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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας με το τρίτο μας 
Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο πρωτίστως ελπίζουμε να 
σας βρίσκει όλους καλά και με υγεία. Είναι προφανές ότι 
η δυσμενής οικονομική κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί στον τόπο μας δεν έχει αφήσει κανέναν 
ανεπηρέαστο και προσμένουμε όλοι το συντομότερο να 
οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες που αφορούν όλες τις 
πτυχές της νέας κατάστασης με την προσδοκία να 
οδηγήσουν στην ανάκαμψη της οικονομίας αλλά και την 
ενδυνάμωση της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο στον 
καθένα μας. 

Θεωρούμε απαραίτητο να αναφέρουμε ότι ως Κίνηση 
Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού προσπαθούμε 
με τις δικές μας παρεμβάσεις να μειώσουμε τις 
αρνητικές επιπτώσεις και να συμβάλουμε στη 
δημιουργία καλύτερων συνθηκών εργασίας για όλο το 
προσωπικό. Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε πλήρως τη 
δέσμευση των αρχών του Πανεπιστημίου ότι 
πρωταρχικός στόχος του ιδρύματος, σε αυτές τις 
δύσκολες στιγμές που διανύουμε, είναι η μη μείωση του 
προσωπικού. 

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και με γνώμονα το καλώς 
νοούμενο συμφέρον τόσο του προσωπικού, όσο και του 
Πανεπιστημίου, υποβάλλουμε τις εισηγήσεις μας. 
Πρόσφατα καταθέσαμε τις απόψεις μας για το ωράριο 
απασχόλησης και για το ταμείο αλληλεγγύης του 

προσωπικού, επαναφέραμε το θέμα των πρυτανικών 
εκλογών και της αύξησης του ποσοστού συμμετοχής 
του διοικητικού προσωπικού, ασκήσαμε κριτική για τη 
μεγάλη καθυστέρηση αλλά και τη διαδικασία που διέπει 
την ανέλιξη του προσωπικού, εισηγηθήκαμε την 
αναβάθμιση του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών 
ως κανονικού μέλους του Συμβουλίου και διάφορα 
άλλα. Παράλληλα, μελετήσαμε τους κανόνες που 
διέπουν τους όρους απασχόλησης του Διοικητικού 
Προσωπικού και έχουμε εντοπίσει αρκετές ελλείψεις. 
Αυτό αποτελεί ένα κεφάλαιο πολύ σημαντικό για μας 
και για το λόγο αυτό ετοιμάζουμε πρόταση για 
συζήτηση με τις αρχές του Πανεπιστημίου, με σκοπό 
πάντοτε την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του 
προσωπικού και την εύρυθμη λειτουργία του 
οργανισμού. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους 
που ασπαζόμενοι τις ανησυχίες και τους 
προβληματισμούς μας, μας προσεγγίζουν με εισηγήσεις 
και σχόλια και μας βοηθούν στην προώθηση των 
θέσεων μας. Αγωνιζόμαστε όλοι για ένα καλύτερο αύριο 
και παρά την κρίση που μας περιβάλλει σε όλα τα 
επίπεδα, είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε διεξόδους 
και να δημιουργήσουμε καλύτερες προοπτικές.   

Εκτελεστική Γραμματεία  

Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού 

Μάρτιος 2013 

Σε αυτό το τεύχος θα διαβάσετε: 

 Σχόλιο από τον Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας 

 Μήνυμα από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου 

 Πρόταση για το Σχέδιο Συντάξεων και το Ταμείο Αλληλεγγύης 

 Εισήγηση της ΚΕΔΙΠ για το ωράριο εργασίας 

 Πρόταση για συμμετοχή του προσωπικού στις Πρυτανικές εκλογές 

 Σχόλιο για τη συμμετοχή του εκπροσώπου του διοικητικού 
προσωπικού στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών 

 Νέα και εκδηλώσεις 

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, 
 
Σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε τώρα, η λέξη αλληλεγγύη λαμβάνει βαρύνουσα 
σημασία, και εμφανίζεται με ιδιαίτερα αυξημένη συχνότητα! Φυσικά, όπως συμβαίνει κατά 
κανόνα, η πράξη αποδεικνύεται πολύ δυσκολότερη από τα λόγια. Δεν θα σταθώ στη σημασία της 
«αλληλεγγύης», την οποία θεωρώ αυτονόητη, αλλά στη δυσκολία επίτευξης της. 
  

