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δελτίο
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στο  πλαίσιο  της  επικοινωνίας  που  πρέπει  να  υπάρχει 
μεταξύ  των  μελών  της  Κίνησης  και  της  Εκτελεστικής 
Γραμματείας,  εγκαινιάζουμε    το  πρώτο  Ενημερωτικό 
Δελτίο της ΚΕΔΙΠ το οποίο αποσκοπεί στην τακτή, έγκαιρη 
και  έγκυρη  ενημέρωση  τόσο  των  μελών  μας  όσο  και  του 
υπόλοιπου  Διοικητικού  προσωπικού  για  τα  τεκταινόμενα 
στο χώρο του Πανεπιστημίου. 

Σκοπός του Ενημερωτικού Δελτίου είναι να ενημερώνουμε 
τους  συναδέλφους  για  όλα  τα  θέματα  που  χειρίζεται  η 
Κίνηση καθώς και για τα θέματα που αφορούν γενικότερα 
τη λειτουργία και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. 

Πιστεύουμε  πως  με  το  Ενημερωτικό  Δελτίο  αλλά  και  την 
ιστοσελίδα  της  ΚΕΔΙΠ  που  βρίσκεται  υπό  κατασκευή,  θα 
ενισχύσουμε  την  επικοινωνία  μας  και,  με  γνώμονα  τη 
διαφάνεια,  θα  δυναμώσουμε  τη  φωνή  μας  ώστε  να 
καταστήσουμε  πραγματικότητα  αυτό  που  επιδιώξαμε  με 
την  ίδρυση  της  Κίνησης,  την  εποικοδομητική  παρέμβαση 
στα δρώμενα του Πανεπιστημίου. 

Στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΚΕΔΙΠ θα παρουσιάζονται: 

• Τα  τρέχοντα  θέματα  με  τα  οποία  ασχολείται  η 
Εκτελεστική  Γραμματεία,  με  γενική  αναφορά  στις 
παρεμβάσεις  που  γίνονται  και,  όπου  χρειάζεται,  με 
αποσπάσματα από τις επιστολές που αποστέλλονται. 

• Ένα  τακτικό  σχόλιο  της  Εκτελεστικής  Γραμματείας 
που  θα  αφορά  στα  θέματα  που  απασχολούν  το 
προσωπικό και θα υπογράφεται από το μέλος της  που 
το ετοιμάζει. 

• Πληροφορίες  και  ενημέρωση  για  τις  εκδηλώσεις  που 
προγραμματίζει η ΚΕΔΙΠ. 

• Άρθρα  συναδέλφων  (ακαδημαϊκών  και  διοικητικών) 
που  επιθυμούν  να  δημοσιεύσουν  θέματα  τα  οποία 
ενδιαφέρουν το σύνολο του προσωπικού. 

• Ειδήσεις που αφορούν τη λειτουργία και ανάπτυξη του 
Πανεπιστημίου,  αποφάσεις  οργάνων  του 
Πανεπιστημίου. 

• Γνωριμία με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας με 
την  παρουσίαση  ενός  μέλους  σε  κάθε  έκδοση,  στην 
οποία θα περιέχεται και ένας μικρός χαιρετισμός. 

• Πληροφορίες που αφορούν προκηρύξεις νέων θέσεων 
του  προσωπικού,  προσλήψεις  νέων  συναδέλφων  και 
προαγωγές. 

Γνωρίζουμε  ότι  η  τακτική  έκδοση  του  Ενημερωτικού 
Δελτίου, την οποία ελπίζουμε να επιτύχουμε σε τριμηνιαία 
βάση,  απαιτεί  αρκετό  κόπο  και  προσπάθεια.  Θα 
προσπαθήσουμε όμως να πετύχουμε και αυτόν το στόχο. 
Η υποστήριξη όλων σας με τις παρεμβάσεις και τα σχόλιά 
σας,  θα  μας  βοηθήσει  στη  συνεχή  αναβάθμιση  και 
βελτίωσή του. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχόλια ή 
εισηγήσεις  σε  σχέση  με  την  έκδοση  του  Ενημερωτικού 
Δελτίου. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Κίνησης 

Σε αυτό το τεύχος, διαβάστε: 
 
Προαγωγές και Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Συμμετοχή στη ΣΕΔΙΠ 
Θεσμός Επιτρόπου Πανεπιστημίου Κύπρου 
Πρυτανικές Εκλογές 
Συγκρότηση Επιτροπών Εργασίας 
Κοπή βασιλόπιτας ΚΕΔΙΠ 

Το Ενημερωτικό Δελτίο της ΚΕΔΙΠ 
διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή, 

το ρόλο της οποίας διατελεί η  
Εκτελεστική Γραμματεία. 

   ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σας  καλωσορίζουμε  στην  πρώτη  έκδοση  του  Ενημερωτικού  Δελτίου  της  Κίνησης,  το 
οποίο ελπίζουμε να αποτελέσει ένα πολύτιμο μέσο για τη σωστή επικοινωνία μας. 
 
Το  κεντρικό  θέμα  που  επιθυμούμε  να  αναπτύξουμε  στη  σημερινή  στήλη  του  Σχολίου 
είναι  η  συμμετοχή  της  Κίνησης  Επιστημονικού  Διοικητικού  Προσωπικού  στη 
Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ). 
 
Πιστεύουμε  ότι  η  συμμετοχή  μας  στη  ΣΕΔΙΠ,  καθιστά  εφικτή  την  πρόσβασή  μας  στο 
σώμα που διαχειρίζεται   θέματα του προσωπικού και φέρνει  τη φωνή μας   πιο κοντά 
στα όργανα λήψης αποφάσεων. 
 
Γνωρίζουμε  ότι  υπάρχουν  αρκετά  που  μπορούν  να  γίνουν  στο  Πανεπιστήμιο  και 
ειδικότερα μέσα από τη ΣΕΔΙΠ, για να εξομαλυνθεί το κλίμα και να μειωθεί το αίσθημα 
της  ανησυχίας  και  της  απογοήτευσης  που  διέπει  το  προσωπικό.  Η  μικρή,  επίσημη, 
πρόσφατη επαφή μας με τα κοινά, μας έχει φέρει σε επαφή και με αρκετά προβλήματα, 
τα οποία θα προσπαθήσουμε να χειριστούμε, με πνεύμα συνεργασίας, με τις αρχές και 
τις υπόλοιπες συνιστώσες της πανεπιστημιακής κοινότητας. 
 
Θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με οποιαδήποτε ομάδα προσβλέπει στο καλώς 
νοούμενο  συμφέρον  του  προσωπικού  και  του  Πανεπιστημίου.  Θα  προβάλουμε  με 
επιχειρήματα τις θέσεις αλλά και την αντίδρασή μας όταν διαπιστώνουμε ενέργειες που 
μειώνουν το προσωπικό ή που οδηγούν τον οργανισμό σε επιλογές λανθασμένες. 
 
Παρά το ότι δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατή η σύγκληση της επόμενης συνεδρίας της 
ΣΕΔΙΠ,  στην οποία θα συμμετέχουμε,  στοιχείο που αποτελεί  μια αρνητική  ένδειξη  της 
αντιμετώπισης  των θεμάτων που απασχολούν  το προσωπικό,  θεωρούμε ότι  σύντομα 
θα υπερπηδηθούν τα όποια προβλήματα και η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τακτά, και 
χωρίς κενά, διαστήματα. 

 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Κίνησης 

 
Βάσος Ολύμπιος 

Πρόεδρος 
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Η  ΚΕΔΙΠ  έχει  εκδώσει  ανακοίνωση  για  το 
θέμα  της  ανέλιξης  του  προσωπικού  και  τις 
διαδικασίες  που  ακολουθούνται.  Το 
προσωπικό  έχει  ενημερωθεί  για  τις  μεγάλες 
καθυστερήσεις,  τις  διαφορετικές  διαδικασίες 
που  προκαλούν  ερωτηματικά,  το 
περιεχόμενο  των  προκηρύξεων  των  θέσεων 
πρώτου διορισμού ή/και προαγωγής, που δεν 
ακολουθούν  ενιαίες  προσεγγίσεις  και  τις 
αρνητικές  επιδράσεις  που  έχουν  προκαλέσει 
στο προσωπικό.    

