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δελτίο
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Επικοινωνούμε  και  πάλι  μαζί  σας  με  το  Ενημερωτικό 
μας Δελτίο, στο οποίο παρουσιάζουμε τα τελευταία νέα 
και τις ενέργειες που έχουμε κάνει ως ΚΕΔΙΠ για αρκετά 
θέματα που απασχολούν το Διοικητικό Προσωπικό του 
Πανεπιστημίου. 

Η  τελευταία  μας  ανακοίνωση,  στην  οποία  έχει  γίνει 
αναφορά  στα  διαχρονικά  προβλήματα  που 
αντιμετωπίζει το προσωπικό και έχουν υποδειχθεί από 
την ΚΕΔΙΠ, είναι χαρακτηριστική, όπως χαρακτηριστική 
της  κατάστασης  που  αντιμετωπίζουμε,  είναι  και  η 
απάντηση του Προέδρου του Συμβουλίου. 

Η παρέμβαση μας στα δρώμενα του Πανεπιστημίου θα 
είναι  συνεχής  και  δε  θα  σταματήσουμε  να 
υπενθυμίζουμε,  σε  όσους  έχουν  ευθύνη  για  τα  όσα 
διαπιστώνουμε  να  συμβαίνουν  στον  οργανισμό,  όταν 
αυτά δεν  ικανοποιούν τις αρχές χρηστής διοίκησης, ότι  
θα  συνεχίσουμε  να  παρακολουθούμε  τα  τεκταινόμενα 
ως  θεματοφύλακες  των  διαδικασιών.  Και  αν  χρειαστεί 
να  απευθυνθούμε  προς  τρίτους  για  τη  διόρθωση  των 
όσων αποκλίνουν από τις αρχές αυτές, θα το πράξουμε 
με καθαρή τη συνείδηση. 

Ελπίζουμε  ότι  με  τη  νέα  χρονιά,  κάτω  βέβαια  από  τα 
μέτρα  μιας  σκληρότερης  πραγματικότητας  που 
επιβάλλει σε όλους η οικονομική κρίση, θα προκύψουν  

 

 

εκείνες οι αλλαγές που θα δημιουργήσουν την υποδομή 
για  καλύτερες  μέρες,  καλύτερη  επικοινωνία  και 
καλύτερα αποτελέσματα. 

Ευχόμαστε Καλή Χρονιά σε όλους και με Υγεία! 

 

Σε αυτό το τεύχος θα διαβάσετε: 

• Άρθρο από τον τέως Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών 

• Οδηγός επαγγελματικής εμφάνισης 

• Αναβάθμιση του ρόλου του ΔΔΟ στο Συμβούλιο 

• Άδειες απουσίας μελών προσωπικού (πρώην συμβασιούχοι) 

• Πρόταση για την κατασκευή καλυμμένων χώρων στάθμευσης 

• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

• Αναδιάρθρωση Διοικητικών Υπηρεσιών 

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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Άρθρο του τέως Διευθυντή Διοίκησης και  

Οικονομικών, κ. Ανδρέα Χριστοφίδη 

    ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
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Ο  ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ 
 
Για  έναν και πλέον αιώνα, από τα μέσα του 19 ου μέχρι τα μέσα του 20 ου, πάνω κάτω, σ’ όλη την 
Ευρώπη και την Αμερική, οι συντεχνιακοί  ηγέτες έδρασαν ως επαναστάτες, με επιτυχία. 
 
Κατάφεραν να εξασφαλίσουν και να διαφυλάξουν, για δεκαετίες πολλές, αξιοζήλευτα  επίπεδα ζωής 
στα μέλη των συντεχνιών τους. Όμως, όπως συνήθως συμβαίνει με τις επιτυχημένες επαναστάσεις, 
οι  ηγέτες  τους μετατρέπονται πολύ γρήγορα σε  εξουσία και  «κατεστημένο».  Ενδιαφέρονται συνή‐
θως, για τα συμφέροντα των μελών τους και μόνο, αδιαφορώντας  στην πράξη για τους πολίτες, την 
κοινωνία στο σύνολό της, έστω και αν η ρητορική τους είναι άλλη , ακριβώς η αντίθετη. Στο συντεχ‐
νιακό κίνημα άρχισαν να ανθούν οι σέχτες  που σταμάτησαν την επαναστατική ορμή, επέβαλαν δόγ‐
ματα και προκάλεσαν θανατηφόρα ακαμψία. 
 