Αλληλεγγύη: η συναίσθηση των ατόμων ότι έχουν κοινές υποχρεώσεις και κοινά δικαιώματα 
μεταξύ τους.  

 
Απαιτείται μεγάλη υπέρβαση για να βάλεις το κοινό καλό πέρα από το ατομικό. Χρειάζεται 
αυταπάρνηση για να αποδεχτείς ότι θα "χάσεις" κάτι, μόνο και μόνο για να "κερδίσει" κάτι 
κάποιος από τους συνανθρώπους σου. Δυστυχώς σε περιόδους κρίσης, αυτό που χάνεις έχει 
συγκριτικά μεγαλύτερη αξία. Ετσι, η θυσία σου έχει ακόμα μεγαλύτερο κόστος. Πρέπει όμως 
πρωτίστως να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση των άλλων, να δούμε πέρα από τον εαυτό μας, σε 
μια προσπάθεια να διασφαλίσουμε κάποια ελάχιστα "δικαιώματα" για όλους μας. Και για να το 
κάνουμε αυτό, πρέπει να χάσουμε κάτι. Ενα κομμάτι του μισθού μας για να μην χάσουν κάποιοι 
τη δουλειά τους ή για να έχουν τα απαραίτητα σε μια δύσκολη στιγμή, λίγο από το χρόνο μας για 
να συμπαρασταθούμε σε κάποιο άλλο, λίγες από τις γνώσεις μας για να βοηθήσουμε κάποιον που 
τις έχει ανάγκη. Χωρίς άμεσο προσωπικό όφελος, έστω και αν τα τελευταία χρόνια αυτό 
αποτελούσε για πολλούς από μας το κυριότερο κίνητρο. 
 
Για να ορθοποδήσουμε σε δύσκολες στιγμές πρέπει να κοιτάξουμε δίπλα μας, να πιαστούμε ο 
ένας από τον άλλο, να  εργαστούμε και να προσπαθήσουμε, τόσο για το ατομικό, όσο και για το 
συνολικό καλό. Ας αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται για να συνειδητοποιήσουμε ότι 
όλοι μας χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο. Η ανάγκη κάποιου συνανθρώπου μας σήμερα, μπορεί να 
είναι δική μας ανάγκη αύριο. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΚΕΔΙΠ χαιρετίζει πρωτοβουλίες του οργανισμού μας, όπως τη δημιουργία 
του Ταμείου Αλληλεγγύης, οι οποίες εντείνουν το αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ των μελών όλου 
του προσωπικού και ενισχύουν ουσιαστικά συναδέλφους εν ώρα ανάγκης. Φυσικά, ο καθένας μας 
θα πρέπει να έχει τον εαυτό του ως αφετηρία για να δημιουργηθούν οι κοινωνικές και εργασιακές 
συνθήκες που θα συμβάλουν στην επίτευξη της «αλληλεγγύης». 

 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Κίνησης 

 
Κλεάνθης Πισσαρίδης,  Αντιπρόεδρος 
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Η ΣΤΗΛΗ ΑΥΤΉ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ   3 

Χαιρετισμός του Πρύτανη του Πανεπιστημίου  

Κύπρου Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη 
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Αγαπητές  και αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Με ιδιαίτερη χαρά προλογίζω το 3ο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου της Κίνησης Επι-
στημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ), το ο-
ποίο έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα βασικό εργαλείο ενημέρωσης όχι μόνο των μελών 
του διοικητικού προσωπικού, αλλά και ευρύτερα της πανεπιστημιακής κοινότητας.  
Στα μόλις δύο χρόνια λειτουργίας της, η Συντεχνία έχει ήδη καταγράψει μία δυναμική 
δραστηριότητα, στην οποία αντανακλάται ο ουσιαστικός συντεχνιακός της ρόλος. Τό-
σο η συνεχή της επαφή με τα μέλη του διοικητικού προσωπικού, πέραν αυτών της Συ-
ντεχνίας, όσο και η συνεργασία και ο εποικοδομητικός διάλογος με τις Πρυτανικές Αρ-
χές, καθώς και τα συλλογικά όργανα του ΠΚ, συνδράμει σταθερά στη συνεχή βελτίωση 
και τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού και γενικότερα στην επίτευξη των στόχων του 
ακαδημαϊκού ιδρύματος.  
 
