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δελτίο 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Ως η νέα Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΕΔΙΠ επικοινωνούμε 
μαζί σας μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου, για να σας 
ενημερώσουμε για τα τελευταία τρέχοντα θέματα που 
έχουν απασχολήσει την Κίνηση, καθώς και για να 
μοιραστούμε σκέψεις και βιώματα των τελευταίων μηνών. 

Οι συνθήκες συνεχίζουν να παραμένουν δύσκολες και τα 
οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα εντείνονται. Η ελπίδα, 
όμως, για ανάκαμψη (τόσο οικονομική, όσο και ηθική/
ψυχολογική) πρέπει να είναι ο φάρος που θα μας οδηγήσει 
σε ένα καλύτερο αύριο. Δεν υπάρχει χώρος για 
μεμψιμοιρίες. Οι καιροί απαιτούν καλύτερα αποτελέσματα 
με λιγότερα εφόδια, τόσο στο σπίτι όσο και στην εργασία. 

Εχοντας εμπιστοσύνη στον παράγοντα «άνθρωπο», 
ευχόμαστε σύντομα να εξέλθουμε από την περίοδο της 
ύφεσης (οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής). Σε αυτό το 
πλαίσιο, τίθεται το εξής ερώτημα στις αρχές του 
Πανεπιστημίου μας: «Πού θα μας βρει η επόμενη μέρα;» 

Η περίοδος που διανύουμε μπορεί να αξιοποιηθεί από τον 
οργανισμό μας για να τεθούν οι βάσεις που θα μας 
καταστήσουν έναν αποδοτικό, ευέλικτο, αυτάρκη 
οργανισμό, έτοιμο να πρωταγωνιστεί στην μετά-κρίση 
εποχή. Τώρα είναι η ώρα να αντιμετωπιστούν τα δομικά 
προβλήματα που κατά γενική παραδοχή υφίστανται· τώρα 
είναι η ώρα να στραφούμε στα προβλήματα που 
ταλανίζουν το προσωπικό. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι 
πρωτίστως οι άνθρωποί του, και η ποιότητα του 
Πανεπιστημίου εξαρτάται από την ποιότητα των μελών 

του προσωπικού του.   

Ισοπεδωτικές αποφάσεις, όπως η μείωση στο ελάχιστο 
των κονδυλίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του 
προσωπικού και η κατάργηση της εκπαιδευτικής άδειας  
μειώνουν την κατάρτιση και κατ’ επέκταση την ποιότητα 
του προσωπικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον 
του οργανισμού. Παρομοίως, διατήρηση σε χαμηλό 
επίπεδο της συμμετοχής του διοικητικού προσωπικού στα 
κέντρα αποφάσεων στερεί από τον οργανισμό 
τεχνοκρατική επεξεργασία και εμπλοκή των ατόμων που 
τελικά θα πρέπει να υλοποιούν τις αποφάσεις αυτές. 

Οι αρχές του Πανεπιστημίου μας πρέπει να καταρτίσουν 
έναν μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος θα 
λαμβάνει υπόψη και τη διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού, και όχι να αντιδρούν αποσπασματικά σε 
ετήσιες διακυμάνσεις της κρατικής  χορηγίας, ή στα 
πολιτικά τερτίπια που παρακολουθούμε τα τελευταία 
χρόνια. 

Η ΚΕΔΙΠ έχει ουκ ολίγες φορές συνδράμει με εισηγήσεις και 
παρεμβάσεις ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
του οργανισμού, στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού 
διαλόγου, πάντα αναγνωρίζοντας και τα πολλά θετικά που 
μας προσφέρει η εργασία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτό 
ακριβώς θα συνεχίσουμε να κάνουμε, έχοντας πάντα ως 
γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του οργανισμού 
και των ανθρώπων του. 