Η ΚΕΔΙΠ έχει καταστήσει σαφές ότι χαιρετίζει 
την  απόφαση  του  Πανεπιστημίου  να 
διαφοροποιήσει την προηγούμενη θέση του, 
για  προκήρυξη  των  θέσεων  των  Ανώτερων 
Λειτουργών  στην  κλίμακα  Α13,  ως  «θέσεων 
προαγωγής»  αντί  της  πρακτικής  να 
προκηρύσσονται  ως  θέσεις  «προαγωγής  και 
πρώτου  διορισμού»,  αφού  θεωρεί  ότι  στο 
Πανεπιστήμιο  Κύπρου  εργοδοτείται 
διοικητικό  προσωπικό,  πλούσιο  σε  αριθμό 
και  σε  ποιότητα,  το  οποίο  μπορεί  να 
στελεχώσει  επάξια  τα  ψηλά  στρώματα  της 
ιεραρχίας. 

Το  γεγονός  αυτό,  όμως,  δεν  αναιρεί  τους 
σοβαρούς  προβληματισμούς  και  τις 
διαπιστώσεις  αναφορικά  με  τα  θέματα  των 
προαγωγών,  τις  οποίες  έχει  εντοπίσει  και 
καταθέσει.  Διαπιστώσεις  οι  οποίες  αφορούν 
τόσο  τις  θέσεις  Ανώτερων  Λειτουργών  όσο 
και  των  Γραμματειακών  Λειτουργών  που 
προκηρύχθηκαν τα τελευταία χρόνια.    

Με γνώμονα να διασφαλιστεί  η δίκαιη και  η 
ίση  μεταχείριση  όλων  των  μελών  του 
διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου 
Κύπρου,  η  ΚΕΔΙΠ  αναζητώντας  απαντήσεις 
στα  όσα  έχει  διαπιστώσει  διευθέτησε 
συναντήσεις  με  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής 
Προσωπικού  και  Κανονισμών  και  άλλους 
αξιωματούχους.  

Δυστυχώς,  οι  διαβεβαιώσεις  που  λήφθηκαν 
για  διασφάλιση  της  νομικής  κατοχύρωσης 
των  διαδικασιών  δεν  υλοποιήθηκαν,  αφού 
δεν  έγινε  καμία  αλλαγή  στο  κείμενο  των 
προκηρύξεων  και  η  διαδικασία  προχώρησε, 
παρά  τα  προβλήματα,  που  κατά  την  άποψή 
μας την καθιστούν ευάλωτη.  

Η ΚΕΔΙΠ συνεχίζει τη διερεύνηση του θέματος 
και  αναμένει  από  το  Πανεπιστήμιο  τη 
διεξαγωγή  έρευνας  για  τις  διαδικασίες  που 
τηρούνται,  με  σκοπό  να  κωδικοποιηθούν  οι 
προσεγγίσεις  που  υιοθετούνται,  να 
εφαρμοστεί  συγκεκριμένη  πολιτική  για  τις 
προαγωγές και να γνωρίζει το προσωπικό τις 
απαιτήσεις,  τα  προσόντα  και  τις  διαδικασίες 
ανέλιξής του. 

Παράλληλα,  η  ΚΕΔΙΠ  θα  καταβάλει  κάθε 
προσπάθεια, με τη συμμετοχή της στη ΣΕΔΙΠ, 
για  τη  διαχείριση  τέτοιου  είδους  σοβαρών 
θεμάτων  που  επηρεάζουν  σοβαρά  την 
επαγγελματική  πρόοδο,  την  ανέλιξη  και  το 
ηθικό του προσωπικού του Πανεπιστημίου.  

Προαγωγές και Προσλήψεις 

Η ΣΤΗΛΗ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΕΔΙΠ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.   3 
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Με  αφορμή  την  ημερίδα  που 
πραγματοποιήθηκε  για  το  θέμα  του 
συνταξιοδοτικού  και  την  ενημέρωση 
που  έγινε  στο  προσωπικό  του 
Πανεπιστημίου, η Κίνηση Επιστημονικού 
Διοικητικού  Προσωπικού  (ΚΕΔΙΠ), 
κατέθεσε  στον  Πρύτανη  τις  προτάσεις 
και  τις  απόψεις  της  αναφορικά  με  το 
θέμα. 

