
Ενημερωτικό 
 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  

δελτίο 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά σας αποστέλλουμε το 6ο Ενημερωτικό 
μας Δελτίο. Το Δελτίο περιλαμβάνει ενημέρωση για 
σημαντικά τρέχοντα θέματα, καταγράφοντας τη θέση της 
ΚΕΔΙΠ σε σημαντικά τεκταινόμενα που αφορούν τα μέλη 
του προσωπικού του Πανεπιστημίου μας, όπως: 

Η αποπαγοποίηση των θέσεων του Διοικητικού 
Προσωπικού, 

Οι Κανόνες Εργασίας του Προσωπικού με Σύστημα Βάρδιας 
ή Ειδικό Ωράριο, 

Η δημιουργία Ταμείου Προνοίας για το Διοικητικό 
Προσωπικό, 

Η συμμετοχή του Διοικητικού Προσωπικού στις Πρυτανικές 
Εκλογές. 

Η ΚΕΔΙΠ, ως ήταν και η αρχική της διακήρυξη, έχει 
μεριμνήσει για την κατάθεση απόψεων και εισηγήσεων ως 
προς τον χειρισμό αυτών και άλλων θεμάτων, και 
βρίσκεται σε στάδιο διαβούλευσης με τις αρχές του 
οργανισμού, για την επίλυση τους.  

Παραμένουμε πρεσβευτές για ενεργό εμπλοκή και 
εδραίωση της συμμετοχής του Διοικητικού Προσωπικού σε 
όλους τους άξονες δράσης του Πανεπιστημίου. Σε αυτά τα 
πλαίσια χαιρετίζουμε τη μεγάλη συμμετοχή του 
Διοικητικού Προσωπικού στις πρόσφατες Πρυτανικές 
Εκλογές, γεγονός που επισφραγίζει τη σημασία που 
αποδίδει στη διαδικασία εκλογής των Πρυτανικών Αρχών, 

για την οποία αιτείται δικαιωματικά την αύξηση του 
ποσοστού συμμετοχής του.  

Στο Ενημερωτικό μας Δελτίο, έχουμε τη χαρά να 
φιλοξενούμε το χαιρετισμό του τέως Διευθυντή 
Βιβλιοθήκης, και νυν Γενικού Διευθυντή της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης Ελλάδος Δρα Φίλιππου Τσιμπόγλου. Στο 
πρόσωπο του κου Τσιμπόγλου, αλλά και άλλων 
συναδέλφων οι οποίοι προσφέρουν με την εργασία τους 
εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία στην ευρύτερη 
κοινωνία (μέσω συμμετοχής τους σε Διοικητικά Συμβούλια 
οργανισμών, Επαγγελματικούς Συνδέσμους, κ.λπ.),   
αντικατοπτρίζεται  η αναγνώριση της σημασίας του έργου 
και η ποιότητα που χαρακτηρίζει το Διοικητικό Προσωπικό 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Τέλος, στο Δελτίο μας γίνεται αναφορά στις εκδηλώσεις 
που διοργανώσαμε, και θα διοργανώσουμε στο άμεσο 
μέλλον. Οι εκδηλώσεις αυτές άπτονται κοινωνικών, 
ανθρωπιστικών αλλά και επιμορφωτικών θεμάτων, και η 
μαζική συμμετοχή του προσωπικού επιβεβαιώνει τη 
σημασία υλοποίησης τους,  στα πλαίσια της προώθησης 
ενός υγιούς εργασιακού κλίματος και στενότερης 
συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού όλων των βαθμίδων, 
αλλά και για την ενίσχυση κοινωφελών ιδρυμάτων. 

Καλή ανάγνωση! 

 

Κλεάνθης Πισσαρίδης 

Πρόεδρος Εκτελεστικής Γραμματείας ΚΕΔΙΠ 

 Χαιρετισμός από τον πρώην Διευθυντή της Βιβλιοθήκης  

 Πρυτανικές εκλογές 

 Συνεχίζεται η αδράνεια της ΣΕΔΙΠ 

 Αποπαγοποίηση των θέσεων του Διοικητικού Προσωπικού 

 Εισήγηση ΚΕΔΙΠ για αλλαγή των Κανόνων Εργασίας του προσωπικού 

 Πιθανή φορολόγηση του εφάπαξ και της μονιμοποίησης 

 Απόρριψη της συμμετοχής του ΔΔΟ με δικαίωμα ψήφου στο Συμβούλιο 

 Εκδηλώσεις 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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Ζώντας στο, ζώντας με, ζώντας για, αλλά και από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου επί δεκατέσσερα χρόνια, θεώρησα 
τιμή προς το πρόσωπο μου και δέχτηκα την πρό(σ)κληση 
της ΚΕΔΙΠ για χαιρετισμό στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. 
Ελπίζω να μην θεωρηθεί εγωιστικό αν επιχειρήσω να 
καταγράψω τη συν - εργασία μου με τους ανθρώπους, τους 
θεσμούς, τις αντιλήψεις, τις σχέσεις του Πανεπιστημίου 
Κύπρου μέσα από την προσωπική μου προσέγγιση στο 
«σύστημα Πανεπιστήμιο». 

