ένα τόπο, γιατί απεφάσισε λέει από βδομάδας 
να πέψει τα drones του ΚΟΙΟΣ να οργώσουν τους διαδρόμους κοντά στα WC για 
να βγάλει το δείκτη Δου Νου Του (Δείκτης Νούσιμων Τουαλετισμάτων).  
 
Για να πούμε βέβαια την αλήθεια, τελευταία εσταμάτησε τους Δείκτες για τες  
Αδειες Ασθενείας, αφού ο Σάββας και ο Γλαύκος εφκάλαν του την πίεση του στα 24. Μες τους πόνους του 
σπονδύλου, εζητήσαν του βεβαίωση για τον δίσκο που τσιλλά το νεύρο. Τόσο τον εκακοφανίσαν που τους έστειλε 
βεβαίωση για τον δίσκο του κλατς. 
 
Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα φκάλει η νέα Πρυτανεία. Ελπίζουμε να καταλάβει νωρίς 
ότι το Διοικητικό Προσωπικό νιώθει ότι, όσο ποσοστό έχει στις Πρυτανικές 
Εκλογές (4%), τόσο είναι και το ποσοστό της σημασίας που του δίνει το Πρυτανικό 
(4%). Οσο δε για τες ανελίξεις του Προσωπικού, τι να πει κανείς, βάλτε τα γυαλιά 
σας για να ακούτε καλύτερα: Ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια το Ακαδημαϊκό 
Προσωπικό έτυχε προαγωγών αριθμητικά κατά 200% περίπου, το Διοικητικό 
Προσωπικό έτυχε προαγωγών κατά 2%, (παρακαλώ να μην εκληφθεί ως αστείο!!). 
Κι ας έχουμε Γραφείς με Πτυχία, κι ας έχουμε Τεχνικούς με Μεταπτυχιακά, 
Λειτουργούς και Μηχανικούς με Δοκτοράτα. 
 
Ο νέος Πρύτανης ακούγεται προσγειωμένος, ίσως περισσότερο από το αναμενόμενο. Οφείλει όμως να 

απογειώσει τη φαντασία του, να προτείνει και να βρει λύσεις, και να βάλει στη θέση τους όσους 

ταλαιπωρούν το Προσωπικό με τα καμώματά τους. Και τέτοιοι δυστυχώς βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα της 
Ιεραρχίας, Διοικητικά και Ακαδημαϊκά. 

 

 
 
 

ΚΑΛΟ ΝΈΟ ΕΤΟΣ!! 
Καλή τετραετία στη νέα μας Πρυτανεία!! 

    ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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Η ΚΕΔΙΠ, στα πλαίσια της 

κοινωνικής της προσφοράς, 

διοργάνωσε σε συνεργασία με 

την εταιρεία ΕΚΟ εξωτερικό 

πλύσιμο αυτοκινήτων, την 

Κυριακή 10 Ιουνίου 2018 και 

ώρα 9:00  μέχρι 14:00, στο 

πρατήριο βενζίνης ΕΚΟ στη 

Λεωφόρο Αθαλάσσας 152, 

πλησίον της Τράπεζας Κύπρου.  

 

          ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ!!! 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η οικονομική στήριξη συνανθρώπων μας. Η αγορά του εισιτηρίου/ εισφοράς 

ήταν αξίας 7 ευρώ. Ο σκοπός επετεύχθη, αφού από την εκδήλωση μαζεύτηκαν συνολικά  2000 ευρώ. 

Αποφασίσθηκε, το 50% των χρημάτων (1000 ευρώ) να δοθούν στο ειδικό σχολείο Ευαγγελισμός που φι-

λοξενεί άτομα με αναπηρίες και το άλλο 50% να δοθούν σε συνάδελφο του ΠΚ, που αντιμετωπίζει σοβα-

ρά οικογενειακά θέματα υγείας.  
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…και στο θέατρο  

 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 
Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης προς ενίσχυση των 
άπορων οικογενειών που στηρίζει το φιλανθρωπικό 
Σωματείο Βαγόνι Αγάπης  

Η ΚΕΔΙΠ, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, 

διοργάνωσε συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης προς 

ενίσχυση των απόρων οικογενειών που στηρίζει το 

φιλανθρωπικό Σωματείο Βαγόνι Αγάπης.  

O Σύνδεσμος Βαγόνι Αγάπης είναι ένας φιλανθρωπικός 

οργανισμός που προσφέρει κάθε δυνατή στήριξη σε 

συμπολίτες μας, και αποτελείται αποκλειστικά από 

εθελοντές που αφιλοκερδώς στηρίζουν κάθε 

προσπάθεια του Συνδέσμου. Αυτή τη στιγμή προσφέρει 

σε 120 οικογένειες τρόφιμα κάθε μήνα.  

Η ΚΕΔΙΠ σε συνεργασία με τους Φοιτητικούς Ομίλους 

Ορθόδοξης & Ελληνικής Παράδοσης και των Εθελοντών 

Φοιτητών,  συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή. 

Η συλλογή τροφίμων διεξήχθη στις 19 και 20 

Δεκεμβρίου 2018 (7:30-14:00) στον προθάλαμο του 

κτηρίου Συμβουλίου Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. 

Λεβέντης» στην Πανεπιστημιούπολη.  
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Η ΚΕΔΙΠ, προσκάλεσε για άλλη μια χρονιά  
τα μέλη και τους φίλους της στη θεατρική 
παράσταση «Λατέρνα, Φτώχια και 
Φιλότιμο». 

Οι συντελεστές της παράστασης ανέδειξαν 
τη πτυχή της κοινωνικής προσφοράς με 
διάφορες δράσεις, όπως την 
ευαισθητοποίηση του κοινού για την δωρεά 
οργάνων, την ενίσχυση του αρχείου δοτών 
του Καραϊσκάκειου ιδρύματος και την 
στήριξη του στόχου για τη δημιουργία 
εξειδικευμένου «κέντρου Παιδικού 
Καρκίνου». 

Εγινε ειδική διευθέτηση στο κόστος των 
εισιτηρίων για τα μέλη και τους φίλους της 
ΚΕΔΙΠ.  Η ΚΕΔΙΠ ευχαριστεί το Θέατρο για 
την όμορφη αυτή συνεργασία. 
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Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΤΗΣ ΚΕΔΙΠ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 

ΚΑΘΕ 2Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Β102Α ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ» 
Κ.Ε.ΔΙ.Π

Επιμέλεια τεύχους:  

Εκτελεστική Γραμματεία 
email: 

kedip@ucy.ac.cy 
ιστοσελίδα: 

www.ucy.ac.cy/kedip 

Κοπή βασιλόπιττας 2019 

Η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού 
Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ), έχει ήδη προσκαλέσει τα 
μέλη της και τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου 
σε γεύμα για την καθιερωμένη κοπή της 
βασιλόπιτας για το νέο έτος 2019.  

Το γεύμα θα πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική 
Εστία την Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019.   

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΕΔΙΠ εύχεται σε 
όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα καλή χρονιά!  

 
Η ΚΕΔΙΠ διοργάνωσε δείπνο στις 15 Νοεμβρίου 2018, 
στο εστιατόριο Montparnasse Asian Fusion Restaurant, 
στην ‘Εγκωμη.  

Ηταν μια όμορφη βραδιά με απολαυστικό κινέζικο φα-
γητό, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε διάφορα 
θέματα που απασχολούν το Προσωπικό μας.  

ΔΕΙΠΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΔΙΠ 
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