Ειδικότερα,  ζητήθηκε  η  συμμετοχή 
εκπροσώπου  μας  στην  επί  τούτου 
Επιτροπή που θα κληθεί να μελετήσει το 
θέμα  για  την  πανεπιστημιακή 
κοινότητα,  θίχθηκε  το  ζήτημα  των 
συναδέλφων  που  εργάζονται  υπό  το 
καθεστώς συμβολαίου αορίστου χρόνου 
καθώς  και  το  θέμα  της  κατοχύρωσης 
των νεοεισερχόμενων συναδέλφων  

Συνταξιοδοτικό 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΔΙΠ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΚΑΘΕ 2Η ΤΡΙΤΗ  
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Μ104 ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 6 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. 

•  Το  Δεκέμβριο  του  2011,  η  Εκτελεστική 
Γραμματεία  της  ΚΕΔΙΠ  πραγματοποίησε  στο 
γραφείο  της  συνάντηση  με  τη  Συντεχνία 
Καθηγητών  του  Πανεπιστημίου  Κύπρου 
(ΣΥΝ.ΚΑ.ΠΑ.Κ.)  κατά  την  οποία  αντηλλάγησαν 
απόψεις  για  τα  θέματα  που  απασχολούν  το 
ακαδημαϊκό  και  το  διοικητικό  προσωπικό  του 
Πανεπιστημίου  Κύπρου  και  εκφράστηκε  η 
επιθυμία  για  στενότερη  συνεργασία  στο  άμεσο 
μέλλον για θέματα που απασχολούν το σύνολο 
των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. 
 
•  Το  Μάρτιο  του  2012,  πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση  γνωριμίας  μεταξύ  της  ΕΓ  της  ΚΕΔΙΠ 
και  της  Συντεχνίας  Επιστημονικού  Προσωπικού 
ΑΤΗΚ  (ΣΕΠ‐ΑΤΗΚ).  Κατά  τη  συνάντηση 
διαφάνηκε  ότι  οι  δύο  Συντεχνίες  έχουν  κοινούς 
σκοπούς  και  προγράμματα  ενώ,  παράλληλα, 
αντιμετωπίζουν  κοινά  προβλήματα  και 
δυσκολίες  στα  θέματα  που  χειρίζονται.  Στο 
πλαίσιο  της  συνεργασίας  των  δύο  συντεχνιών, 
έχει  διαπιστωθεί  ότι  υπάρχουν  θέματα  κοινού 
ενδιαφέροντος  τα  οποία  θα  μπορούσαν  να 
προωθηθούν  από  κοινού,  όπως  σεμινάρια, 
ημερίδες,  εκδηλώσεις  κ.ά.,  που  αφορούν 
συνδικαλιστικά  ζητήματα  ή  και  θέματα 
γενικότερης επιστημονικής επιμόρφωσης. 
 
• Η ΚΕΔΙΠ σκοπεύει να συνεχίσει τις συναντήσεις 
αποσκοπώντας  σε  συνεργασία  και  με  άλλα 
οργανωμένα σύνολα της Κύπρου. 

Συναντήσεις με άλλες Συντεχνίες 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩ
ΣΗΣ 

Με απόφαση του Συμβο
υλίου του Πανεπιστημίο

υ,  η Κίνηση Επιστημονικ
ού Διοικητικού 

Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) θα
 συμμετέχει στη Συμβου

λευτική Επιτροπή Διοικη
τικού Προσωπι‐

κού (ΣΕΔΙΠ) του Συμβουλ
ίου, με έναν εκπρόσωπο

. 

 
Παρόλο που πάγια θέση

 της ΚΕΔΙΠ είναι η ισότιμ
η συμμετοχή των συντε

χνιών σε οποιο‐

δήποτε συμβουλευτικό σ
ώμα διαχειρίζεται θέματ

α προσωπικού, η Εκτελε
στική Γραμμα‐

τεία έχει αποφασίσει να
 συμμετέχει στη ΣΕΔΙΠ, 

έστω και με έναν εκπρό
σωπο, κρίνοντας 

ότι σε αυτό το στάδιο, π
ου το ηθικό του προσωπ

ικού αναφορικά με θέμα
τα απασχόλη‐

σης, διοίκησης και ανέλι
ξης έχει καταρρακωθεί, 

επιβάλλεται η άμεση εμπ
λοκή της για τη 

στήριξη των προσπαθειώ
ν για δίκαιη και αξιοκρατ

ική μεταχείριση. 

