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δελτίο 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το 7ο αυτό Ενημερωτικό Δελτίο της ΚΕΔΙΠ αναφέρεται σε 
σημαντικά θέματα που αφορούν στα μέλη του προσωπικού 
του Πανεπιστημίου μας, καταγράφοντας θέσεις και απόψεις 
της Κίνησης καθώς και ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί. 
Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στα εξής: 

 συμμετοχή του Διοικητικού Προσωπικού στις Πρυτανικές 
Εκλογές, όπως διαμορφώνεται μετά από σχετική 
διαβούλευση με τις Πρυτανικές αρχές, 

 δεδομένα που διαμορφώνονται με τις αποπαγοποιήσεις 
θέσεων διοικητικού προσωπικού, 

 ανάγκη ενίσχυσης των κονδυλίων επιμόρφωσης και 
εκπαίδευσης του διοικητικού προσωπικού,  

 καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην ολοκλήρωση 
των αξιολογήσεων συναδέλφων, 

 ανάγκη για θεσμοθέτηση πολιτικής εσωτερικής 
μετακίνησης προσωπικού, η οποία θα διέπεται από τις 
αρχές της ισότητας και της διαφάνειας, 

 ενίσχυση της ασφάλειας στον εργασιακό μας χώρο, 

 δημιουργία καλυμμένων χώρων στάθμευσης. 

Η ΚΕΔΙΠ έχει μεριμνήσει για την κατάθεση απόψεων και 
εισηγήσεων ως προς τον χειρισμό αυτών, αλλά και άλλων, 
θεμάτων και βρίσκεται στο στάδιο διαβούλευσης με τις αρχές 
του οργανισμού για την προώθηση τους. Παράλληλα, μέσω 
της συμμετοχής της Κίνησης σε αριθμό Επιτροπών, όπως είναι 

η Επιτροπή για Αλλαγή Κανόνων Εργασίας του Προσωπικού με 
Σύστημα Βάρδιας ή Ειδικό Ωράριο και η Επιτροπή για εξέταση 
θεμάτων που αφορούν στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα του 
προσωπικού, καταθέτουμε θέσεις και δημιουργούμε πολιτικές 
με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του προσωπικού 
και του οργανισμού μας. 

Οι παρεμβάσεις μας προάγουν τη συλλογικότητα και τη 
συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων,  και για αυτό 
αναμένουμε και διεκδικούμε όπως οι αποφάσεις που θα 
παρθούν για οργανωτικά/εργασιακά θέματα (όπως για 
παράδειγμα η Αναδιοργάνωση Διοικητικών Οντοτήτων)  θα 
είναι μετά από σχετική διαβούλευση  με τα οργανωμένα 
σύνολα του προσωπικού. Επί τούτου, προσβλέπουμε σε 
επίλυση θεμάτων που διαιωνίζονται, εδώ και καιρό, χωρίς να 
επιλύονται, όπως είναι η διαδικασία διεξαγωγής των 
Πρυτανικών Εκλογών, η αδράνεια στη λειτουργία της ΣΕΔΙΠ, η 
κατοχύρωση όλων των συναδέλφων κατά τη συνταξιοδότησή 
τους, κλπ. Το δελτίο μας περιλαμβάνει επίσης χαιρετισμό από 
τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητή 
Αθανάσιο Γαγάτση, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά τόσο για 
την προθυμία και τη διάθεση να χαιρετίσει το Ενημερωτικό 
μας Δελτίο, όσο και για την διαχρονική και συνεχή στήριξη σε 
θέματα αρχών. 

Τέλος, στο Δελτίο μας γίνεται αναφορά στις πρόσφατες 
εκδηλώσεις που διοργάνωσε η ΚΕΔΙΠ, ευχαριστώντας τους 
συναδέλφους και φίλους της ΚΕΔΙΠ που συμμετείχαν και 
συνετέλεσαν στη μεγάλη επιτυχία τους. 

 Καλό διάβασμα, και καλό καλοκαίρι! 

 Χαιρετισμός από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

 Η ΚΕΔΙΠ καλωσορίζει τον νέο Διευθυντή Διοίκησης & Οικονομικών 

 Εν αναμονή για τη ΣΕΔΙΠ... 