Η παγκόσμια οικονομική κρίση, που  έπεσε κυριολεκτικά σαν κεραυνός εν αιθρία στην Κύπρο, διέλυ‐
σε μεγάλο μέρος των κεκτημένων των εργαζομένων, χωρίς οι συντεχνίες να μπορούν να αναχαιτί‐
σουν την κρίση, ή έστω να απλώσουν ένα αποτελεσματικό δίκτυ προστασίας. 
 
Οι  αρχηγοί  των μεγάλων  κυπριακών συντεχνιών παρά  τις  καθημερινές,  αδύναμες  πια  εμφανίσεις 
στις οθόνες των τηλεοράσεων, τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες δεν μπορούν να πείσουν κανένα 
για τις θέσεις τους. Οι πολίτες δεν τους ακολουθούν μαζικά πια. Τα μεγάλα διεκδικητικά συλλαλητή‐
ρια  αντικαταστάθηκαν  από  συναντήσεις  δωματίου  και  άψυχες  συγκεντρώσεις  σκληροπυρηνικών 
γερόντων που αναπολούν με  αγωνία  τους παλιούς  μεγάλους    μαζικούς  αγώνες.  Τίποτε  καινούριο 
δεν έχουν πια να πουν. Τους πρόλαβε η οικονομική κρίση. Οι πολίτες τους θεωρούν μέρος της κα‐
ταστροφής και όχι μέρος της λύσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Είναι σαφές ότι το τέ‐
λος  του συντεχνιακού    ηγέτη,  όπως τον  ξέραμε,  είναι  εδώ.  Το μέλλον  των συντεχνιακών παλαιάς 
κοπής είναι παρελθόν. 
 
Καινούργιες ή και παλιές αλλά καινοτόμες συντεχνίες θα εμφανιστούν, που στόχος τους δεν θα είναι 
η επικράτηση τους με κάθε θυσία  και προπάντων  με την θυσία του κοινωνικού καλού. Οι πολίτες 
πλέον δεν δέχονται ως θεμιτά τα υπερβολικά  και κάποτε εντελώς παράλογα ωφελήματα που απέκ‐
τησαν  κάποιοι εκμεταλλευόμενοι την πάλαι ποτέ  υπερβολική ισχύ  και την  αθέμιτη, κάποτε, πρακ‐
τική του συντεχνιακού κινήματος.  Η συμπαράσταση της κοινής γνώμης προς τους εργοδοτούμενο‐
υς, που τύγχαναν εκμετάλλευσης από τους εργοδότες στην  εποχή της έλλειψης  δυνατού  συντεχνι‐
ακού κινήματος,  δεν είναι πια δεδομένη. Δεν είναι καν δεδομένη η ανοχή της, κάνοντας έτσι ακόμα 
πιο δύσκολο το συντεχνιακό έργο. 
 
Οι συντεχνιακοί ηγέτες και οι εργαζόμενοι, είτε σε δημόσιους είτε σε ιδιωτικούς  οργανισμούς με ισ‐
χυρές συντεχνίες,  για  να κερδίσουν πίσω την κοινή  γνώμη και    συνεπώς  την  ισχύ  τους,  οφείλουν 
πλέον   να πείθουν τους πολίτες ότι εργάζονται   για το κοινό καλό   και όχι μόνο   για τα δικά τους 
συμφέροντα.  