Κλεάνθης Πισσαρίδης 

Πρόεδρος Εκτελεστικής Γραμματείας ΚΕΔΙΠ 

 Χαιρετισμός του Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

 Άρθρο από τον τέως Πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας της 
ΚΕΔΙΠ 

 Εκπαιδευτική άδεια του διοικητικού προσωπικού 

 Όροι απασχόλησης του διοικητικού προσωπικού 

 Νομοθεσία για Παραχώρηση Φιλοδωρήματος Άφυπηρέτησης σε 
Συμβασιούχους Υπαλλήλους Άορίστου Χρόνου  

 Τρέχοντα θέματα 

Το Ενημερωτικό Δελτίο της ΚΕΔΙΠ 
διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή, 

το ρόλο της οποίας διατελεί η  
Εκτελεστική Γραμματεία. 
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Χαιρετισμός του Προέδρου του Συμβουλίου του  

Πανεπιστημίου Κύπρου  
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Εχουν περάσει σχεδόν δυόμιση χρόνια από την 

επίσημη ίδρυση και λειτουργία της ΚΕΔΙΠ, δυόμι-

ση χρόνια που μας γέμισαν με εμπειρίες και γνώ-

σεις. Σε αυτό το διάστημα μάθαμε αρκετά κυρί-

ως, όμως, να σεβόμαστε τον κάθε συνάδελφό 

μας, τον κάθε συνομιλητή μας.  

Εχουμε διαπιστώσει ότι μέσα σε ένα σύστημα για 

να επιβιώσεις, να αναγνωριστείς και να καταξιω-

θείς θα πρέπει πρώτιστα να αποδείξεις την ειλι-

κρίνεια, την καθαρότητα, την ανιδιοτέλεια και 

την αξιοπιστία σου. Τηρήσαμε σε αυτό το διά-

στημα μια σταθερή γραμμή  βασισμένοι σε θέμα-

τα αρχών και αξιών. Δεν εφαρμόσαμε μικροπολι-

τικές και καλοπιάσματα. Χρησιμοποιήσαμε τη 

φωνή της λογικής και των επιχειρημάτων. 

Μπορεί τα πιο πάνω να ακούγονται ως συνθήμα-

τα, όμως εμείς τα βιώσαμε και τα κάναμε τρόπο 

επικοινωνίας. Πιέσαμε σε αρκετά θέματα το Συμ-

βούλιο και τις Πρυτανικές Αρχές, όχι απλά απαι-

τώντας αλλά αποδεικνύοντας. Και οι ίδιοι ξέ-

ρουν, ότι άμα επιμένουμε, είναι γιατί έχουμε με-

λετήσει, γιατί αισθανόμαστε το δίκαιο, γιατί δεν 

ανεχόμαστε την αναβλητικότητα, γιατί θέλουμε 

να βοηθήσουμε. 

Θέλουμε μια συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές 

Αρχές, γνήσια και ειλικρινή, γιατί αυτό θέλει το 

Πανεπιστήμιό μας, γιατί αυτό θέλει ο τόπος μας. 

Θέλουμε μια επικοινωνία η οποία να στηρίζεται 

στην αντιπαραβολή επιχειρημάτων και όχι σκο-

πιμοτήτων. Κοινός μας στόχος δεν είναι τίποτε 

άλλο από το καλώς νοούμενο συμφέρον του Πα-

νεπιστημίου και του ανθρώπινου δυναμικού του.  

Εχουμε καταθέσει αυτό το διάστημα προτάσεις 

για τις Πρυτανικές Εκλογές, τον Επίτροπο Πανε-

πιστημίου, την Αναβάθμιση του Ρόλου του Διευ-

θυντή Διοίκησης και Οικονομικών, τη συμμετοχή 

μας στη ΣΕΔΙΠ, το Συνταξιοδοτικό, το Ταμείο Αλ-

ληλεγγύης και την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλ-

ψη. Εχουμε διαμαρτυρηθεί για τις διαδικασίες 

ανέλιξης του Διοικητικού Προσωπικού με τον 

τρόπο που εφαρμόστηκαν, για την καθυστέρηση 

στην παραχώρηση της Εκπαιδευτικής Αδειας, για 

την καθυστέρηση στην ίδρυση του Ταμείου Προ-

νοίας, για την παραχώρηση «φιλοδωρήματος» 

αφυπηρέτησης στους συμβασιούχους συναδέλ-

φους μας όπως εφαρμόζεται και στον υπόλοιπο 

Δημόσιο Τομέα. Εχουμε καταθέσει, όπως έχουμε 

υποσχεθεί, έγγραφο με κανόνες για τους Ορους 

Απασχόλησης του Διοικητικού Προσωπικού, μια 

σημαντική εργασία που απαίτησε αρκετή προ-

σπάθεια και κόπο. 