 
Έχουμε στόχο να κατασ

τήσουμε τη συμμετοχή μ
ας στο συγκεκριμένο σώ

μα ουσιαστική, 

με παρεμβάσεις και ειση
γήσεις που θα συμβάλλο

υν στην ανατροπή του α
ρνητικού κλίμα‐

τος. 
Ευχαριστούμε τα μέλη τ

ου Συμβουλίου που μας 
παρέδωσαν αυτό το βήμ

α για να το αξιο‐

ποιήσουμε ορθά και να σ
υμβάλουμε, όπως επανε

ιλημμένα έχουμε αναφέ
ρει, με συνέπεια 

και ευθύνη στην προώθη
ση και προστασία του κα

λώς νοούμενου συμφέρο
ντος του προ‐

σωπικού και του Πανεπι
στημίου. 

 
Διαβεβαιώνουμε όλο το 

προσωπικό ότι, χωρίς πρ
οκαταλήψεις και ενδοιασ

μούς, θα προσ‐

παθήσουμε να προστατ
εύσουμε τα δικαιώματά

 του και να ανορθώσουμ
ε το ηθικό που, 

δυστυχώς, το τελευταίο 
διάστημα έχει πληγεί ση

μαντικά. 

 

Συμμετοχή στη ΣΕΔΙΠ 
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Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΕΔΙΠ, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για εφαρμογή του θεσμού του 
Επιτρόπου  στο  Πανεπιστήμιο  Κύπρου  απέστειλε  σχετική  επιστολή  στον  Πρόεδρο  του  Συμβουλίου, 
τον Ιανουάριο του 2012, και ακολούθως πραγματοποίησε συναντήσεις τόσο με τον Πρόεδρο όσο και 
τον  Αντιπρύτανη  Διεθνών  Σχέσεων,  Οικονομικών  και  Διοίκησης,  λαμβάνοντας  θετικά  μηνύματα 
αναφορικά με την εφαρμογή του θεσμού του Επιτρόπου Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΠΚ).  
 
Πιστεύουμε  ότι  ο  θεσμός  του  ΕΠΚ  θα  συμβάλει  στην  αντικειμενική,  αμερόληπτη  και  ανεξάρτητη 
εξέταση των παραπόνων του προσωπικού. Μέσα από το θεσμό αυτό, εκτιμούμε ότι θα προκύψουν 
πολύτιμα οφέλη αφού αναμένεται ότι: 
(α)   θα  λειτουργήσει  θετικά  στην  αντιμετώπιση  και  επίλυση  εσωτερικών  προβλημάτων  του 

οργανισμού, τα οποία προκύπτουν λόγω της ελλιπούς κανονιστικής ρύθμισης και/ή εσφαλμένης 
ερμηνείας  και  εφαρμογής  του  υφιστάμενου  κανονιστικού  πλαισίου,  σε  ότι  αφορά  τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας,  

(β)   θα αποτελέσει  σημείο  διαμεσολαβητικής  συνάντησης ως  εκ  της φύσης  τους  θεσμού,  τόσο σε 
επίπεδο  διαπροσωπικών  σχέσεων  μεταξύ  του  προσωπικού  του  Πανεπιστημίου,  όσο  και  σε 
επίπεδο  διοικουμένων  και  διοίκησης,  με  στόχο  την  αποφυγή  εξαναγκασμού  προσφυγής  σε 
άλλους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου (λ.χ. υποβολή καταγγελιών για πειθαρχικό έλεγχο) ή 
προσφυγής στη δικαιοσύνη, 

(γ)   θα υποβοηθήσει καίρια και στοχευμένα στη μείωση του κλίματος δυσπιστίας και καχυποψίας 
που   έχει αναπτυχθεί σε κύκλους της πανεπιστημιακής κοινότητας   σε ότι αφορά τη διοίκηση 
και λειτουργία του οργανισμού. 