Συνεχίζεται στη σελίδα 4 
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Οικονομικών, κ. Ανδρέα Χριστοφίδη (συνέχεια) 
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Όπως έδειξε η κρίση,  η αποτυχία  μεγάλων  ιδιωτικών οργανισμών και η ουσιαστική πτώχευσή τους, 
δεν επηρεάζει μόνο τους  ιδιοκτήτες/μετόχους αλλά και τους εργαζομένους,   με κάποιους να χάνουν 
ακόμη και την δουλειά τους, καθώς και το σύνολο της κοινωνίας. 
 
Κατά συνέπεια, οι εργαζόμενοι δεν πρέπει πια να περιορίζονται μόνο  στα συνδικαλιστικά δικαιώματά 
τους, με την στενή έννοια του όρου, αλλά πρέπει να έχουν το δικαίωμα και   συνάμα το καθήκον να 
συμμετέχουν στη διαχείριση του οργανισμού με στόχο τη βιωσιμότητα και όπου επιβάλλεται την κερ‐
δοφορία  χωρίς αυτή να είναι σε βάρος των πολιτών και να στηρίζεται σε μονοπωλιακές καταστάσεις 
κρατικές ή  ακόμη χειρότερα  ιδιωτικές.  Οι εργαζόμενοι και οι συντεχνίες τους οφείλουν να μεριμνούν 
και να απαιτούν πλήρη διαφάνεια στην λειτουργία τους, να καταπολεμούν την κακοδιαχείριση και την 
διαφθορά, να καταγγέλλουν την  αναξιοκρατία που ανθεί στον τόπο μας, και να  ζητούν συνεχώς και 
επίμονα την ψήφιση  νομοθεσιών που να προστατεύουν αυτούς που τολμούν  να αποκαλύπτουν  τα 
κακώς έχοντα  (σφύριγμα κινδύνου/ whistle blowing),  να προωθούν την γρήγορη και ουσιαστική απο‐
νομή δικαιοσύνης  για διοικητικά  και ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με  την διοίκηση δημόσιων 
αλλά και ιδιωτικών οργανισμών. Η  αφωνία των πολλών δεν λειτούργησε και ούτε μπορούσε να λειτο‐
υργήσει ως ανάχωμα στην διαφθορά και την διαπλοκή της εξουσίας  των κομμάτων και των πολιτι‐
κών. Γι’ αυτό και πρέπει να σταματήσει, με θεσμικό τρόπο όμως. 
 
Διαφωνώ, λοιπόν, με την άποψη που εκφράστηκε πρόσφατα, ό,τι τα συνδικαλιστικά ζητήματα του 
διοικητικού προσωπικού  του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι λυμένα  μια και τα κύρια θέματα που προ‐
βάλλουν και προωθούν είναι η διευθέτηση της άμεσης συμμετοχής  του διοικητικού προσωπικού στις 
εκλογές  της Πρυτανικής Αρχής, η συμμετοχή του Διευθυντή  Διοίκησης και Οικονομικών με δικαίωμα 
ψήφου στο Συμβούλιο και άλλα παρόμοια θέματα που δεν είναι στενά συνδικαλιστικά ζητήματα, είναι  
όμως καίρια θέματα για την αποτελεσματική διοίκηση του Πανεπιστημίου  και πρέπει να απασχολούν  
και το διοικητικό προσωπικό και τις συντεχνίες του για το  καλό όλων. Μπορεί, και δεν αμφιβάλλω, 
ό,τι τα περισσότερα  συντεχνιακά ζητήματα, με την στενή έννοια του όρου,  είναι λυμένα.  Αυτό όμως 
δεν διασφαλίζει  μια αειφόρο ανάπτυξη του Πανεπιστημίου που υπό τις περιστάσεις είναι ότι πιο ση‐
μαντικό. 
 