Θεωρώ ότι το Πανεπιστήμιο από τη φύση και την 
αποστολή του είναι ένα διακριτό «σύστημα σχέσεων» που 
διαφέρει από άλλα. Το «σύστημα Πανεπιστήμιο» καλείται 
να εξυπηρετεί το «σύστημα κοινωνία». Αυτή την αποστολή 
εκπληρώνει όταν κρίνει, αλήθειες, θεσμούς, θεωρίες, 
αρχές. Ακόμη και (ή κυρίως) όταν κρίνει την κοινωνία την 
οποία εξυπηρετεί. Πραγματώνει την αποστολή του με το 
να προσφέρει γνώσεις, μεθόδους και ήθη στην εκάστοτε 
νέα γενιά ώστε να καταστεί ικανή να κρίνει πρώτα και 
κύρια το ίδιο το Πανεπιστήμιο και τις «εμπεδωμένες 
κανονικότητες», τις ευρέως παραδεδεγμένες αντιλήψεις. 
Αυτό το επιχειρεί με το να τις διδάσκει και ταυτόχρονα να 
τις ερευνά, δηλαδή με το να παράγει νέα γνώση 
επιβεβαιωτική ή ανατρεπτική των μέχρι τότε παγιωμένων 
και διαδεδομένων, με το να αμφισβητεί τις (ατεκμηρίωτες) 
αντιλήψεις ή μεθόδους περί ορθότητας, με το να προωθεί 
νέες ιδέες και γνώσεις μέχρι να γίνουν και αυτές αποδεκτές, 
διαδεδομένες, εμπεδωμένες και έτσι να συνεχίσει ο 
ατέρμων κύκλος της προόδου, της ασύμπτωτης 
προσέγγισης προς την αλήθεια, της μοναδικά ανθρώπινης 
εσωτερικής ανάγκης για εξήγηση φαινομένων φυσικών, 
κοινωνικών, πνευματικών, ηθικών. Ο ασυνεχής κύκλος 
μάθηση, γνώσης, διερεύνηση, κατανόηση, αφομοίωση, 
διάδοση, επαναθεώρηση, αμφισβήτηση, επαναστοχασμός 
περιγράφει τις εσωτερικές διεργασίες του «συστήματος 
Πανεπιστήμιο». Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους φοιτητές 
αλλά για όλους τους κοινωνούντες στην Ακαδημία, 
διδάσκοντες και διοικητικούς. 

Το Πανεπιστήμιο συνιστά μια ζωντανή διαλεκτική σχέση, 
ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό, ένα εργαστήριο σύνθεσης των 
αντιθέτων. Εδώ απαντώνται και αναδύονται οι 
συμπληρωματικότητες ατόμων και ομάδων, ιδεών και 
πράξεων, θέσεων και προθέσεων, αντικειμένων και 

μεθόδων, δεξιοτήτων και ειδικοτήτων, χαρακτήρων και 
προσωπικοτήτων, τρόπων και συμπεριφορών. Ολα αυτά 
τα καθιστά σύστημα η κοινή επιδίωξη εκπλήρωσης της 
αποστολής του «συστήματος Πανεπιστήμιο» συνολικά, 
αλλά και ταυτόχρονα της εκπλήρωσης της αποστολής των 
συνιστωσών ομάδων του συστήματος, των ακαδημαϊκών, 
των διοικητικών, των οιονεί ακαδημαϊκών (όπως η 
Βιβλιοθήκη) και των οιονεί διοικητικών (όπως οι εκάστοτε 
πρυτανείες). 

Στο Πανεπιστήμιο εξυπηρετείται η ανάπτυξη και ανάδειξη 
της ατομικότητας μέσω της ομαδικότητας, η ελευθερία του 
ατόμου (διδάσκοντος, ερευνητή, διοικητικού, φοιτητή) 
μέσω μεθόδων, τρόπων και θεσμών διαμόρφωσης των 
απαραίτητων συνθηκών για την εξασφάλιση αυτής της 
ελευθερίας. Κάποιες φορές η ελευθερία αυτή, 
αυτοπεριορίζεται (αυτοβούλως) για να μπορέσει να 
επανέλθει, σαν αυτοσυμπιεζόμενο ελατήριο,  ισχυρότερη, 
ευρύτερη, ουσιαστικότερη, διαχρονικότερη, 
περιεκτικότερη. Τέτοιας ποιότητας είναι η συνειδητή 
υπόταξη της μικρο-θεώρησης, μικρο-επιδίωξης στη μακρο-
θεώρηση και μακρο-επιδίωξη, του επιμέρους στο όλον, του 
προσωρινού στο μόνιμο, του βραχυπρόθεσμου στο 
μακροπρόθεσμο, του στόχου στο όραμα, της λειτουργίας 
στην αποστολή. 

Ομως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιτελεστεί χωρίς 
συγκρουσιακές καταστάσεις αν απουσιάζει ή αν διαφέρει η 
ιεράρχηση αξιών. Αυτό που κρίνεται απαραίτητο για την 
ομαλή λειτουργία του συστήματος (Πανεπιστήμιο) είναι η 
καταρχήν συμφωνία στην ιεράρχηση των αξιών για την 
επίτευξη της αποστολής του συστήματος.  Η ιεράρχηση 
των αξιών είναι το ζητούμενο και όχι η ιεράρχηση των 
ανθρώπων. Η διοικητική ιεράρχηση των θέσεων (και όχι 
των ανθρώπων-προσωπικοτήτων) αποτελεί εργαλείο του 
συστήματος όχι σκοπό.  

Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος-μέλος στο «σύστημα 
Πανεπιστήμιο» ανεξαρτήτως διοικητικής ή ακαδημαϊκής 
θέσεως είναι (λειτουργικός) Ηγέτης στο χώρο της 
αρμοδιότητας του, κάτοχος και διαχειριστής της γνώσης 
του θεματικού αντικειμένου του που τον/την καθιστά συμ-
μέτοχο στην εξέλιξη του συστήματος, συν-αυτουργό στην 
εκπλήρωση της αποστολής του.   

Συνεχίζεται στη σελίδα 3 
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Κάθε τέτοιος Ηγέτης συμβάλλει στην κοινή επιδίωξη με τα 
αποτελέσματα της εργασίας του και τη συνεχή (αυτο-)
εκπαίδευση, μια ανάγκη που απορρέει από την παραδοχή 
της δυναμικότητας του περιβάλλοντος και την αναγνώριση 
των συντελούμενων αλλαγών. Οι συνέπειες θα φανούν 
ακόμα και αν η προσαρμογή περιορίζεται μόνον στην 
εκάστοτε διοικητική ηγεσία (πρυτανεία, διευθυντές, 
προϊστάμενοι) χωρίς την προσαρμογή των Ηγετών της 
εκάστοτε συνιστώσας ομάδας. Αυτοί οι Ηγέτες καλούνται 
να συνδημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον που 
επιτρέπει την αυτενέργεια και την ανάληψη πρωτοβουλίας. 
Ηγέτες που θα είναι σε θέση αλλά και με διάθεση να 
κρίνουν γιατί, πότε και τι θα εξαιρεθεί από τον γενικό 
κανόνα της ασφαλούς μετριότητας, ώστε να επιτύχουν το 
άριστο υπέρ του όλου. Ηγέτες που δεν αρκούνται στην  
ασφαλή διεκπεραίωση υποθέσεων και αποποίηση κάθε 
προσωπικής ευθύνης και κάθε πρωτοβουλίας. Ηγέτες 
ικανούς και πρόθυμους να πραγματώσουν την έννοια της 
ελευθερίας, στο μικροχώρο του υποσυστήματος που 
δρούν, να πειραματιστούν για τη σύνταξη του πλαισίου 
επιλογών για την επίτευξη της αριστείας και όχι την 
εφαρμογή της στείρας γραφειοκρατίας. Καθήκον των 
διοικητικών ηγετών (πρυτανείας, διευθυντών, 
προϊσταμένων κλπ.) είναι να ενθαρρύνουν, να 
δημιουργούν και να διαφυλάττουν το έδαφος που οι 
δυνατότητες αυτές θα ευδοκιμήσουν.   