 
Η ΚΕΔΙΠ εκτιμά ότι για να αποδώσει τα μέγιστα ο θεσμός του ΕΠΚ, επιτυγχάνοντας τους σκοπούς για 
τους  οποίους  θα  εισαχθεί,  απαιτείται  επισταμένη  προσοχή,  συνδιαλλαγή  και  παρακολούθηση  από 
όλους  τους  εμπλεκόμενους  φορείς  (Συμβούλιο  του  Πανεπιστημίου,  Σύγκλητο,  Πρυτανικές  Αρχές, 
Συντεχνίες  Ακαδημαϊκού  και  Διοικητικού  Προσωπικού,  Φοιτητική  Ένωση  του  Πανεπιστημίου 
Κύπρου), κατά τον καταρτισμό των Κανόνων περί εισαγωγής του θεσμού του ΕΠΚ.  
 
Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  και  με  γνώμονα  τα  καλώς  νοούμενα  συμφέροντα  του  οργανισμού  και  της 
ολότητας του προσωπικού του, η ΚΕΔΙΠ κατέθεσε τα σχόλια της Εκτελεστικής Γραμματείας επί της 
πρότασης  που  προωθείται  από  τη  Σύγκλητο  για  την  Εισαγωγή  του  Θεσμού  του  Επιτρόπου 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
Λόγω  της  μείζονος  σημασίας  του  θέματος,  η  ΚΕΔΙΠ  εισηγήθηκε  επίσης  στα  αρμόδια  όργανα  του 
Πανεπιστημίου να θέσει το θέμα, πέραν της Συγκλήτου, και ενώπιων των οργανωμένων συνόλων του 
Διοικητικού Προσωπικού και της διοικητικής δομής για σχόλια και εισηγήσεις.  

Επίτροπος Πανεπιστημίου Κύπρου 
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ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

Αναφορικά με τη συζήτηση που διεξάγεται για τροποποίηση της Νομοθεσίας του Πανεπιστημίου, 
σε  σχέση  με  τη  διαδικασία  διεξαγωγής  των  πρυτανικών  εκλογών,  η  Κίνηση  Επιστημονικού 
Διοικητικού  Προσωπικού  κατέθεσε  στην  επί  τούτου  Επιτροπή  που  διαχειρίζεται  το  θέμα  τις 
θέσεις και εισηγήσεις της οι οποίες στοχεύουν στο: 

• Να απλοποιηθεί η διαδικασία. 
• Να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια. 
• Να διευρυνθεί  το φάσμα συμμετοχής  των ψηφοφόρων στη  διαδικασία  εκλογής  με  την 

ισορροπημένη συμμετοχή όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας. 
 
Παράλληλα με τις εισηγήσεις για τη διαδικασία διεξαγωγής των Πρυτανικών εκλογών, η ΚΕΔΙΠ με 
επιστολή της προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Πρύτανη πρότεινε: 
 
1.  Τροποποίηση  της  διαδικασία  συμμετοχής  του 

διοικητικού προσωπικού, ώστε να θεσμοθετηθεί δια 
νόμου  η  παραχώρηση  του  δικαιώματος  σε  όλο    το 
διοικητικό προσωπικό  (μόνιμο και συμβασιούχο)  να 
ψηφίζει  τον  Πρύτανη  και  Αντιπρυτάνεις.  Το  σύνολο 
των  ψήφων  που  λαμβάνει  ο  κάθε  υποψήφιος  να 
προσαρμόζεται  στο  ποσοστό  συμμετοχής  των 
διοικητικών στο σύνολο των ψήφων. 

 
2.  Αύξηση  του  ποσοστού  συμμετοχής  του  διοικητικού 

προσωπικού στις Πρυτανικές Εκλογές σε 20% επί των 
ακαδημαϊκών  εκλεκτόρων  αντί  6%  που  ισχύει 
σήμερα. Πιστεύουμε ότι με την αύξηση του πιο πάνω 
ποσοστού επιτυγχάνεται αναλογικότερη προσέγγιση 
του  θέματος  με  θετικό  αντίκτυπο  στη  συμμετοχική 
διαδικασία,  τη  δικαιότερη  αντιμετώπιση  και 
αναγνώριση  του  διοικητικού  προσωπικού  και  την 
τήρηση  καλύτερων  ισορροπιών  μεταξύ  των  μελών 
της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Η  Εκτελεστική  Γραμματεία  της  ΚΕΔΙΠ  έχει  θέσει  τον  εαυτό  της  στη  διάθεση  των  οργάνων  του 
Πανεπιστημίου για να παρουσιάσει τις συγκεκριμένες εισηγήσεις. 