Πριν από δυόμιση χρόνια ξεκινήσαμε την προ-
σπάθεια μας, γιατί θέλαμε να παρέμβουμε στα 
δρώμενα του Πανεπιστημίου καταλυτικά και ε-
ποικοδομητικά, γιατί πιστεύαμε ότι έπρεπε και 
μπορούσαμε να προσφέρουμε μέσα από διαφο-
ρετικά από τα υπαρκτά κανάλια, γιατί θέλαμε να 
δημιουργήσουμε. Σήμερα μπορούμε να βλέπου-
με τον κάθε συνάδελφο στα μάτια έτοιμοι να 
τον διαβεβαιώσουμε ότι κρατήσαμε τον πήχη 
ψηλά,  
 

Συνεχίζεται στη σελίδα 4 

του τέως Προέδρου της ΚΕΔΙΠ  
στη Γενική Συνέλευση  
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ότι αυτά που θέσαμε όλοι μαζί από την αρχή ως 
βάση επικοινωνίας τα διατηρήσαμε και ότι δεν 
υποχωρήσαμε σε κανένα θέμα αρχής. Εχουμε 
αποδείξει, στην πορεία του χρόνου, ότι ο εποι-
κοδομητικός διάλογος και η κριτική που υπο-
σχεθήκαμε, καθώς και οι έγκαιρες και επί της 
ουσίας παρεμβάσεις μας, εκεί όπου απαιτείται, 
έγιναν πράξη.  
 
Πιστεύουμε στη χρηστή διοίκηση και για αυτήν 
θα δίνουμε συνεχείς μάχες με επιχειρήματα και 
υπευθυνότητα. Οπως είπαμε και ξανά, κάθε α-
ποτυχία στις αποφάσεις των οργάνων του Πανε-
πιστημίου, εμπεριέχει και μια δική μας αποτυχία 
γιατί δεν καταφέραμε να πείσουμε για αυτό που 
θεωρούμε σωστό και δίκαιο.  
 
Οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης που επη-
ρεάζουν ουσιαστικά κάθε μας βήμα, αφού ο 
κλοιός της οικονομικής περισυλλογής έχει ξεπε-
ράσει σχεδόν τα ανεκτά όρια, επιβάλλουν συν-
θήκες εσωστρέφειας και προβληματισμού. Σε 
αυτές τις συνθήκες, οφείλουμε να αναγνωρίσου-
με τα κενά και τις αδυναμίες μας και να προχω-
ρήσουμε με αυτοκριτική και συναίσθηση στη 
συμπλήρωση και αποκατάσταση τους. Οι προ-
σπάθειες που καταβάλλει το Πανεπιστήμιο αυ-
τές τις δύσκολες περιόδους, για να περισώσει τα 
καλώς έχοντα, αλλά και να ενισχύσει οικονομι-
κά το ίδρυμα από εξωτερικές πηγές, αποτελούν 
αναμφισβήτητα θετικές και αξιοσέβαστες κινή-
σεις. Παράλληλα πρέπει να διαφυλάξει τα στοι-
χεία εκείνα που θα του επιτρέψουν να αναδι-
πλωθεί σύντομα για να αντιμετωπίσει τις προ-
κλήσεις που έρχονται. Η σημαντικότερη δύναμη 
που διαθέτει είναι το ίδιο το ανθρώπινο δυναμι-
κό του και σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθεί. 

Η ΚΕΔΙΠ στην προσπάθεια αυτή θα σταθεί συ-
μπαραστάτης και θα συνεχίσει να παρακολουθεί 
και να συμμετέχει ενεργά, εκπροσωπώντας μια 
σημαντική μερίδα του προσωπικού. Θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι η αλλαγή του Συμβουλίου θα επι-
φέρει και την αντίστοιχη αλλαγή στην επιτάχυν-
ση των διαδικασιών αλλά και την ευελιξία που 
θα έπρεπε να χαρακτηρίζει το Πανεπιστήμιο 
μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ηγεσία του 
Πανεπιστημίου στο σύνολο της θα αντιμετωπί-
σει με νηφαλιότητα τα προβλήματα του προσω-
πικού και θα καταβάλει την απαραίτητη βούλη-
ση για τη σύντομη επίλυση τους. 
 