Η ατμόσφαιρα αυτή δεν είναι αυτοφυής. Απαιτείται όραμα, 
γνώση, ανιδιοτέλεια και κουράγιο. Προϋποθέτει 
συναίσθηση της συνδημιουργίας, αμοιβαία εμπιστοσύνη 
και ενθάρρυνση. Αναδύεται από τις δημιουργικές 
καθημερινότητες των συμμετόχων ανθρώπων και 
ομάδων, δεν εξασφαλίζεται με πειθαρχικές διώξεις, ούτε 
με εκφοβισμούς, πόσο μάλλον με μηνύσεις εναντίον 
συνεργατών. Είναι προϊόν βαθειάς ηθικής, ήτοι σεβασμού 
στην ανθρώπινη διάσταση των συνεργατών-συναδέλφων, 
στο αντικείμενο και στην κοινή επιδίωξη, και όχι πεδίο 
ψευδολογι(στι)κής, νομικίζουσας και σχολαστικιστικής 
διαδικασιολογίας.  

Επιλέγοντας μεταξύ μετριοκρατίας/γραφειοκρατίας και 
αριστείας οδηγούμαστε είτε στη ρουτίνα της απρόσωπης 
αφάνειας είτε στην υπερηφάνεια της προσωπικής 
συμβολής-συμμετοχής. Ο καθένας απαντάει στο δίλλημα, 

καθημερινά, ορίζοντας την προσωπική του ιεραρχία στην 
κλίμακα αξιών. Τοποθετεί τον εαυτό του στην κλίμακα όχι 
μόνο με βάση το πρωτόγονο ένστικτο της προσωπικής του 
επιβίωσης, αλλά και τη συνειδητή κοινωνική επιλογή να 
θέσει πάνω από τον εαυτό του ιδανικά και σχέσεις 
πολιτισμού.  

Αυτή κτά τη γνώμη μου είναι η φύση των πραγμάτων στο 
«σύστημα Πανεπιστήμιο». Αναρωτιέμαι αν αυτές δεν είναι 
διαδικασίες που επιδιώκονται και συντελούνται σε ένα 
Πανεπιστήμιο τότε που θα πρέπει κανείς να τις αναζητήσει; 

 

Δρ Φίλιππος Τσιμπόγλου 

 

  



Η ΚΕΔΙΠ έγκαιρα και προ πολλού είχε καταθέσει 
την άποψή της για την ανάγκη νομοθετικής 
ρύθμισης της διαδικασίας εκλογής των Πρυτανικών 
Αρχών, έτσι ώστε όλα τα μέλη του ΔΠ (μόνιμο και 
συμβασιούχο) να δικαιούνται νομότυπα να 
ψηφίζουν απευθείας τον υποψήφιο που 
επιθυμούν. Λόγω της καθυστέρησης χειρισμού του 
θέματος εκ μέρους του οργανισμού μας, η 
στενότητα χρόνου ενόψει των Πρυτανικών 
Εκλογών είχαν καταστήσει αδύνατη την ολική 
ρύθμιση του θέματος, με αλλαγή της σχετικής 
Νομοθεσίας. 

Από την αρχή, ως ΚΕΔΙΠ είχαμε καταγράψει ότι οι  
Κανόνες που θα υιοθετούνταν θα έπρεπε να 
κινούνται στους εξής άξονες: 

 να ψηφίζει το σύνολο του διοικητικού 
προσωπικού (μόνιμο και συμβασιούχο) 

 να μετράει ισότιμα η ψήφος κάθε μέλους του 
ΔΠ, αποφεύγοντας το πλειοψηφικό σύστημα 

 να εκφράζεται η βούληση του προσωπικού 
απευθείας στον υποψήφιο Πρύτανη και 
Αντιπρυτάνεις που επιθυμεί 

 να είναι καθόλα νόμιμη η διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί. 

Το σημαντικότερο σε αυτήν τη διαδικασία, ήταν η 
αναγνώριση ότι οι Κανόνες που εγκρίθηκαν και 
ίσχυσαν, κατά τις Πρυτανικές Εκλογές που 
πέρασαν, αποτελούν μια μεταβατική διάταξη, εν 
αναμονή της ολικής διευθέτηση του θέματος. Σε 
αυτό το πλαίσιο κινείται και η απόφαση του 
Συμβουλίου να «συζητήσει το θέμα του 
εκσυγχρονισμού της Νομοθεσίας των Πρυτανικών 
Εκλογών αμέσως μετά τις Πρυτανικές Εκλογές του 
Νοεμβρίου 2014,  με στόχο εντός έξι μηνών  

Πρυτανικές εκλογές 
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(από την έναρξη της συζήτησης του θέματος) να 
υπάρχει ολοκληρωμένη πρόταση» (238η 
Συνεδρία, 14/07/2014). 

Δεδομένης της πιο πάνω δέσμευσης για νόμιμη 
και συνολική διευθέτηση του θέματος (η οποία 
θα ρυθμίζει και θέματα όπως το ποσοστό 
συμμετοχής του ΔΠ στις πρυτανικές εκλογές) 
αμέσως μετά τις Πρυτανικές Εκλογές, και επειδή 
πιστεύουμε ότι οι εκλογές αποτελούν την 
ευκαιρία που παρέχεται στον καθέναν από εμάς 
να εξασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν,  η ΚΕΔΙΠ 
αποφάσισε να στηρίξει την πρόταση του 
Αναπληρωτή ΔΔΟ, η όποια ήταν αρκετά πιο 
κοντά στις θέσεις και τις αρχές που αναφέρονται 
πιο πάνω και προέτρεψε όλο το Διοικητικό 
Προσωπικό (ΔΠ) να συμμετάσχει στις εκλογές, 
ψηφίζοντας τους εκπρόσωπους που εξέφραζαν 
τις απόψεις και τις επιλογές του, ασκώντας το 
δικαίωμα που του επιτρέπει να συμμετέχει στην 
τελική επιλογή των επόμενων Πρυτανικών 
Αρχών. 