Πρυτανικές Εκλογές 
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Επιτροπή Θεμάτων Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Εργασιακών Σχέσεων  
 
Η  Επιτροπή  είναι  υπεύθυνη  για  (α)  την  εξέταση 
και  υποβολή  εισηγήσεων  αναφορικά  με  θέματα 
στελέχωσης  (οργανωτική  δομή,  νέες  θέσεις 
εργασίας,  σχέδια  υπηρεσίας  κλπ),  εκπαίδευσης/
ανάπτυξης,  αξιολόγησης  απόδοσης,  και 
ωφελημάτων  του  διοικητικού  προσωπικού,  (β) 
τη  διαμόρφωση  εισηγήσεων  αναφορικά  με  τις 
εργασιακές  σχέσεις  και  τη  διασφάλιση  των 
δικαιωμάτων του διοικητικού προσωπικού (όροι 
και συνθήκες απασχόλησης,  χρόνος και   ωράριο 
εργασίας,  άδειες,  συντάξεις,  ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, πειθαρχικός κώδικας, κλπ), και (γ) τη 
διαμόρφωση  των  μηχανισμών  συλλογικών 
διαβουλεύσεων.  
 

Συντονίστριες:  
Μαρίνα Πετρίδου, Νικολέτα Πισσαρίδη 

Επιτροπή  Επικοινωνίας,  Δημοσίων  Σχέσεων 
και Εκδηλώσεων  
 
Μεριμνά  για  τη  δημόσια  εικόνα  της  Κίνησης,  με 
τη  σύναψη  σχέσεων  συνεργασίας  με  αρμόδιους 
φορείς  καθώς  και  την  επικοινωνία,  γραπτή  και 
προφορική,  των  θέσεων  της  ΚΕΔΙΠ  με  τα  μέλη, 
συνεργάτες,  αρχές  και  Μέσα  Μαζικής 
Επικοινωνίας. Είναι υπεύθυνη για την τήρηση και 
ενημέρωση  της  ιστοσελίδας  της  Κίνησης. 
Αναλαμβάνει  την  οργάνωση  εκδηλώσεων 
κοινωνικού  περιεχομένου  με  σκοπό  τη  σύσφιξη 
των  σχέσεων  των  μελών  της  ΚΕΔΙΠ,  καθώς  και 
διαλέξεων  και  σεμιναρίων  με  σκοπό  την 
ενημέρωση  και  διαφώτιση  των  μελών  της 
Κίνησης   για τις εξελίξεις πάνω σε ειδικά θέματα 
που τα αφορούν.  
 

Συντονίστριες:  
Μαρίζα Λαμπίρη, Ξένια Κωνσταντίνου 

Επιτροπές Εργασίας 
 

Η  Εκτελεστική  Γραμματεία  της  ΚΕΔΙΠ,  στην προσπάθειά  της  να  επιτελέσει  στον  καλύτερο  δυνατό  βαθμό  το 
έργο της, και με στόχο την καλύτερη μελέτη, επεξεργασία και διερεύνηση των θεμάτων που αναλαμβάνει, έχει 
θεσπίσει τις ακόλουθες Επιτροπές Εργασίας. Τη γενική εποπτεία των Επιτροπών έχει ο Πρόεδρος της ΕΓ. 
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Επιτροπή Μελετών 

Είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή ερευνών και σύνταξη μελετών σχετικά με διάφορα θέματα,  τα οποία η 
ΚΕΔΙΠ  κρίνει  ότι  επηρεάζουν  τη  λειτουργία  του  Πανεπιστημίου  Κύπρου  ή/και  τα  καλώς  νοούμενα 
συμφέροντα  των  μελών  της.  Οι  μελέτες  αυτές  θα  βοηθούν  την  ΚΕΔΙΠ,  αλλά  και  το  Πανεπιστήμιο 
γενικότερα,  στη  λήψη  επιστημονικώς  τεκμηριωμένων  αποφάσεων,  με  την  υποβολή  ανεξάρτητων 
εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων για την αντιμετώπιση και προώθηση γενικών αλλά και ειδικών θεμάτων. 