 Κλοπές στην Πανεπιστημιούπολη 

 Πρυτανικές εκλογές: εκσυγχρονισμός τώρα 

 Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση του Διοικητικού Προσωπικού 

 Ο Προϋπολογισμός του 2015 και οι 15 θέσεις Διοικητικού Προσωπικού  

 Στεγασμένοι χώροι στάθμευσης για όλους 

Το Ενημερωτικό Δελτίο της 
ΚΕΔΙΠ 

διευθύνεται από Συντακτι-
κή Επιτροπή, 

το ρόλο της οποίας διατελεί 
η  

Εκτελεστική Γραμματεία. 
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Κ.Ε.ΔΙ.Π

 Κανόνες οργάνωσης χρόνου εργασίας 

 Μετακινήσεις  διοικητικού προσωπικού 

 Πνεύμα συνεργασίας από τη νέα ηγεσία της ΕΔΙΠΠΑΚ 

 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

 Επιτροπή για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα του 
προσωπικού 

 Εκδηλώσεις 
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Χαιρετισμός του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων,  

Καθηγητή Αθανάσιου Γαγάτση 
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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι  

 

Καταρχήν εκφράζω ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ευκαιρία που μου δίνετε να προλογίσω το ΧΧ τεύχος 

του ενημερωτικού δελτίου της συντεχνίας του Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.  Είναι γεγονός ότι η σύσταση και ανάπτυξη της ΚΕΔΙΠ έχει δημιουργήσει μια νέα 

δυναμική στα εργασιακά θέματα μεταξύ των μελών του διοικητικού προσωπικού, των αρχών και των 

σωμάτων διοίκησης του οργανισμού, υπό την έννοια της στοχευόμενης αξιοποίησης των επιστημονικών 

προσόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μελών της στην διοίκηση του οργανισμού. Η ύπαρξη 

συντεχνιακής πολυφωνίας ενισχύει την ενδυνάμωση του διοικητικού προσωπικού και συμβάλει στην 

εδραίωση της χρηστής διοίκησης, της δικαιοσύνης, καθώς επίσης και του αποτελεσματικού 

συγκερασμού  γνώσεων, ιδεών και απόψεων. Συνεπώς ο ρόλος της ΚΕΔΙΠ στον εκσυγχρονισμό του Π.Κ, 

στην υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων αλλά και στη διατήρηση  καλών εργασιακών σχέσεων 

μεταξύ των μελών του προσωπικού είναι καίριας σημασίας.  

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Κύπρου αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα του ρόλου του διοικητικού 

προσωπικού στην  επίτευξη των μακροχρόνιων στόχων του.  Η αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη 

συμβάλει στην ακαδημαϊκή αριστεία επιτρέποντας στα ακαδημαϊκά μέλη της κοινότητας να αφιερωθούν 

στην έρευνα και τη διδασκαλία που είναι οι βασικές τους προτεραιότητες.  Εκφράζω την πεποίθηση η 

παραγωγική συνεισφορά σας σε καινοτόμες προτάσεις διοικητικής λειτουργίας του οργανισμού μας θα 

συνεχιστεί με αμείωτο ζήλο ώστε να το Πανεπιστήμιο Κύπρου να αποτελεί τόσο κέντρο Ακαδημαικής 

Αριστείας όσο διοικητικής και εργοδοτικής .  

  

Εύχομαι σε όλους καλό ακαδημαϊκό έτος!  

  

Αθανάσιος Γαγάτσης 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
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Η ΚΕΔΙΠ καλωσορίζει τον νέο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
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Η ΚΕΔΙΠ εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον νέο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Γεώργιο Λαμπριανού, για το διορισμό του και του εύχεται κάθε επιτυχία στο 

έργο που αναλαμβάνει. 

Ως Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου (ΚΕΔΙΠ), τον καλωσορίζουμε στο 

Πανεπιστήμιό μας και τον διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεργαστούμε μαζί του, με στόχο την βελτίωση του 

οργανισμού και την ανταπόκριση στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει.  

Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής συστολής, κατά την οποία καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια 

ανάκαμψης και ανασυγκρότησης του τόπου, κάθε συνιστώσα σε έναν 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.  

Η ΚΕΔΙΠ λειτουργώντας με αίσθημα ευθύνης και ειλικρίνειας, θα συνεχίσει να παρεμβαίνει 

εποικοδομητικά στα δρώμενα του Πανεπιστημίου, με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του 

προσωπικού και του Πανεπιστημίου γενικότερα. 

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του νέου Διευθυντή και με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα δηλώνουμε 

ότι είμαστε στη διάθεσή του για οποιοδήποτε θέμα ενδέχεται να προκύψει αναφορικά με τη διοίκηση και 

το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Είμαστε βέβαιοι ότι ο νέος Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών θα συνεργαστεί τόσο με τα άτομα του 

διοικητικού προσωπικού σε ατομικό επίπεδο όσο και με τις συντεχνίες που το εκπροσωπούν 

προκειμένου να χτιστεί μια αμοιβαία ωφέλιμη σχέση που θα διασφαλίσει την ανοδική πορεία του 

οργανισμού, η οποία θα βασίζεται σε στρατηγικούς υλοποιήσιμους στόχους και θα συνάδει με το όραμά 

μας.  