Με την ολοκλήρωση των Πρυτανικών Εκλογών, η 
ΚΕΔΙΠ επιθυμεί: 

 Πρώτα από όλα, να συγχαρεί τις νέες 
Πρυτανικές Αρχές για την εκλογή τους και να 
τους ευχηθεί μια επιτυχή θητεία, η οποία να 
χαρακτηρίζεται από πνεύμα συνεργασίας, 
ομαδική εργασία, κοινό όραμα και στόχους. Η 
ΚΕΔΙΠ προσβλέπει σε μια παραγωγική 
συνεργασία, με στόχο την υλοποίηση του 
οράματος του οργανισμού μας, την ευημερία 
του προσωπικού και τη διασφάλιση των 
βέλτιστων συνθηκών εργασίας, υπό τις 
περιστάσεις τις οποίες βιώνουμε. 
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Συνεχίζεται στη σελίδα 5 



 Να χαιρετήσει τη μεγάλη συμμετοχή του Διοικητικού Προσωπικού στις εκλογές αυτές (ψήφισαν 192 μέλη ΔΠ), 
που απέδειξε ότι δεν υπακούει σε αποφάσεις, για τις οποίες δεν συμμετείχε στη λήψη τους και που σεβάστηκε 
και εξάσκησε το δικαίωμα που έχει (έστω και με μικρό ποσοστό) να συμμετέχει στην τελική επιλογή των νέων 
Πρυτανικών Αρχών. 

• Να ευχαριστήσει τους συναδέλφους (μέλη της και μη) για τα θετικά τους σχόλια ως προς τη στάση που τήρησε 
η ΚΕΔΙΠ στις Πρυτανικές αυτές Εκλογές. 

• Να επιβεβαιώσει τους συναδέλφους (μη μέλη της), που απευθύνθηκαν σε αυτή, ότι αφουγκράζεται τις 
ανησυχίες τους και ότι οι εισηγήσεις τους για διεύρυνση της ΚΕΔΙΠ θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Το θέμα 
αναμένεται να απασχολήσει τα συλλογικά όργανα της ΚΕΔΙΠ μέσα στο επόμενο έτος. 

• Να κατακρίνει τη στάση του Εκπρόσωπου του Διοικητικού Προσωπικού να μην κατέλθει να ψηφίσει στις 
εκλογές αυτές, ενέργεια που αποδεικνύει, για ακόμη μια φορά, ότι ενεργεί ως όργανο συντεχνίας, αντί ως 
Εκπρόσωπος όλου του ΔΠ, αφού δεν αφουγκράστηκε και δεν σεβάστηκε την επιθυμία της πλειοψηφίας του ΔΠ 
να συμμετέχει σε αυτές τις Πρυτανικές Εκλογές. 

• Να επαναλάβει ότι αναμένει πια υλοποίηση της  δέσμευσης του Συμβουλίου, για εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας 
των εκλογών, ούτως ώστε να απαλειφθούν οι διαχρονικές αδικίες, όπως η αφαίρεση του δικαιώματος του 
εκλέγειν στο συμβασιούχο προσωπικό και το χαμηλό ποσοστό εκπροσώπησης του ΔΠ στις εκλογές. Προς τούτο 
η ΚΕΔΙΠ θα εργαστεί στο απόλυτο των δυνατοτήτων της. 

Πρυτανικές εκλογές (συνέχεια) 

  5 
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Συνεχίζεται η αδράνεια της ΣΕΔΙΠ 

Το Μάιο του 2014, η ΚΕΔΙΠ εξέφρασε για ακόμα μια φορά, απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Πρύτα-

νη και την τότε Πρόεδρο της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, τη δυσαρέσκεια μας για τον τρόπο που οι Αρ-

χές του Πανεπιστημίου χειρίζονται το όλο θέμα του ρόλου και της λειτουργίας της ΣΕΔΙΠ.  

 

Τονίστηκε δε, ότι από τη σύσταση του νέου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και τη λήψη απόφασης για τη νέα δομή 

της ΣΕΔΙΠ, δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα καμιά συνεδρία της συγκεκριμένης Επιτροπής. 

 

Είναι αντιληπτό ότι σήμερα ο φορέας δια του οποίου η ΚΕΔΙΠ καταθέτει και συζητά τις θέσεις και τα αιτήματα των 

μελών της με τις Αρχές του Πανεπιστημίου βρίσκεται σε αδράνεια, γεγονός το οποίο αποτελεί μια καθόλα αρνητική 

εξέλιξη. Είναι έκδηλο ότι η εξέλιξη αυτή στιγματίζει τις διαδικασίες διοίκησης του οργανισμού αφού έχει παραγκωνι-

στεί ένας θεσμός που επιτρέπει τη συμμετοχή του προσωπικού στη συζήτηση και επίλυση των θεμάτων και προβλη-

μάτων που το απασχολούν. 

 

Η ΚΕΔΙΠ ευελπιστεί ότι σύντομα θα ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις για επαναλειτουργία του θεσμού της ΣΕΔΙΠ 

και ότι θα υπάρξει η απαιτούμενη ενημέρωση για τις ενέργειες που γίνονται προς το σκοπό αυτό. 



Σε συνέχεια της πρόσφατης ψήφισης από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων του 

«Νόμου που τροποποιεί τους περί της μη 
παραχώρησης προσαυξήσεων και τιμαριθμικών 
αυξήσεων στους μισθούς των αξιωματούχων και 
εργοδοτουμένων και στις συντάξεις των 
συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα νόμους του 2011 έως 
2012» 

με βάση τον οποίο δύναται πλέον να διενεργούνται 
τοποθετήσεις σε θέσεις προαγωγής και πρώτου 
διορισμού και προαγωγής για ανώτερες θέσεις 
(πέραν της Κλίμακας Α12) χωρίς μισθολογική 
αναβάθμιση, η ΚΕΔΙΠ, με επιστολή προς τον 
Πρόεδρο του Συμβουλίου (20/6/2014), ζήτησε την 
άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις 
αντίστοιχες θέσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, η 
πλήρωση των οποίων παραμένει σε εκκρεμότητα. 