Κλείνοντας, να συγχαρώ όλα τα μέλη της Συντεχνίας για την ενεργό τους συμμετοχή, 
και ιδιαίτερα την Εκτελεστική Γραμματεία για τις καινοτόμες επιδιώξεις και πρωτοβου-
λίες που αναλαμβάνει, στοχεύοντας παράλληλα στη διεύρυνση της ΚΕΔΙΠ.  
Φιλικά, 
 

 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 
Πρύτανης 



Η ΚΕΔΙΠ ενημερώνει τα μέλη της ότι, κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Πρύτανη, ξεκίνησαν οι 
διεργασίες για τη εισαγωγή του θεσμού του 
Ταμείου Αλληλεγγύης. Η Εκτελεστική Γραμματεία 
της ΚΕΔΙΠ αντικρίζει θετικά τη δημιουργία 
Ταμείου Αλληλεγγύης, εφόσον η συμμετοχή του 
προσωπικού σε αυτό είναι σε εθελοντική και όχι 
σε υποχρεωτική βάση. 

Η ΚΕΔΙΠ θεωρεί ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι 
προς όφελος των μελών του προσωπικού του 
Πανεπιστημίου, αφού πιστεύει στη σημασία της 
αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της 
πανεπιστημιακής κοινότητας, ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο της οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο 
τόπος μας.  

Σημειώνουμε ότι η επιτυχία του Ταμείου έγκειται 
στη μαζική συμμετοχή του προσωπικού σε αυτό,  
και για αυτό θα πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για προώθηση του θεσμού στο 
Πανεπιστήμιο, τονίζοντας ότι η σωστή λειτουργία 
του Ταμείου θα ενισχύσει το αίσθημα 
αλληλεγγύης μεταξύ των μελών όλου του 
προσωπικού, θα στηρίξει ουσιαστικά 
συναδέλφους εν ώρα ανάγκης  και θα διατηρήσει 
το αίσθημα αξιοπρέπειας για τις οικογένειες των 
συναδέλφων που θα τύχουν της αξιοποίησης  της 
συγκεκριμένης βοήθειας. 

Η ΚΕΔΙΠ βρίσκεται σε επαφή με τους αρμόδιους 
για το σχεδιασμό του πλαισίου λειτουργίας του εν 
λόγω Ταμείου και θα ενημερώσει τα μέλη της 
σχετικά με τις όποιες νέες εξελίξεις επί του 
θέματος.  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε να 
μελετήσει το θέμα θέσπισης ενός σχεδίου 
συντάξεων για το σύνολο του προσωπικού του. 
Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε επί τούτου 
επιτροπή για τον Καταρτισμό Προσχεδίου 
Κανονισμών Σχεδίου Συντάξεων, στην οποία η 
ΚΕΔΙΠ μετέχει με έναν εκπρόσωπο. 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Επιτροπή έχει μέχρι 
σήμερα συνεδριάσει μόλις 1 φορά και παρά την 
προτροπή της ΚΕΔΙΠ για να τύχει σχετική 
ενημέρωση, δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε 
απάντηση. 

Η ΚΕΔΙΠ θεωρεί ότι: 

 η κατοχύρωση των συντάξεων όλου του 
προσωπικού του Πανεπιστημίου θα πρέπει 
να μας απασχολήσει σοβαρά , 

 η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων 
εγκυμονεί κινδύνους, μέσω της δημιουργίας 
δυσμενών εξελίξεων, όπως αυτές που 
βιώνουμε σήμερα ενόψει της  οικονομικής 
κρίσης και της μνημονιακής πολιτικής που 
θα ακολουθήσει, 

 η επί τούτου Επιτροπή που έχει συσταθεί 
μπορεί να συνεισφέρει εποικοδομητικά 
στην προσπάθεια που γίνεται για τη 
διασφάλιση της συνταξιοδότησης του 
προσωπικού του Πανεπιστημίου. 

Ως εκ τούτου, ευελπιστούμε ότι θα συγκληθεί 
άμεσα η επί τούτου Επιτροπή για να καταστεί 
εφικτή η ολοκλήρωση του έργου που έχει να 
επιτελέσει προς όφελος όλων των εργαζομένων 
μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

 

 

Σχέδιο συντάξεων του προσωπικού του 
Πανεπιστημίου Κύπρου 

Η ΣΤΗΛΗ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
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Οπως γνωρίζετε, σε συνέχεια της τροποποίησης 
του ωραρίου του δημόσιου τομέα, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου μελετά το θέμα με στόχο 
να αποφασίσει αν θα υιοθετηθεί διαφορετικό 
από το υφιστάμενο ωράριο για τις διοικητικές 
υπηρεσίες του. Η Εκτελεστική Γραμματεία της 
ΚΕΔΙΠ υπέβαλε, κατόπιν αιτήματος του 
Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, την πιο 
κάτω εισήγηση σχετικά με το ωράριο του 
διοικητικού προσωπικού. 