Δεν έχουμε εδώ και τώρα τις λύσεις όλων των προβλημάτων που μας απασχολούν, γιατί πολλά από 
αυτά είναι πρωτόγνωρα και άλλα απαιτούν αλλαγή κουλτούρας που όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι 
να επιτευχθεί. Εύχομαι η δική σας συντεχνία να έχει την δύναμη να χαράξει καινούριους δρόμους στο 
έδαφος του αγνώστου και χαώδους αδιεξόδου που δημιούργησαν λίγοι με τις απαράδεκτες πράξεις 
τους και κυρίως  με την απαράδεκτη  και θανάσιμη απραξία τους . Καλή τύχη λοιπόν σε όλους σας, κα‐
λούς αγώνες, με την πυξίδα σας να βλέπει πάντοτε προς το καλό του συνόλου και όχι   μόνο των με‐
λών της συντεχνίας σας.   Μόνο έτσι οι συντεχνίες και οι  συντεχνιακοί ηγέτες θα επιστρέψουν στο ε‐
παναστατικό τους παρελθόν διασφαλίζοντας ένα αειφόρο παρόν και μέλλον για τους ιδίους τα μέλη 
τους και το σύνολο των πολιτών. 



Μετά από πρόσκληση του Πρύτανη, προς τις δυο συν‐
τεχνίες,  η  ΚΕΔΙΠ  συμμετείχε  σε  συνάντηση  όπου  μας 
ζητήθηκε  να  εξετάσουμε  το  ενδεχόμενο  υιοθέτησης 
Οδηγού Επαγγελματικής Εμφάνισης για το Διοικητικό 
Προσωπικό. 
 
Η ΚΕΔΙΠ σε απάντηση της προς την Υπηρεσία Ανθρώ‐
πινου Δυναμικού, η οποία είχε την ευθύνη ετοιμασίας 
και αποστολής σχετικής εγκυκλίου, επισήμανε τα ακό‐
λουθα: 
 

• Η  ΚΕΔΙΠ  δεν  συμφωνεί  με  την  αποστολή  της 
συγκεκριμένης εγκυκλίου σε περίοδο που πρέ‐
πει να επικεντρωθούμε στην επίλυση σοβαρών 
προβλημάτων  που  απασχολούν  το  προσωπι‐
κό, πέραν από τα θέματα της εμφάνισης. 

• Θεωρούμε  ότι  δεν  έχουν  διαπιστωθεί  ακραίες 
περιπτώσεις  μη  ευπρεπούς  ενδυμασίας  από 
μέλη  του  διοικητικού  προσωπικού  ώστε  να 
δικαιολογείται η χρήση της εγκυκλίου. 

• Σε περίπτωση που παρατηρούνται  μεμονωμέ‐
νες περιπτώσεις, θα πρέπει να γίνεται προσω‐
πική  παρατήρηση  στα  άτομα  αυτά  από  τον 
προϊστάμενο τους και επομένως   δεν κρίνεται 
αναγκαία  η  καθιέρωση  οποιουδήποτε  επαγ‐
γελματικού οδηγού εμφάνισης. 

• Σε  περίπτωση  που  το  Πανεπιστήμιο  Κύπρου 
θα  προχωρήσει  με  την  καθιέρωση  Οδηγού  Ε‐
παγγελματικής  Εμφάνισης,  αυτός  πρέπει  να 
αφορά όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου 
και όχι μόνο το διοικητικό προσωπικό. 

 

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος έχει παρουσιαστεί πρόσφα‐
τα στη Σύγκλητο, μαζί με τα σχόλια των δύο συντεχνι‐
ών του Διοικητικού Προσωπικού, όπου αποφασίστηκε 
η μη υιοθέτησή της. 

 
 

Οδηγός επαγγελματικής εμφάνισης 
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Σε συνέχεια παλαιότερης πρότασης της Εκτελεστικής 
Γραμματείας της ΚΕΔΙΠ προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 
(8 Οκτωβρίου 2012) για αναβάθμιση του Διευθυντή Διοίκη‐
σης και Οικονομιών  και τη συμμετοχή του ως πλήρες μέ‐
λος (με δικαίωμα ψήφου) στο Συμβούλιο, τον Απρίλιο του 
2013 η ΕΓ απέστειλε υπενθύμιση στον Πρόεδρο για το θέμα  
προς εξέτασή του και κάλεσε το Συμβούλιο να εισηγηθεί 
την ανάλογη νομοθετική διευθέτηση.  
 