 

Συγκεκριμένα, παραμένει σε εκκρεμότητα η 
πλήρωση των ακολούθων ανώτερων θέσεων: 

 Θέση Ανώτερου Λειτουργού στην Πρυτανεία 

 Θέση Ανώτερου Λειτουργού στην Υπηρεσία 
Ερευνας και Διεθνών Σχέσεων 

 Θέση Ανώτερου Λειτουργού στις Οικονομικές 
Υπηρεσίες 

 

Επίσης,  θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
προώθησης, προκήρυξης και πλήρωσης της θέσης 
του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, η οποία 
αποτελεί βασική  

 

Αποπαγοποίηση των θέσεων του Διοικητικού Προσωπικού 
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παράμετρο στην ομαλή λειτουργία του 
οργανισμού, καθώς και πλήρωση των 
θέσεων του Διευθυντή Βιβλιοθήκης και του 
Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας.  

Θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε ξανά 
ότι η ΚΕΔΙΠ εμμένει στη θέση της για να 
προχωρήσουν οι διαδικασίες και να μη χαθεί 
καμία από τις πιο πάνω θέσεις. 
Κατανοώντας τις δύσκολες συνθήκες για τις 
οποίες καλούμαστε όλοι να αποδώσουμε τα 
μέγιστα και να υιοθετήσουμε 
αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις, 
πιστεύουμε ότι ενέργειες  που συντείνουν 
στην ενίσχυση της δομής και της 
αποδοτικότητας του οργανισμού, θα πρέπει 
να αποτελούν προτεραιότητα για τη 
διοίκηση του Πανεπιστημίου μας.  
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Εχουν περάσει σχεδόν δυόμιση χρόνια από την επίσημη 

ίδρυση και λειτουργία της ΚΕΔΙΠ, δυόμιση χρόνια που 

μας γέμισαν με εμπειρίες και γνώσεις. Σε αυτό το διά-

στημα μάθαμε αρκετά κυρίως, 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 καταξιωθείς θα 

πρέπει πρώτιστα να αποδείξεις την ειλικρίνεια, την κα-

θαρότητα, την ανιδιοτέλεια και την αξιοπιστία σου. Τη-

ρήσαμε σε αυτό το διάστημα μια σταθερή γραμμή  βα-

σισμένοι σε θέματα αρχών και αξιών. Δεν εφαρμόσαμε 

μικροπολιτικές και καλοπιάσματα. Χρησιμοποιήσαμε 

τη φωνή της λογικής και των επιχειρημάτων. 

Μπορεί τα πιο πάνω να ακούγονται ως συνθήματα, 

όμως εμείς τα βιώσαμε και τα κάναμε τρόπο επικοινω-

νίας. Πιέσαμε σε αρκετά θέματα το Συμβούλιο και τις 

Πρυτανικές Αρχές, όχι απλά απαιτώντας αλλά αποδει-

κνύοντας. Και οι ίδιοι ξέρουν, ότι άμα επιμένουμε, είναι 

γιατί έχουμε μελετήσει, γιατί αισθανόμαστε το δίκαιο, 

γιατί δεν ανεχόμαστε την αναβλητικότητα, γιατί θέλου-

με 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 επικοι-

νωνία η οποία να στηρίζεται στην αντιπαραβολή επιχει-

ρημάτων και όχι σκοπιμοτήτων. Κοινός μας στόχος δεν 

είναι τίποτε άλλο από το καλώς νοούμενο συμφέρον 

του Πανεπιστημίου και του ανθρώπινου δυναμικού 

του.  

Εισήγηση της ΚΕΔΙΠ για Αλλαγή των Κανόνων Εργασίας του Προσωπικού 

με Σύστημα Βάρδιας ή Ειδικό Ωράριο 
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ΤΗΣ ΚΕΔΙΠ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.   7 
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Κατόπιν πρόσκλησης του Αναπληρωτή Διευθυντή Διοί-
κησης και Οικονομικών για κατάθεση απόψεων επί του 
θέματος της αλλαγής των υφιστάμενων κανόνων εργα-
σίας του προσωπικού που εργάζεται είτε με σύστημα 
βάρδιας ή με ειδικό ωράριο, η ΚΕΔΙΠ ανταποκρίθηκε 
ζητώντας παράλληλα τη διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου 
με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων ομάδων. 
Επί της ουσίας της πρότασης, η ΚΕΔΙΠ εισηγήθηκε όπως 
οι Κανόνες Εργασίας του Προσωπικού με Σύστημα Βάρ-
διας ή με Ειδικό Ωράριο, αφού ενσωματώνουν και την 
υπερωριακή απασχόληση, μετονομαστούν σε Κανόνες 
Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, ώστε να συνάδουν και με 
τη σχετική νομοθεσία. Οι κανόνες αυτοί θα ορίζουν/
περιλαμβάνουν: 
 το κανονικό ωράριο εργασίας 
 το σύστημα βάρδιας 
 το ειδικό ωράριο, και 
 την υπερωριακή απασχόληση 
 
Ταυτόχρονα, εισηγηθήκαμε να περιληφθούν όλα τα εί-
δη υπερωριακής απασχόλησης π.χ. ωριαία αποζημίωση 
υπερωριών, κατ’ αποκοπή αντιμισθία, κ.λπ., ενσωμα-
τώνοντας και τους πίνακες με τα ποσά/αντιμισθίες. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενδεχομένως, τα ποσά/
αντιμισθίες που αναφέρονται στους πίνακες θα τυγχά-
νουν αναπροσαρμογής, βάσει των μισθολογικών αλλα-
γών από το Κράτος, προτείναμε  τη ρύθμισή τους με 
Εγκύκλιο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών. 
Επίσης, προτείναμε να ενσωματωθούν τα σημεία της 
Εγκυκλίου επιστολής του Υπουργείου Οικονομικών, η-
μερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2014, που αναφέρονται στην 
αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης (σημείωση 
31, παρ. κ και λ της σχετικής Εγκυκλίου).  Είναι σημαντι-
κό να οριστεί η διαδικασία με την οποία ένα άτομο ή 
μια Υπηρεσία εντάσσεται σε σύστημα βάρδιας ή εργο-
δοτείται με ειδικό ωράριο, για σκοπούς διαφάνειας και 
καλύτερης οργάνωσης της εργασίας. Θεωρούμε πως 