(α) Το υφιστάμενο ωράριο παραμένει ως έχει 
μέχρι και τις 31/08/2013, για αποφυγή 
δημιουργίας προβλημάτων στα μέλη 
του διοικητικού προσωπικού, λόγω 
των υφιστάμενων οικογενειακών και 
άλλων υποχρεώσεων τους μέχρι το 
τέλος του σχολικού και ακαδημαϊκού 
έτους. 

(β) Με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας 
αλλά και της καθημερινής επέκτασης του 
ωραρίου εξυπηρέτησης της πανεπιστημιακής 
κοινότητας και του κοινού, και λαμβάνοντας 
υπόψη τα υφιστάμενα ωράρια των σχολείων 
αλλά και τις ανάγκες που δημιουργούνται λόγω 
της αλλαγής του ωραρίου στη Δημόσια 
Υπηρεσία, προτείνεται όπως από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2013, το ωράριο εργασίας του 
διοικητικού προσωπικού τροποποιηθεί και  
υιοθετηθεί καθημερινά (χωρίς εργάσιμο 
απόγευμα) το πιο κάτω συνεχόμενο ωράριο: 

Ωρα Προσέλευσης μεταξύ 7.15 – 8.30πμ 

Ωρα Αποχώρησης μεταξύ 2.45 – 4.00μμ. 

 

Εισήγηση ΚΕΔΙΠ για το ωράριο εργασίας 
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Προτείνεται, επίσης, όπως το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου παραχωρεί, κάθε χρόνο, δύο 
επιπρόσθετες μέρες ως αργία στα μέλη του 
προσωπικού, κατά την περίοδο των γιορτών 
των Χριστουγέννων (δηλαδή κατά την 
περίοδο 23/12 – 6/1, ανάλογα και με τις 
καθιερωμένες αργίες κάθε χρόνου),  έτσι 
ώστε: 

(i) να εξισορροπηθεί η αύξηση στις ώρες 
εργασίας που θα δημιουργηθεί, αφού με βάση 
την πιο πάνω πρόταση, οι ώρες εργασίας του 

διοικητικού προσωπικού αυξάνονται 
κατά 11 ώρες το χρόνο, σε σχέση με 
τις ώρες που εργάζεται το προσωπικό 
με το υφιστάμενο ωράριο και 
 
(ii) να επιτευχθεί εξοικονόμηση στο 
κόστος λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου, κυρίως όσον αφορά 

στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, αφού 
κατά τις μέρες αυτές, τα πλείστα μέλη του 
προσωπικού απουσιάζουν με άδεια ανάπαυσης, 
με αποτέλεσμα το Πανεπιστήμιο Κύπρου να 
λειτουργεί με πολύ μικρό αριθμό προσωπικού. 

 

Εναλλακτικά, αντί της παραχώρησης δυο 

επιπρόσθετων ημερών ως αργία, το ωράριο 

μπορεί να διαφοροποιείται κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, έτσι ώστε το προσωπικό 

να εργάζεται κατά μισή ώρα την ημέρα 

λιγότερο.  
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Προβληματισμό προκαλεί η αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση του αποφασιστικού χειρισμού του 
θέματος της νομοθετικής ρύθμισης των 
Πρυτανικών   εκλογών από πλευράς των αρχών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 Το θέμα των Πρυτανικών Εκλογών αφορά στην 
ουσία την επεξεργασία της υφιστάμενης 
διαδικασίας εκλογής και τη λήψη αποφάσεων, 
σε θεμελιώδη θέματα ως προς την εύρυθμη και 
αντικειμενική διεξαγωγή τους. Συγκεκριμένα, θα 
πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα τα ακόλουθα: 

Α. Η διαδικασία εκλογής των Πρυτανικών 
Αρχών, κατοχυρώνοντας το δικαίωμα όλου του 
Διοικητικού Προσωπικού να επιλέγει και να 
εκλέγει απευθείας τους υποψήφιους για τα 
αξιώματα των Πρυτανικών Αρχών και όχι μέσω 
εκλεκτόρων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε 
αποφασιστεί πριν από την προηγούμενη εκλογή 
όμως, λόγω περιορισμένου χρόνου για την 
προώθηση της αλλαγής της σχετικής 
νομοθεσίας, δεν κατέστη δυνατή η νομοθετική 
τροποποίηση και το δικαίωμα της απευθείας 
επιλογής του προσωπικού ικανοποιήθηκε, κατά 
την προηγούμενη εκλογική διαδικασία, με έναν 
παράδοξο τρόπο. 