Καλή αρχή! 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  



Η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού 

έχει καταθέσει στα αρμόδια όργανα την 

απογοήτευση της για τον τρόπο που το νέο 

Συμβούλιο του Πανεπιστημίου έχει χειριστεί το 

θέμα της λειτουργίας της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής Διοικητικού Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ), 

δεδομένου ότι, από την ημέρα που διορίστηκε το 

νέο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου (Δεκ. 2013), δεν 

έχει ακόμη συγκληθεί ούτε μία συνεδρία. 

Η ΚΕΔΙΠ, από την ίδρυση της και μετά από 

απόφαση του Συμβουλίου, συμμετείχε ενεργά και 

εποικοδομητικά στις συνεδρίες της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Διοικητικού 

Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ). Με την αλλαγή των μελών 

του Συμβουλίου ζητήθηκε πίστωση χρόνου για να 

επιλυθεί το θέμα που παρουσιάστηκε με την 

άρνηση άλλης συντεχνίας του Διοικητικού 

Προσωπικού να συμμετέχει στην Επιτροπή, 

γεγονός το οποίο δυστυχώς ανέστειλε τη 

λειτουργία της ΣΕΔΙΠ μέχρι και σήμερα.  

Επειδή ο ρόλος και η σημασία της λειτουργίας της 

συγκεκριμένης Επιτροπής είναι αρκετά σημαντικός, 

ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, η ΚΕΔΙΠ θεωρεί ότι 

το θέμα πρέπει να επιλυθεί το συντομότερο και 

σύντομα να κληθεί η επόμενη συνεδρία της 

Επιτροπής. 

 

 

Εν αναμονή της ΣΕΔΙΠ... 
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Η ΚΕΔΙΠ, σε συνέχεια της έγκρισης του Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου της Διαδικασίας Εγκατάστασης 

και Πολιτικής Διαχείρισης Συστημάτων Κλειστού 

Κυκλώματος Παρακολούθησης (246η Συνεδρία, 

09/02/2015), με βάση την οποία «Σε κοινόχρηστους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, το Πρυτανικό 

Συμβούλιο θα αποφασίζει, μετά από εισήγηση του 

Τομέα Ασφάλειας και Υγείας για τοποθέτηση 

Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης», 

εισηγήθηκε τη διερεύνηση του ενδεχόμενου 

εγκατάστασης και λειτουργίας καμερών στους 

χώρους στάθμευσης της Πανεπιστημιούπολης. 

Η εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης, 

σε περίοπτες θέσεις, αναμένεται να αποθαρρύνει 

όσους προμελετημένα προβαίνουν σε κλοπές 

αυτοκινήτων ή εξαρτημάτων τους. Επίσης, η χρήση 

του συστήματος αναμένεται να διευκολύνει τη 

διαλεύκανση υποθέσεων κλοπής.  

Η εισήγηση της ΚΕΔΙΠ κρίθηκε αναγκαία λόγω των 

αυξανόμενων κρουσμάτων κλοπών αυτοκινήτων 

και εξαρτημάτων που παρατηρείται το τελευταίο 

έτος στην Πανεπιστημιούπολη.  

    ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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Κλοπές στην Πανεπιστημιούπολη 



Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2014, με θέμα τις Πρυτανικές εκλογές η 
ΚΕΔΙΠ εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση ανταπόκριση των Πρυτανικών Αρχών αναφορικά με την  
πραγματοποίηση της δέσμευσης τους για έναρξη διαβούλευσης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας των 
Πρυτανικών Εκλογών, αμέσως μετά τις Πρυτανικές Εκλογές του Νοεμβρίου 2014.  

Επί της πρότασης που υποβλήθηκε, η ΚΕΔΙΠ σημειώνει ότι συμφωνεί επί θεμάτων αρχής με τις πιο κάτω πρόνοιες, 
οι οποίες αποτελούσαν και διαχρονικές θέσεις της Κίνησης:   

 Παροχή δικαιώματος ψήφου σε όλο το Διοικητικό Προσωπικό (μόνιμο και συμβασιούχο). 

 Εκφραση της βούλησης του προσωπικού ψηφίζοντας απευθείας τους υποψηφίους Πρύτανη και Αντιπρυτάνεις 
που επιθυμεί και όχι μέσω εκπροσώπων.  