Η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού, κρίνον‐
τας ότι η ρύθμιση αυτή θα εξυπηρετήσει καλύτερα τους 
στόχους και το όραμα του Πανεπιστημίου, είναι έτοιμη να 
υποστηρίξει τη συγκεκριμένη θέση ενώπιον των οργάνων 
του Πανεπιστημίου αλλά και του νομοθετικού σώματος. 
Διευκρινίζουμε ότι, η ΚΕΔΙΠ έχει εγγράψει το συγκεκριμένο 
θέμα για συζήτηση και στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διοι‐
κητικού Προσωπικού, η οποία όμως δεν έχει τοποθετηθεί 
επί αυτού. 
 

Αναβάθμιση του ρόλου του ΔΔΟ στο 
Συμβούλιο 



Δυναμικά αντέδρασε η ΕΓ της ΚΕΔΙΠ αναφορικά 
με  το  θέμα  της  άδειας  απουσίας  του 
προσωπικού  που  προσελήφθηκε  αρχικά  σε 
θέσεις  με  σύμβαση  και  στη  συνέχεια 
προσελήφθηκε σε μόνιμη θέση.  

Σύμφωνα  με  απόφαση  του  Πανεπιστημίου,  
κατόπιν  εισήγησης  της  Γενικής  Ελέγκτριας,  η 
αρμόδια Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών 
αποφάσισε την αναδρομική  ισχύ της απόφασης 
και την αποκοπή ημερών άδειας από τα εν λόγω 
άτομα.  Επί  τούτου,  απεστάλη  τον  Απρίλιο 
σχετική  επιστολή  στον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής 
Προσωπικού  και  Κανονισμών  στην  οποία 
εκφράστηκε η επιθυμία μας να επανεξεταστεί το 
θέμα.  

Αντιλαμβανόμαστε  ότι  η  απόφαση  λήφθηκε  με 
πρόθεση  την  αντιμετώπιση  του  σημείου  που 
εντόπισε  η  Γενική  Ελέγκτρια  στην  Έκθεσή  της 
για  το  έτος  2010.  Η  ερμηνεία  όμως    που  έχει 
δοθεί  ως  προς  την  αναδρομική  της  ισχύ,  δεν 
είναι  νόμιμη  και  αντιβαίνει  στις  γενικές  αρχές 
του  διοικητικού  δικαίου  και  ειδικότερα  στην 
αρχή  της  καλής  πίστης  και  της  χρηστής 
διοίκησης. 

Η ΚΕΔΙΠ θεωρεί ότι για θέματα διαδικασιών που 
εφαρμόζει  το  Πανεπιστήμιο  και  ιδιαίτερα  σε 
θέματα  πρακτικών  που  εφαρμόζει  ο  δημόσιος 
τομέας και μεταφέρονται αντίστοιχα σε αυτό με 
σχετικές  αποφάσεις,  την  ευθύνη φέρει  ακέραια 
ο  ίδιος ο οργανισμός που παίρνει τις αποφάσεις 
και τις υιοθετεί και όχι το προσωπικό στο οποίο 
εφαρμόζονται. 

 

Άδειες απουσίας μελών του προσωπικού που υπηρετούσαν αρχικά σε θέσεις με σύμ‐
βαση και στη συνέχεια προσλήφθηκαν σε μόνιμες θέσεις 

  5 

Σε  κάθε  περίπτωση,  υποστηρίζουμε  ότι  η 
αναδρομικότητα  της  ανάκλησης  της 
συγκεκριμένης απόφασης πρέπει να εξαντλείται 
στο  επίπεδο  της  επαναφοράς  του  ορθού 
αριθμού  αδειών  ανάλογα  με  τα  έτη  υπηρεσίας 
και  όχι  της  αποκοπής  αδειών  από  άτομα  στα 
οποία  εφαρμοστήκαν  οι  μέχρι  σήμερα 
διαδικασίες. 