Εμείς ως ΚΕΔΙΠ, αφενός συναισθανόμενοι την 
ευθύνη αλλά και την εμπιστοσύνη του προσωπι-
κού, όχι μόνο των μελών μας αλλά και των υπο-
λοίπων, θα επιχειρήσουμε να συνεισφέρουμε, 
στο βαθμό που μπορούμε, για την ανάδειξη του 
ρόλου και της σημασίας του Διοικητικού Προσω-
πικού στο Πανεπιστήμιο. Αφετέρου θεωρούμε 
ότι οι Αρχές του Πανεπιστημίου θα πρέπει να 
αναγνωρίσουν αυτό το ρόλο και να τον αξιο-
ποιήσουν σωστά.  
 
Πιστεύουμε στη δύναμη της επικοινωνίας και 
της εμπιστοσύνης των ανθρώπων βασιζόμενοι 
στη ρήση του Πλάτωνα: 
 
«Πάσα επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και 
της άλλης αρετής πανουργία, ου σοφία, φαίνε-
ται». 

 
 

Βάσος Ολύμπιος 
Μάρτιος 2014 

 



Η ΚΕΔΙΠ, έχοντας επισημάνει, εδώ και καιρό, την 
απουσία εμπεριστατωμένων και αναλυτικών 
Ορων Απασχόλησης του Διοικητικού 
Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου (οι 
οποίοι θα έπρεπε να υπήρχαν από την έναρξη 
λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου), 
ετοίμασε με προσοχή και μετά από πολλή 
προσπάθεια, λεπτομερές και πολυσέλιδο 
έγγραφο το οποίο κατέθεσε το Μάρτιο του 2014 
στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Πρύτανη και 
τον Αναπληρωτή Διευθυντή Διοίκησης και 
Οικονομικών. Η ΚΕΔΙΠ κατέθεσε το εν λόγω 
έγγραφο για να βοηθήσει τον οργανισμό στην 
υιοθέτηση ενός τελικού εγγράφου, υλοποιώντας 
με αυτό τον τρόπο τη δέσμευσή της προς το 
Διοικητικό Προσωπικό και τις Αρχές του 
Πανεπιστημίου και επιβεβαιώνοντας  τον 
εποικοδομητικό και συμμετοχικό της ρόλο και 
παρέμβαση στα δρώμενα του Πανεπιστημίου.  

 

Το έγγραφο αυτό, περιλαμβάνει πρόνοιες που 
ήδη υιοθετούνται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
περιλαμβάνει, όμως, και νέες ή τροποποιημένες 
πρόνοιες για κάλυψη των κενών ή βελτίωση των 
υφιστάμενων.  

 

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τα θέματα 
προσλήψεων και προαγωγών αλλά και τα 
θέματα αξιολόγησης του Διοικητικού 
Προσωπικού, η ΚΕΔΙΠ δεν έχει προβεί σε 
οποιεσδήποτε βελτιώσεις αφού θεωρεί ότι τα 
θέματα αυτά πρέπει να τύχουν ξεχωριστής 
συζήτησης και επεξεργασίας, γι΄ αυτό  
επιφυλάσσεται να επανέλθει με νέα επί τούτου 
πρόταση.  

Όροι Άπασχόλησης του Διοικητικού  

Προσωπικού 
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Με επιστολή της προς τον Αντιπρύτανη Διεθνών 

Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης Καθηγητή 

Μάριο Μαυρονικόλα, η ΚΕΔΙΠ κατέθεσε το 

αίτημα, μέσω της ΣΕΔΙΠ, όπως εφαρμοστεί και 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η πρόσφατη 

νομοθεσία αναφορικά με το Φιλοδώρημα 

Αφυπηρέτησης των Υπαλλήλων που εργάζονται 

με καθεστώς Σύμβασης Αορίστου Χρόνου στο 

Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.  

 

Η ΚΕΔΙΠ θεωρεί ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα 

πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τις 

πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και αν 

απαιτείται προς τούτο η οποιαδήποτε 

τροποποίηση των εσωτερικών κανονισμών να 

προβεί στις δέουσες ενέργειες το συντομότερο.  
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Νομοθεσία για Παραχώρηση Φιλοδωρή-
ματος Άφυπηρέτησης σε Συμβασιούχους 
Υπαλλήλους Άορίστου Χρόνου  



 

 

Εκπαιδευτική άδεια για το διοικητικό προσωπικό 

Η ΣΤΗΛΗ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
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Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, η ΚΕΔΙΠ έγινε 
δέκτης παραπόνων από μέλη της τα οποία είχαν ε-
ξασφαλίσει εκπαιδευτική άδεια σε προηγούμενα 
έτη , ότι κατά την τρέχουσα χρονιά δεν παραχωρού-
νται άδειες και δεν εξετάζονται αιτήματα μέχρι να 
ληφθεί απόφαση για νέα πολιτική. 
 