είναι απαραίτητο να καθοριστεί πότε τίθεται σε εφαρμο-
γή το Σύστημα Βάρδιας και πότε το Ειδικό Ωράριο, μελε-
τώντας τόσο τη νομοθεσία όσο και το τι ισχύει στον ευρύ-
τερο δημόσιο τομέα. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Επίδομα Βάρδιας για απογευ-
ματινή εργασία σε κρατικούς υπαλλήλους που απασχο-
λούνται με το σύστημα βάρδιας (Αρθρο 02263 Επίδομα 
Βάρδιας στον κρατικό προϋπολογισμό) έχει καταργηθεί 
και εφόσον καμία Υπηρεσία του ΠΚ δεν λειτουργεί με το 
σύστημα νυχτερινής βάρδιας (11 μ.μ – 6 π.μ. όπως ορίζεται 
δια Νόμου), τότε το Επίδομα Βάρδιας για το ΠΚ χρήζει ε-
πανεξέτασης. Η ΚΕΔΙΠ ζήτησε να διευκρινιστεί: 
 πώς έχει οριστεί ο αριθμός ημερών αμοιβής ανά μήνα 

ειδικού ωραρίου (9); 
 πώς έχουν οριστεί οι μέρες (μέγιστο 8) τον μήνα για 

το πάγιο επίδομα; 
 γιατί οι πίνακες περιλαμβάνουν ποσά που αντιστοι-

χούν μέχρι την κλίμακα Α10; 
 εάν επιτρέπεται σε άτομα με ψηλότερη κλίμακα (π.χ. 

Α11, Α13) να εργάζονται με ειδικό ωράριο ή με βάρδιες; 
 
Τέλος, υποστηρίζουμε ότι εκεί όπου τίθεται η εφαρμογή 
συστήματος βάρδιας ή ειδικού ωραρίου, η επιλογή πρέπει 
να δοθεί σε όλα τα άτομα της ίδιας θέσης και τα οποία 
εκτελούν τα ίδια καθήκοντα, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαι-
ρία σε όλους να εκφράσουν την επιθυμία τους να εργα-
στούν με αυτό το σύστημα. Για συνολική επίλυση του θέ-
ματος, η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών έχει ορί-
σει ad hoc Επιτροπή που θα εξετάσει το θέμα της τροπο-
ποίησης των υφιστάμενων κανόνων εργασίας του προσω-
πικού. Στην Επιτροπή θα συμμετέχουν οι, Πρόεδρος της 
Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών, Προϊστάμενος 
της ΥΑΔ, εκπρόσωπος της ΚΕΔΙΠ και εκπρόσωπος της Ε-
ΔΙΠΠΑΚ.  Εκ μέρους της ΚΕΔΙΠ, θα συμμετάσχει η Νικολέ-
τα Πισσαρίδη.  
 
 



 

 

 

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Κ.Ε.ΔΙ.Π για το θέμα της πιθανής φορολόγησης του 
εφάπαξ και της μονιμοποίησης της έκτακτης εισφοράς  
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ΤΗΣ ΚΕΔΙΠ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.   8 
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Η Εκτελεστική Γραμματεία της Κίνησης Επιστημονικού 
Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) επιθυμεί να ενημερώ-
σει το Διοικητικό Προσωπικό για τη θέση που έχει πάρει 
σε σχέση με το θέμα της πιθανής φορολόγησης του ε-
φάπαξ και της μονιμοποίησης της έκτακτης εισφοράς, 
όπως αυτή έχει ληφθεί κατά την έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση που πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 
2014. 
 
Κατά τη Γενική Συνέλευση η Εκτελεστική Γραμματεία 
της Κίνησης ενημέρωσε καταρχήν τους παρευρισκόμε-
νους για τα δεδομένα του θέματος όπως προέκυψε με-
τά από δηλώσεις αξιωματούχων του κράτους και για τις 
αντίστοιχες κινήσεις/αποφάσεις που έλαβαν άλλες συν-
δικαλιστικές οργανώσεις. Στη συνέχεια έγινε συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων στην οποία ακούστηκαν αρκε-
τές απόψεις μελών της Κίνησης και έγινε καταρχήν μυ-
στική ψηφοφορία για το κατά πόσον η Κίνηση θα προ-
χωρούσε στη λήψη ή όχι προειδοποιητικών μέτρων εις 
ένδειξη αντίδρασης στα όσα τεκταίνονταν. 
 
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν θετικό και έτσι η 
συζήτηση προχώρησε στο ποια μέτρα θα έπρεπε να 
ληφθούν. Μετά την κατάθεση διαφόρων προτάσεων η 
Γενική Συνέλευση αποφάσισε και πάλι με μυστική ψη-
φοφορία ότι θα ταχθεί υπέρ των ίδιων μέτρων που θα 
λάμβανε η ΠΑΣΥΔΥ εις ένδειξη συμπαράστασης και κοι-
νής αντίδρασης. 
 
Στη συνέχεια η ΠΑΣΥΔΥ μετά από έκτακτη συνάντηση 
που πραγματοποιήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, αποφάσισε την αναστολή των μέτρων καθότι ενη-
μερώθηκε ότι δεν τίθεται ένα τέτοιο θέμα. Ως εκ των 
πιο πάνω η ΚΕΔΙΠ, τηρώντας την απόφαση της Συνέλευ-
σης, ενημέρωσε άμεσα τα μέλη της ότι η λήψη οποιων-
δήποτε μέτρων αναστέλλεται. 
 