Το  θέμα  δεν  έχει  επιλυθεί  ακόμα  και 
αναμένουμε  την  τελική  απόφαση  του 
Πανεπιστημίου,  την  οποία  θα  κοινοποιήσουμε 
στα μέλη μας.  
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Η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού  (ΚΕΔΙΠ),  διαπιστώνοντας το πρόβλημα που υπάρχει 
με    την  έλλειψη  ικανοποιητικού  αριθμού    καλυμμένων  χώρων  στάθμευσης  για  παραχώρηση    στο 
προσωπικό  του  Πανεπιστημίου,  έθεσε  ενώπιων  του  Πρυτανικού  Συμβουλίου  εισήγηση  για 
Αυτοχρηματοδότηση Κατασκευής Πρόσθετων Καλυμμένων Χώρων Στάθμευσης. 

Η εισήγηση αφορά στην κατασκευή νέων, καλυμμένων χώρων στάθμευσης στην Πανεπιστημιούπολη, σε 
χώρο  που  θα  αποφασιστεί  από  τα  αρμόδια  σώματα  του 
οργανισμού  (Επιτροπή  Κτηρίων  και Πανεπιστημιούπολης,  Τεχνικές 
Υπηρεσίες)  με  χρηματοδότηση  από τα έσοδα που έχουν προκύψει 
από τη χρήση των υφιστάμενων  καλυμμένων  χώρων  στάθμευσης 
και  με  «δάνειο»  από  το  Πανεπιστήμιο  Κύπρου  έναντι  των 
αναμενόμενων  εσόδων  που  θα  προκύψουν  από  τους 
καλυμμένους  χώρους  στάθμευσης  των  επόμενων  2 
ετών.  Δηλαδή,  το  «δάνειο»  θα  έχει αποπληρωθεί πλήρως εντός 2 
ετών. 

Σημειώνουμε  ότι  το  ποσό  που  έχει  προκύψει  από  την  καταβολή 
ενοικίου  για  τους  υφιστάμενους  χώρους ανέρχεται ήδη σε περίπου 
€25.000,  ενώ  η  ετήσια  είσπραξη  ανέρχεται  σε  περίπου  €10.000. 
Σύμφωνα  με  την  εισήγηση  της  Κ.Ε.ΔΙ.Π.,  το  ποσό  που  θα  είναι 
άμεσα  διαθέσιμο  για  κατασκευή  καλυμμένων  χώρων  ανέρχεται  σε 
περίπου €45.000, και σε αυτό δεν  υπολογίζονται  τα  έσοδα από τους 
νέους  καλυμμένους  χώρους  στάθμευσης. Με το ποσό αυτό θα 
μπορούν  να  κατασκευαστούν  οι  καλυμμένοι χώροι στάθμευσης για 
κάλυψη  τουλάχιστον  των  συναδέλφων  που  επέδειξαν  ενδιαφέρον  κατά  την  προηγούμενη  διαδικασία 
κατανομής  τους, αλλά τελικά δεν κατέστη δυνατό να τους παραχωρηθούν. 

Η αξιοποίηση του ποσού αυτού, το οποίο πηγάζει από τα ενοίκια που καταβάλλει το προσωπικό, για την 
εξυπηρέτηση  του  ίδιου,  καλύπτοντας  μια  βασική  του  ανάγκη  που  διαφορετικά  δεν  αναμένεται  να 
καλυφθεί  στο  άμεσο  μέλλον,  συμβάλλει  στο  καλό  εργασιακό  περιβάλλον,  χωρίς  οποιαδήποτε 
ουσιαστική οικονομική επιβάρυνση για τον οργανισμό. 