Η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού 
(ΚΕΔΙΠ) έστειλε επιστολή στη νέα Πρόεδρο της Επι-
τροπής Προσωπικού και Κανονισμών, κα. Ελενα Ζα-
χαριάδου, στην οποία κατέθεσε τις απόψεις της επί 
του θέματος ως εξής: 
 
 Ο θεσμός της παραχώρησης εκπαιδευτικής 

άδειας στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπι-
στημίου Κύπρου για απόκτηση πρόσθετων προ-
σόντων είναι ένας επιτυχημένος θεσμός που 
βελτιώνει τις ικανότητες και τις γνώσεις του 
προσωπικού και αποτελεί κίνητρο για πρόσθετη 
εκπαίδευση, γεγονός που αναβαθμίζει το επίπε-
δο των προσφερόμενων υπηρεσιών του.  

 Ακόμη και σε περιόδους οικονομικής κρίσης, 
όπως αυτή που διανύουμε, το Πανεπιστήμιο δεν 
πρέπει να διστάσει στην παροχή αυτού του ωφε-
λήματος στο προσωπικό, το οποίο δεν συνιστά 
άμεση οικονομική επιβάρυνση αλλά διευρύνει τα 
περιθώρια βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του. 

 Το θέμα θα πρέπει να «απεγκλωβιστεί» άμεσα, 
με τη λήψη σχετικής απόφασης,  αφού αυτό ε-
πηρεάζει άμεσα τους συναδέλφους που έχουν 
ξεκινήσει την παρακολούθηση μαθημάτων από 
τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τους νέους εν-
διαφερόμενους που σκέφτονται να αξιοποιή-
σουν το θεσμό ως ένα θετικό κίνητρο. 

 

Σε μια περίοδο που απαιτείται η προσφορά του προ-
σωπικού να αγγίξει το εκατό και πλέον τοις εκατό 
της προσπάθειας του για να διατηρηθεί  το υψηλόε-
πίπεδο της απόδοσης  του και να καλύψει τυχόν κενά 
που η κρίση έχει δημιουργήσει, πρέπει και ο οργανι-
σμός να μπορεί να ανταποκριθεί αντίστοιχα με την 
παροχή κινήτρων.  

Η ΚΕΔΙΠ παρατήρησε, επίσης, ότι κατά το προηγού-
μενο εξάμηνο, οι εκπαιδευτικές άδειες παραχωρήθη-
καν στο προσωπικό μετά τις 13 Δεκεμβρίου 2013, γε-
γονός που δεν επέτρεψε την καλύτερη αξιοποίησή 
τους αφού είχε ήδη ξεκινήσει ή τελειώσει για κάποι-
ους η εξεταστική περίοδος. 

Το θέμα αναμένεται πως θα συζητηθεί από την αρμό-
δια Επιτροπή σε επόμενη συνεδρίαση και θα ενημε-
ρωθεί σχετικά το επηρεαζόμενο προσωπικό.  

 



  7 

Τον Ιανουάριο 2014 διορίστηκαν τα εξής νέα μέλη στο 

Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου: 

 

κος Μάνθος Μαυρομμάτης (Πρόεδρος) 

κα Ελενα Ζαχαριάδου 

κος Παύλος Φωτιάδης 

κος Πάντης Παπαλοϊζου 

 

Ως ΚΕΔΙΠ θέλουμε να καλωσορίσουμε τα νέα μέλη του Συμβουλίου στο Πανεπιστήμιο μας και 

να τα διαβεβαιώσουμε ότι θα συνεργαστούμε μαζί τους, με στόχο τη βελτίωση του 

οργανισμού και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Σε μια περίοδο έντονης 

οικονομικής συστολής, κατά την οποία  καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια ανάκαμψης και 

ανασυγκρότησης του τόπου, κάθε συνιστώσα σε ένα οργανισμό διατελεί ένα σημαντικότατο 

ρόλο.  Οσο σημαντικός είναι ο ρόλος της ηγεσίας και της διεύθυνσης για την επιτυχία αυτού 