 

Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όλους τους 
συναδέλφους που παρευρέθηκαν στη Γενική Συνέλευ-
ση για την εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων που έγινε και το πνεύμα στο οποίο κινήθηκε 
η όλη διαδικασία. Θεωρούμε σκόπιμο να ενημερώσου-
με τα μέλη μας ότι για τη λήψη μέτρων εις ένδειξη ο-
ποιασδήποτε αντίδρασης αφορά το χώρο εργασίας, 
γεγονός που αποτελεί πάντοτε το έσχατο μέτρο αντί-
δρασης, θα προηγείται πάντοτε σύγκλιση έκτακτης 
γενικής συνέλευσης και μυστική ψηφοφορία, όπως 
προνοείται και από το καταστατικό της Κίνησης. 
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Με αφορμή το ηλεκτρονικό μήνυμα του Πρύτανη, 11ης 
Ιουλίου 2014, προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα με 
θέμα, «Ενημέρωση από τον Πρύτανη: Συνταξιοδοτικό 
μελών ακαδημαϊκού προσωπικού ΠΚ», στο οποίο ανα-
φερόταν ότι:  

 «...έχουν ήδη ξεκινήσει τις αρχικές διαβουλεύ-
σεις με το Υπουργείο Οικονομικών για τη δη-
μιουργία Ταμείου Προνοίας των ακαδημαϊκών, 
ενώ παράλληλα και πριν το τέλος του Σεπτέμ-
βρη, το ακαδημαϊκό προσωπικό θα κληθεί σε 
συνάντηση για να τεθεί το πλαίσιο λειτουργίας 
του εν λόγω ταμείου…» 

η ΚΕΔΙΠ ζήτησε να ενημερωθεί για την πορεία του θέμα-
τος ένταξης σε Ταμείο Προνοίας του Διοικητικού Προ-
σωπικού που προσλαμβάνεται μετά την 1η Οκτωβρίου 
2011.  
 
Τονίστηκε η πεποίθησή μας ότι με βάση την αρχή της 
ίσης μεταχείρισης, το θέμα της δημιουργίας Ταμείου 
Προνοίας θα ρυθμιστεί, ταυτόχρονα, για όλο το προσω-
πικό.    
 
Υπενθυμίσαμε, επίσης, ότι αναμένεται ανάλογη ρύθμι-
ση για το Διοικητικό Προσωπικό το οποίο εργοδοτείται 
σε θέση με σύμβαση, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας 
πρόσληψής του, αφού το προσωπικό αυτό δεν καλύ-
πτεται από οποιοδήποτε επαγγελματικό σχέδιο σύντα-
ξης.  
 
Το δικαίωμα όλου του προσωπικού σε μια αξιοπρεπή 
αφυπηρέτηση είναι αναφαίρετο, και το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου οφείλει να εξεύρει ή/και να καθιερώσει τους 
μηχανισμούς εκείνους που να το διασφαλίζουν. 

Απορρίπτεται η συμμετοχή του ΔΔΟ με 
δικαίωμα ψήφου στο Συμβούλιο 

Η ΚΕΔΙΠ εκφράζει και από αυτό το μέσο τη δυσαρέσκειά 
της αναφορικά με την απόφαση του Συμβουλίου του Πα-
νεπιστημίου (234η συνεδρία, 7/4/2014) σύμφωνα με την 
οποία, «απέρριψε την εισήγηση για παραχώρηση στο 
Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, δικαιώματος ψή-
φου στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Το Συμβούλιο 
έκρινε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για τον οποίο 
το Πανεπιστήμιο να προχωρήσει, στο παρόν στάδιο, σε 
σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας». 
 
Η ΚΕΔΙΠ κρίνει ότι έχει παρέλθει ο χρόνος για την επαρκή 
προώθηση ρυθμίσεων που άπτονται θεμάτων αποτελε-
σματικότερης διοίκησης και ανταπόκρισης του οργανι-
σμού και μία από αυτές τις ρυθμίσεις είναι, σαφώς, η 
συμμετοχή του ΔΔΟ ως πλήρες  μέλος (με δικαίωμα ψή-
φου) στο Συμβούλιο. Η ΚΕΔΙΠ έθεσε προ καιρού αυτό το 
αίτημα το οποίο θεωρεί ως σημαντική ένδειξη  συμμετο-
χικής διοίκησης και ουσιαστικό βήμα για τη βελτιστοποί-
ηση της απόδοσης του οργανισμού. 
 
Πρεσβεύουμε ότι, ο ΔΔΟ, ως ο επικεφαλής και διοικητι-
κός προϊστάμενος των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανε-
πιστημίου, θα πρέπει να δικαιούται να συμμετέχει ως 
ισότιμο μέλος στις αποφάσεις του Συμβουλίου και των 
Επιτροπών του, τη στιγμή που στο Συμβούλιο έχουν δι-
καίωμα ψήφου τόσο ο εκπρόσωπος του διοικητικού 
προσωπικού όσο και ο εκπρόσωπος των φοιτητών. 
 
Σε μια περίοδο που η αποτελεσματικότερη διοίκηση α-
ποκτά ιδιαίτερη σημασία, η πλήρης συμμετοχή του Διευ-
θυντή Διοίκησης και Οικονομικών στο Συμβούλιο, μόνο 
θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει. Ως εκ τούτου, 
καλούμε τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου να ανα-
θεωρήσουν την απόφασή τους και να προβούν στις σχε-
τικές τροποποιήσεις της νομοθεσίας.  

Ταμείο Προνοίας Διοικητικού Προσωπικού που 
προσλαμβάνεται μετά την 1η Οκτωβρίου 2011  
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Στις 5 Οκτωβρίου 2014 διεξήχθηκε φιλανθρωπική εκδήλωση με σκοπό την ενίσχυση του Ειδικού 
Σχολείο «Ευαγγελισμός» σε συνεργασία με το πρατήριο βενζίνης της ΕΚΟ στη Λ. Αθαλάσσας (αρ. 152).  
Η προσπάθεια των μελών μας αλλά και μελών και φίλων του ειδικού σχολείου συγκέντρωσε 1.822€ 
και η τελετή παράδοσης της επιταγής στο σχολείο πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2014 από 
αντιπροσωπεία της ΚΕΔΙΠ .   
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Πλύσιμο αυτοκινήτων για ενίσχυση του Ειδικού Σχολείου «Ευαγγελισμός»  
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Την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην 
Πανεπιστημιούπολη  διάλεξη από τη Λέκτορα στο Τμήμα Ψυχολογίας Μαρία Καρεκλά με θέμα, 
«Θυμός και στρατηγικές αποτελεσματικής αντιμετώπισής του».  