Η εν λόγω πρόταση υποβλήθηκε στο Πρυτανικό Συμβούλιο στις 27 Σεπτεμβρίου 2013. 
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Πρόταση για την κατασκευή πρόσθετων καλυμμένων χώρων στάθμευσης 
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Οι Τροπολογίες που έχει ψηφίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του Π.Κ. για το 

2013,  έχουν  δημιουργήσει  νέα  δεδομένα  ως  προς  την  κάλυψη  Ιατροφαρμακευτικής  Περίθαλψης  των  μελών  του 

προσωπικού και των οικογενειών τους.  

 

Για την αξιολόγηση των νέων δεδομένων και για την κατάρτιση ενός πλαισίου διαπραγμάτευσης με την Πολιτεία, έχει 

συσταθεί από το Συμβούλιο Ομάδα Εργασίας. Ο ρόλος της Ομάδας αυτής είναι συμβουλευτικός/ βοηθητικός προς την 

ηγεσία  του  Πανεπιστημίου  κατά  το  στάδιο  των  διαβουλεύσεων  με  την  Πολιτεία,  ενώ  αναμένεται  να  συμβάλει  στη 

δημόσια διαβούλευση και συζήτηση των προτάσεων με το προσωπικό. Στην Ομάδα Εργασίας συμμετέχει και η ΚΕΔΙΠ. 

Η  εν  λόγω  Ομάδα  έχει  διαμορφώσει  σχετική  πρόταση  για  Νέο  Λειτουργικό  Πλαίσιο  Παροχής  Ιατροφαρμακευτικής 

Περίθαλψης  στο  προσωπικό  του  Πανεπιστημίου,  την  οποία  παρουσίασε  στο  προσωπικού  σε  συνάντηση  που 

πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2013. Οι βασικές αρχές της πρότασης αναλύονται ως ακολούθως: 

 

• Ατομική  επιλογή  εκάστου  μέλους  του  προσωπικού  κατά  πόσο  θα  ενταχθεί  στο  κρατικό  ή  στο  ιδιωτικό  Σχέδιο 

Ιατροφαρμακευτικής Ασφάλισης. 

• Εφόσον επιλέξει κάποιος το κρατικό Σχέδιο, θα ισχύουν οι υποχρεώσεις (οικονομικές & άλλες) και τα δικαιώματα 

(παροχές & καλύψεις) που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους. 

• Εφόσον επιλέξει κάποιος το ιδιωτικό Σχέδιο, θα γίνεται αποκοπή ύψους περίπου 1.5% επί του συνόλου των ετήσιων 

ακαθάριστων απολαβών του. Το τελικό ποσοστό θα καθοριστεί με βάση την εισφορά του εργοδότη, η οποία θα 

προκύψει τελεσίδικα μετά τη διαβούλευση με το κράτος. Στόχος είναι το ιδιωτικό Σχέδιο να παρέχει αξιόπιστη και 

επαρκή Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη και ταυτόχρονα να είναι βιώσιμο.  

• Οι  συνταξιούχοι  θα  εντάσσονται  αυτόματα  στο  κρατικό  Σχέδιο  με  ίδια  δικαιώματα  και  υποχρεώσεις  όπως  οι 

Συνταξιούχοι Δημόσιοι Υπάλληλοι 

 

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά την 226η   Συνεδρία του  (14/10/2013)  ενέκρινε καταρχήν την πρόταση/

εισήγηση  της  Ομάδας  Εργασίας  και  αναμένεται  ότι  θα  γίνουν  οι  σχετικές  διαβουλεύσεις  με  την  Πολιτεία  για 

οριστικοποίηση του Νέου Λειτουργικού Πλαισίου που θα αφορά στην παροχή  Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στο 

προσωπικό  του  Πανεπιστημίου  Κύπρου.  Σημειώνουμε,  επί  της  ευκαιρίας,  ότι  η  ΚΕΔΙΠ  θεωρεί  μείζονος  σημασίας  τη 

διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς και βιώσιμης Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης στα μέλη του προσωπικού του οργανισμού 