Συντονιστές: Κλεάνθης Πισσαρίδης, Χριστιάνα Μικελλίδου 



Την  Τετάρτη,  18  Ιανουαρίου  2012  η  ΚΕΔΙΠ  έκοψε  τη  βασιλόπιτα 
για το νέο έτος σε ένα χαλαρό και φιλικό κλίμα, στην καφετέρια 
του Αθλητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου.  
 
Τα μέλη της Κίνησης Επιστημονικού Προσωπικού συνέφαγαν και 
είχαν  την  ευκαιρία  να  συνευρεθούν  κοινωνικά  και  να 
ανταλλάξουν ευχές.  
 
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠ, χαιρέτισε την εκδήλωση και καλωσόρισε 
όλους  τους  παρευρισκόμενους,  μεταξύ  των  οποίων  ήταν  ο 
Πρύτανης  του  Πανεπιστημίου  Καθηγητής  Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης,  ο  Αντιπρύτανης  Διεθνών  Σχέσεων,  Οικονομικών 
και  Διοίκησης  Καθηγητής  Μάριος  Μαυρονικόλας,  και  ο 
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών κ. Ανδρέας Χριστοφίδης.  
 
Μετά  το  γεύμα  ακολούθησε  το  καθιερωμένο  κόψιμο  της 
βασιλόπιτας και κλήρωση των δώρων που εξασφαλίστηκαν.  
 
Η  ΚΕΔΙΠ  ευχαρίστησε  θερμά  όλους  όσοι  εργάστηκαν  για  τη 
διοργάνωση της εκδήλωσης. 

Κοπή της Βασιλόπιττας 

 

Βάσος Ολύμπιος, Πρόεδρος 

Κλεάνθης Πισσαρίδης, Αντιπρόεδρος 

Μαρίνα Πετρίδου, Γραμματέας 

Νικολέτα Πισσαρίδη, Βοηθός Γραμματέας 

Μαρίζα Λαμπίρη, Ταμίας 

Ξένια Κωνσταντίνου, Μέλος 

Χριστιάνα Μικελλίδου, Μέλος 

Εκτελεστική Γραμματεία  
της ΚΕΔΙΠ 

Επιμέλεια Κειμένων:   
Μαρίζα Λαμπίρη  

Σχεδιασμός:  
Νικολέτα Πισσαρίδη 

 
email: 

kedip@ucy.ac.cy 
ιστοσελίδα: 

www.ucy.ac.cy/kedip 

Η ΚΕΔΙΠ έχει εγγραφεί ως Συντεχνία και 
έτυχε  της  έγκρισης  του  Εφόρου 
Συντεχνιών,  στις  3  Οκτωβρίου  2011,  με 
αριθμό  μητρώου  992.    Αντίγραφο  του 
πιστοποιητικού  εγγραφής ,   έχει 
κοινοποιηθεί  με  επιστολή  στους 
αξιωματούχους του Πανεπιστημίου. 

Το  καταστατικό  της  Συντεχνίας  είναι 
ήδη γνωστό σε όλα τα μέλη της Κίνησης, 
τα  οποία,  μέσω  της  καταστατικής 
συνέλευσης,  που  πραγματοποιήθηκε 
πριν την εγγραφή της συντεχνίας, έχουν 
συνεισφέρει  στη  διαμόρφωσή  του.  Το 
καταστατικό  είναι  στη  διάθεση 
οποιουδήποτε επιθυμεί να το μελετήσει 
και  σύντομα  θα  είναι  αναρτημένο  και 
στην  ιστοσελίδα  της  Κίνησης  που 
ετοιμάζεται. 
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    ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 2012 ΤΕΥΧΟΣ  1 ΜΑΙΟΣ  

Κ .Ε.ΔΙ.Π
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