Β.  Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του 
Διοικητικού Προσωπικού στις Πρυτανικές 
Εκλογές από το 6% επί των ακαδημαϊκών 
εκλεκτόρων που ίσχυε μέχρι τις προηγούμενες 
εκλογές, στο 20%. Η αύξηση αυτή κρίνεται 
επιβεβλημένη και βασίζεται στην άμεση σχέση, 
διοικητική και υπηρεσιακή, που χαρακτηρίζει το 
έργο και το ρόλο όλων των Διοικητικών 
Υπηρεσιών σε σχέση με τις Πρυτανικές Αρχές. 

Συμμετοχή του Διοικητικού Προσωπικού στις  Πρυτανικές εκλογές 
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Και για τα δυο πιο πάνω θέματα, η ΚΕΔΙΠ 

υπέβαλε σχετικές προτάσεις, ενώ συμμετείχε σε 

συνάντηση με τα μέλη της ad-hoc Επιτροπής που 

ορίστηκε γα να μελετήσει το διαδικαστικό 

πλαίσιο των Πρυτανικών Εκλογών, όπου και 

επεξήγησε τις θέσεις της.  

Παρόλα αυτά, η συζήτηση και νομοθετική 

ρύθμιση των πιο πάνω χαρακτηρίζονται από 

σοβαρή καθυστέρηση τόσο σε επίπεδο 

Πρυτανικών Αρχών όσο και στο επίπεδο της ad-

hoc Επιτροπής. 

 

Η ΚΕΔΙΠ ζήτησε γραπτώς την έγκαιρη συζήτηση 

του θέματος από τα αρμόδια όργανα του 

Πανεπιστημίου προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η νομοθετική/κανονιστική ρύθμισή τους 

το συντομότερο δυνατό, πριν από τις επόμενες 

Πρυτανικές Εκλογές.  
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Σε συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου για πλήρη συμμετοχή του 
Εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στις 
διαδικασίες της Επιτροπής Προσωπικού και 
Κανονισμών και σε σχέση με τα όσα ειπώθηκαν 
κατά τη Γενική Συνέλευση του Εκπροσώπου του 
ΔΠ στο Συμβούλιο, ότι δηλαδή η ΚΕΔΙΠ 
προσπάθησε να μειώσει το ρόλο του 
Εκπροσώπου στο Συμβούλιο, η ΚΕΔΙΠ επιθυμεί 
να ενημερώσει τα μέλη του διοικητικού 
προσωπικού για τις ακριβείς τοποθετήσεις της 
και παρουσιάζει πιο κάτω τις θέσεις της για το 
θέμα, τις οποίες απέστειλε και  στον Πρόεδρο 
του Συμβουλίου: 

1.Η ΚΕΔΙΠ χαιρετίζει την όποια αναβάθμιση του 
ρόλου του Εκπροσώπου του Διοικητικού 
Προσωπικού στο Συμβούλιο, με τη συμμετοχή 
του σε Επιτροπές του Συμβουλίου. 

2.Θεωρούμε, όμως, 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. 

3.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».  

Συμμετοχή του Εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στην Επιτροπή Προσωπι-
κού και Κανονισμών  
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 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 αυτήν που κατέχει το μέλος του 

Συμβουλίου. 

 

Η ΚΕΔΙΠ θεωρεί ότι το θέμα της συμμετοχής του 

Εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στην 

Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών, άπτεται 

βασικών αρχών χρηστής διοίκησης και θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα 

προσοχή, με στόχο να προστατευτεί ο θεσμός 

του Εκπροσώπου στο Συμβούλιο του 

Πανεπιστημίου. 
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Ιστοσελίδα ΚΕΔΙΠ 
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Η ΚΕΔΙΠ έχει από την αρχή της δραστηριότητάς της διαγνώσει την έλλειψη καταγεγραμμένων 

διαδικασιών και κανόνων που αφορούν τα θέματα διαχείρισης του προσωπικού του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Συχνά, μάλιστα, παρατηρείται το φαινόμενο να  λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα 

διαφορετικές αποφάσεις που αφορούν το ίδιο θέμα για τα μέλη του διοικητικού προσωπικού. Ως εκ 

τούτου, η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΕΔΙΠ αποφάσισε να προχωρήσει με τη δημιουργία επί τούτου 

ειδικής επιτροπής για τη μελέτη του θέματος και  την υποβολή σχετικής πρότασης για τον καθορισμό 

των όρων απασχόλησης του προσωπικού του ιδρύματός μας. 