του στόχου, τόσο σημαντικός είναι και ο ρόλος των συντεχνιών, ως οργανωμένα σύνολα 

εκπροσώπησης του προσωπικού. 
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Νέα μέλη στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΕΔΙΠ, μετά από διαδικασία προσφορών μεταξύ γραφείων νομικών 

συμβούλων, επέλεξε το Δικηγορικό Γραφείο «Χρίστος Πατσαλίδης Δ.Ε.Π.Ε.» για την παροχή νομικών 

υπηρεσιών, σε σχέση με τα θέματα που διαχειρίζεται. Η εν λόγω συμφωνία παρέχει την ευχέρεια αξι-

οποίησης των ίδιων Συμβούλων από τα μέλη μας για θέματα που αφορούν το χώρο του Πανεπιστη-

μίου, με βάση τις ίδιες ειδικές χρεώσεις. Το άτομο επικοινωνίας με το συγκεκριμένο γραφείο είναι ο 

κος Αυγουστίνος Τσάρκατζιης.  

Διεύθυνση: Ευαγόρου 31, 1066, Λευκωσία. Τηλ.: 22 677677 Fax: 22 674422. Ηλ. διεύθυνση: in-

fo@patsalides.com.cy, ιστοσελίδα: www.patsalides.com.cy  

Επιλογή νομικού συμβούλου για την ΚΕΔΙΠ 
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Στις 23 Ιανουαρίου 2014 διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία το καθιερωμένο Πρωτοχρονιάτικο Γεύμα της 
ΚΕΔΙΠ.  

Το γεύμα, το οποίο έγινε στο μεζεδοπωλείο «Ελληνικές Διαδρομές» στην Αγλαντζιά, ήταν μια 
ευκαιρία συνεύρεσης των μελών της Κίνησης, συνδυάζοντας καλή παρέα με καλό φαγητό!  
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Πρωτοχρονιάτικο γεύμα ΚΕΔΙΠ 
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Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ 

ΚΕΔΙΠ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΚΑΘΕ 2Η ΤΡΙΤΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Μ104 ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 6 ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κ.Ε.ΔΙ.Π

Επιμέλεια τεύχους  

Μαρίζα Λαμπίρη  
Σχεδιασμός:  

Νικολέτα Πισσαρίδη 
 

email: 

kedip@ucy.ac.cy 
ιστοσελίδα: 

www.ucy.ac.cy/kedip 

Γενική Συνέλευση 

 

Στις  27 Μαρτίου 2014 διεξήχθη η Ετήσια Γενική και Εκλογική Συνέλευση της ΚΕΔΙΠ. Στη Συνέλευση απεύθυναν 
χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κος Μάνθος Μαυρομμάτης και ο Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης τέθηκαν προς συζήτηση ενώπιων των αξιωματούχων του 
Πανεπιστημίου θέματα που αφορούν στο διοικητικό προσωπικό καθώς και τη λειτουργία του οργανισμού μας 
γενικότερα. 

Η Συνέλευση περιλάμβανε επίσης τη Λογοδοσία της απερχόμενης Εκτελεστικής Γραμματείας, την Παρουσίαση 
της Ετήσιας Οικονομικής Εκθεσης για το 2013, καθώς και τον Προγραμματισμό Δράσης για τις μελλοντικές 
δραστηριότητες της Κίνησης. 

Η Συνέλευση ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας, η 
θητεία της οποίας θα είναι διετής. Η νέα Εκτελεστική Γραμματεία της Κίνησης, η οποία καταρτίστηκε σε Σώμα, 
αποτελείται από τους: 

Κλεάνθης Πισσαρίδης, Πρόεδρος 

Βάσος Ολύμπιος, Αντιπρόεδρος 

Μαρίνα Σωτηριάδου-Πετρίδου, Γραμματέας 

Νικολέτα Νικολάου-Πισσαρίδη, Βοηθός Γραμματέας 

Αθως Χρυσάφης, Ταμίας 

Μιχάλης Κωνσταντίνου, Μέλος 

Μαρίζα Λαμπίρη, Μέλος 

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράστηκαν στα απερχόμενα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, Ξένια Κωνσταντίνου 
και Χριστιάνα Μικελλίδου, για την προσφορά τους στο έργο της ΚΕΔΙΠ. 