Η κα. Καρεκλά είναι κάτοχος διδακτορικού στην Κλινική Ψυχολογία, από το University at Albany, the 
State University of New York με ειδικότητα στις Αγχώδεις Διαταραχές και στην Ψυχολογία της Υγείας. 
Ολοκλήρωσε της σπουδές και ειδίκευση της στο University of Mississippi Medical Center and Veteran 
Administration Hospital. Η έρευνά της επικεντρώνεται στη συσχέτιση αγχώδη διαταραχών και 
προβλημάτων υγείας, στην εξέταση ενδοατομικών διαφορών και άλλων παραγόντων στην 
αιτιολογία, συντήρηση, αξιολόγηση/διάγνωση και θεραπεία αγχωδών προβλημάτων. Ανάμεσα στις 
ερευνητικές της δραστηριότητες και δημοσιεύσεις συμπεριλαμβάνονται έργα με θέμα το διαβήτη, τις 
διατροφικές διαταραχές, το άσθμα, το κάπνισμα, τον καρκίνο και τους πονοκεφάλους. Οι 
ερευνητικές της δραστηριότητες έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς όσο και διεθνείς οργανισμούς. 
Πρόσφατα το πρόγραμμά της για πρόληψη και αντιμετώπιση του καπνίσματος σε εφήβους 
βραβεύτηκε με το European Drug Prevention Prize 2010 από το 
Pompidou Group και το Council of Europe. 

Την πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη παρακολούθησαν δεκάδες μέλη 
του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, τα οποία 
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία της ΚΕΔΙΠ. 
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Θυμός και στρατηγικές αποτελεσματικής αντιμετώπισής του 
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Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΤΗΣ ΚΕΔΙΠ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 

ΚΑΘΕ 2Η ΤΡΙΤΗ 
Κ.Ε.ΔΙ.Π

Επιμέλεια τεύχους  

Μαρίζα Λαμπίρη  
Σχεδιασμός:  

Νικολέτα Πισσαρίδη 
 

email: 

kedip@ucy.ac.cy 
ιστοσελίδα: 

www.ucy.ac.cy/kedip 

Θεατρική παράσταση «Μια πεντάρας νειάτα» 

 
Η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ), σε συνεργασία 

με το θέατρο Λέξη του Γιώργου Τσιάκκα, 
προσκάλεσε τα μέλη και τους φίλους της, στη 
θεατρική παράσταση «Μιας Πεντάρας Νειάτα», σε 
σκηνοθεσία Κώστα Δημητρίου, η οποία έλαβε χώρα 
το Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 8.30μμ στο 
Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. 

Η ΚΕΔΙΠ εξασφάλισε ειδική τιμή εισιτηρίων για τα 
μέλη και τους φίλους της ΚΕΔΙΠ. 

Η ελληνική κωμωδία «Μιας πεντάρας νειάτα» του 
Κώστα Πρετεντέρη και του Ασημάκη Γιαλαμά παρουσιάστηκε στην ελληνική 
τηλεόραση το 1967 με κύριους πρωταγωνιστές τον Ανδρέα Μπάρκουλη, την Ελλη 
Φωτίου, το Στέφανο Λιναίο και Γιάννη Μιχαλόπουλο.   

Εκδήλωση Ημερομηνία Είδος Εκδήλωσης Συμμετέχοντες 

Συλλογή Τροφίμων/ 
Ειδών Πρώτης Ανάγκης 

3-4 Δεκεμβρίου 2014 Φιλανθρωπική  Όλη η  
Πανεπιστημιακή Κοινότητα 

Παιδική Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 7 Δεκεμβρίου 2014 Ψυχαγωγική Μέλη της ΚΕΔΙΠ 

Θεατρική Παράσταση  
«Η Μπουγάτσα» 

19 Δεκεμβρίου 2014 Ψυχαγωγική Όλη η  
Πανεπιστημιακή Κοινότητα 

Πρωτοχρονιάτικο Γεύμα ΚΕΔΙΠ 15 Ιανουαρίου 2015 Ψυχαγωγική Μέλη της ΚΕΔΙΠ 

Διήμερο στο Βουνό 7 -8 Μαρτίου 2015 Ψυχαγωγική Μέλη της ΚΕΔΙΠ 





Η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ), σε συνεργασία με τις παραγωγές Pirasmos, προσκαλεί τα μέλη και 
τους φίλους της (η πρόσκληση απευθύνεται προς όλο το προσωπικό του Π.Κ.), στη θεατρική παράσταση «Η μπουγά-
τσα»,  την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 8.30 μ.μ. στο Θέατρο Πάνθεον. 
 
Πρόκειται για αγγλική κωμωδία απολαυστικά διασκευασμένη από τον ταλαντούχο ηθοποιό Λώρη Λοϊζίδη.  Μια παράσταση 
που φέρει παράλληλα και την σκηνοθετική του σφραγίδα. 
 
Ειδική τιμή εισιτηρίων για τα μέλη και τους φίλους της ΚΕΔΙΠ: €10 (κανονική τιμή €15). Το έργο είναι κατάλληλο για άτομα 
άνω των 15 ετών. 
 
Εισιτήρια θα προπωλούνται από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 (στις 12 το μεση-
μέρι) από την κα Δόξα Κωμοδρόμου (τηλ 22894355), 1ον όροφο κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης». Δεν 
θα υπάρχουν εισιτήρια στην επιχορηγημένη τιμή στην είσοδο. 
  
Οι θέσεις είναι αριθμημένες και θα δίνονται κατά σειρά προτεραιότητας αγοράς.   
  
Η ΚΕΔΙΠ ευχαριστεί τις Παραγωγές Pirasmos για την όμορφη αυτή συνεργασία! 
  
 
Λίγα λόγια για το έργο: 
Το έργο ξεκινά όταν δύο αστυνομικοί (Λώρης Λοϊζίδης και Φώτης Γεωργίδης), δυο «καμάρια» της αγγλικής αστυνομίας, 
έρχονται να ανακοινώσουν σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ένα ατυχές περιστατικό. Το θάνατο της κόρης τους. Είναι παραμονή 
Χριστουγέννων και διστάζουν να αποκαλύψουν τα δυσάρεστα νέα. Μία παρεξήγηση, όμως, οδηγεί το ζευγάρι να πιστέψει 
πως οι αστυνομικοί τους μιλούν για το θάνατο του σκύλου τους.  Και εκεί αρχίζουν οι ανατροπές και τα ευτράπελα που προ-
καλούν απίστευτο γέλιο. 
 
Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι: Λώρης Λοϊζίδης, Φώτης Γεωργίδης, Μάριος Δημητρίου, Αντώνης Κατσαρής, Βασιλική 
Διαλυνά, Κώστας Καζάκας, Μόνικα Χατζηβασιλείου και Ξένια Κωνσταντινίδου.  