Με την ευκαιρία, η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΕΔΙΠ θα ήθελε να ευχαριστήσει το συνάδελφο Λευτέρη 

Χαραλάμπους, για την παρουσίαση που έκανε στα μέλη της, με θέμα τους όρους απασχόλησης του 

διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και περιείχε 

αρκετά θετικά στοιχεία και συμπεράσματα. 
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Η διαδικασία δημιουργίας της ιστοσελίδας της 

ΚΕΔΙΠ επιτέλους ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να 

διαβάσετε τα τρέχοντα νέα και τις ανακοινώσεις 

μας στο σύνδεσμο: 

 

www.ucy.ac.cy/kedip 

Καθορισμός όρων απασχόλησης του προσωπικού του ΠΚ 
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Την Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013 στις 12.00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική και Κατα-

στατική Συνέλευση της ΚΕΔΙΠ, η οποία θα λάβει χώρα στην αίθουσα 101 του κτηρίου 3 (της Λέσχης Προ-

σωπικού), στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.   

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΙΠ 
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Σύγχρονες προσεγγίσεις για σύγχρονους οργανισμούς 

Ημερίδα με θέμα Σύγχρονες προσεγγίσεις για σύγχρονους οργανισμούς 

οργάνωσε η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΕΔΙΠ στις 14 Νοεμβρίου 2012.  

 

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Συντεχνία 

του Επιστημονικού Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, 

έλαβε χώρα στην αίθουσα Β108 του κτιρίου Συμβουλίου –Συγκλήτου 

«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» και είχε αθρόα συμμετοχή από μέλη του διοι-

κητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου και υπαλλήλους της 

Αρχής Τηλεπικοινωνιών.  

 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις 

από τους Καθηγητές Χαρίδημο Τσούκα, ο οποίος μίλησε για το αν κάνου-

με πράξη αυτά που διδάσκουμε, και Πάνο Πασιαρδή, ο οποίος ανέπτυξε 

το θέμα του κρατικού μισθολογίου βασιζόμενος σε στατιστικά στοιχεία 

που συγκέντρωσε η Μονάδα Οικονομικών Ερευνών.   

 

Την ημερίδα χαιρέτισαν οι, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθη-

γητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, κ. Ντίνος Καθητζιώτης εκ μέρους της 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Σωτηρούλας Χαρα-

λάμπους, κ. Βάσος Ολύμπιος Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠ και κ. Χάρης Παφίτης 

Πρόεδρος της ΣΕΠ-ΑΤΗΚ. 



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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Κοπή της Βασιλόπιττας 

Την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013 η ΚΕΔΙΠ έκοψε τη 
βασιλόπιτα για το νέο έτος σε ένα ζεστό και φιλικό 
κλίμα, στην ταβέρνα Η Παλιά Πλατεία στην Αγλαντζιά.  
 
Τα μέλη της Κίνησης Επιστημονικού Προσωπικού 
συνέφαγαν και είχαν την ευκαιρία να συνευρεθούν 
κοινωνικά και να ανταλλάξουν ευχές.  
 
Ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΙΠ, Κλεάνθης Πισσαρίδης, 
χαιρέτισε την εκδήλωση και καλωσόρισε όλους τους 
παρευρισκόμενους, μεταξύ των οποίων ήταν ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο Αντιπρύτανης 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής Αθανάσιος 
Γαγάτσης, και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών 
κ. Ανδρέας Χριστοφίδης.  
 
Καυστική και ιδιαίτερα ευχάριστη ήταν η σάτιρα 
σε έμμετρη μορφή που ανέγνωσε η Γραμματέας 
της Κίνησης Μαρίνα Πετρίδου. Μετά το γεύμα 
ακολούθησε το καθιερωμένο κόψιμο της 
βασιλόπιτας και κλήρωση των δώρων.  
 
Η ΚΕΔΙΠ ευχαρίστησε θερμά όλα τα μέλη της 
που συνεισέφεραν στην επιτυχία της 
εκδήλωσης. 