μας,  και  προς  την  επίτευξη  αυτού  του  στόχου  ενισχύουμε  την  όποια  προσπάθεια,  στα  πλαίσια  και  των  σχετικών 

αποφάσεων του Συμβουλίου του Π.Κ. 
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Το  Πανεπιστήμιο  Κύπρου  έχει  θεσπίσει  Επιτροπή  με  όρους  εντολής  «να  ανιχνεύσει  τις  ανάγκες  σε  διοικητικό 

προσωπικό  και  να  εισηγηθεί  ανακατανομή  του  με  βάση  τους  Στρατηγικούς  Στόχους  του  ΠΚ».  Η  Εκτελεστική 

Γραμματεία  της  ΚΕΔΙΠ  προσκλήθηκε  από  τη  συγκεκριμένη  Επιτροπή  και  έχει  παραστεί  σε  τρεις  ενημερωτικές 

συναντήσεις, στις οποίες παρουσιάστηκε και συζητήθηκε η πρόταση που καταρτίστηκε από την Επιτροπή, καθώς και 

πιθανές μέθοδοι για υλοποίηση των μετακινήσεων του προσωπικού. 

 

Η  ΚΕΔΙΠ  θεωρεί  ότι  κάθε  προσπάθεια  αναδιοργάνωσης,  στο  πλαίσιο  των 

αποφάσεων και των καταγεγραμμένων στρατηγικών στόχων του οργανισμού, με 

στόχο  την  καλύτερη  αξιοποίηση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  του  ΠΚ,  αποτελεί 

θεμιτή προσέγγιση και θα πρέπει να τυγχάνει σοβαρής μελέτης και αντιμετώπισης. 

Το ΠΚ πρέπει να πρωτοστατεί σε ενέργειες που αποσκοπούν στην ορθολογιστική 

ανάπτυξη  και  πρόοδο,  και  να  δημιουργεί  τις  συνθήκες  αυτές  που  θα 

βελτιστοποιήσουν  τόσο  το  κλίμα  και  το  επίπεδο  εργασίας  όσο  και  την 

αποδοτικότητα του καθενός μας αλλά και του συνόλου. 

 

Ταυτόχρονα,  η  ΚΕΔΙΠ  διατηρεί  επιφυλάξεις  όσον  αφορά  τον  τρόπο  υλοποίησης 

των πορισμάτων της Επιτροπής καθώς δεν φαίνεται  να  ξεκαθαρίζουν σημαντικά 

ερωτήματα,  όπως  η  διαδικασία  μετακίνησης  προσωπικού,  η  εμπλοκή  των 

Προϊσταμένων των επηρεαζόμενων οντοτήτων, ο τρόπος χειρισμού των Σχεδίων 

Υπηρεσίας, ο καθορισμός των απαραίτητων δεξιοτήτων και καθηκόντων στις υπό 

δημιουργία οντότητες, κλπ.  

 

Η  Εκτελεστική  Γραμματεία  αναμένει  εμπεριστατωμένες  πρόνοιες  στο  τελικό 

Σχέδιο που θα υποβληθεί, για ενίσχυση τόσο της λειτουργικότητας του, όσο και της 

αποδοχής του από το προσωπικό. Στα πλαίσια του Σχεδίου αυτού θα πρέπει να διασφαλιστεί τόσο η διάρθρωση των 

νέων οντοτήτων,  όπως της νέας Υπηρεσίας Έρευνας που προωθείται,  όσο και η αναδιάρθρωση των υφιστάμενων 

Υπηρεσιών που θα επηρεαστούν. 

 

Θεωρούμε απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία του έργου την τήρηση της διαφάνειας και της  ισότητας στην όλη 

διαδικασία  υλοποίησης  με  κύρια  χαρακτηριστικά,  την  δημοσιοποίηση  όλων  των  διαθέσιμων  θέσεων,  και  την 

εσωτερική προκήρυξη όλων των εν λόγω θέσεων, βάσει συγκεκριμένου προγράμματος. 
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