 Νομοθετική ρύθμιση και κατοχύρωση της νέας προτεινόμενης διαδικασίας. 

Ολα τα πιο πάνω αποτελούν σημαντικά βήματα προς τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας, και συνάδουν απόλυτα 
με τις θέσεις της ΚΕΔΙΠ, όπως έχουν κατατεθεί τόσο ενώπιων των διοικητικών οργάνων του οργανισμού μας, όσο 
και ενώπιων του συνόλου του Διοικητικού Προσωπικού.  

Αναφορικά με το ποσοστό του Διοικητικού Προσωπικού, η ΚΕΔΙΠ χαιρετίζει την αναγνώριση της ανάγκης αύξησης 
του. Ωστόσο, η δική μας πρόταση είναι το ποσοστό του Διοικητικού Προσωπικού να αυξηθεί από 6% σε τουλάχιστον 
20% επί του Ακαδημαϊκού Προσωπικού. 

Παραμένοντας συνεπείς στα διαχρονικά μας αιτήματα για τη συγκεκριμένη αύξηση του ποσοστού του Διοικητικού 
Προσωπικού, κρίνουμε τη σχετική ρύθμιση επιβεβλημένη λόγω και της άμεσης σχέσης, διοικητικής και 
υπηρεσιακής, που χαρακτηρίζει το έργο και το ρόλο όλου του Διοικητικού Προσωπικού σε σχέση με τις Πρυτανικές 
Αρχές. Το Διοικητικό Προσωπικό, μέσα από τις πολύχρονες εμπειρίες του και μέσα από τα καθημερινά βιώματα 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, μπορεί να διακρίνει τους υποψήφιους για τις Πρυτανικές Αρχές, οι οποίοι 
θα οδηγήσουν το Πανεπιστήμιο σε καταξίωση. Εφόσον τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού είναι στην 
πλειοψηφία τους μόνιμα ή αορίστου χρόνου, η επιλογή του υποψηφίου με γνώμονα πρόσκαιρα / ευκαιριακά κέρδη 
αποφεύγεται. 

Το ποσοστό που προτείνουμε κατοχυρώνει τη δέουσα επιρροή του Διοικητικού Προσωπικού ακόμα και εάν αυξηθεί 
υπέρμετρα ο αριθμός των άλλων συνιστωσών της πανεπιστημιακής κοινότητας, χωρίς να αυξάνεται το Διοικητικό 
Προσωπικό λόγω εξωγενών παραγόντων (π.χ. παγοποίηση προσλήψεων λόγω κρατικών συμφωνιών). 

Τέλος, το ποσοστό που προτείνουμε συνάδει με την τρέχουσα πρακτική άλλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που 
ακολουθούν παρόμοιες διαδικασίες επιλογής Πρυτανικών Αρχών.  

Πρυτανικές εκλογές: εκσυγχρονισμός τώρα 
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Σύμφωνα με ενημέρωση που έτυχε η ΚΕΔΙΠ από μέλη της, για αριθμό μελών του Διοικητικού Προσωπικού (ΔΠ) του 
Πανεπιστημίου δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης προηγούμενων ετών, αν και οι 
συνάδελφοι έχουν προ πολλού υποβάλει τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησής τους. Συγκεκριμένα, μέλη του ΔΠ που 
υπέβαλαν εδώ και πολλούς μήνες το έντυπο έκθεσης αξιολόγησής τους για τα έτη 2013 και 2014, δεν έχουν ακόμη 
ενημερωθεί για την αξιολόγησή τους από τους οικείους Προϊστάμενους.  

Το γεγονός αυτό δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα αφού ενδέχεται να οδηγήσει σε ακύρωση της όλης 
διαδικασίας αξιολόγησης του προσωπικού, στερεί από το ΔΠ ένα από τα μέσα βελτίωσης του έργου του και 
καταλήγει σε μη ενημερωμένους προσωπικούς φακέλους ΔΠ. Ακόμη, σε περίπτωση προαγωγών, η μη ύπαρξη 
αξιολογήσεων υπονομεύει την όλη διαδικασία, αφού αναιρεί το κριτήριο της αξίας. Σημειώνεται ότι, με βάση το 
Αρθρο 6 των περί Υπηρεσιακών Εκθέσεων (Διοικητικού Προσωπικού) Κανόνων του 1998 «οι ετήσιες Εκθέσεις 
υποβάλλονται από το Διευθυντή στον Πρόεδρο του Συμβουλίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου και 
αναφέρονται στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος». 

Με επιστολή της προς τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, η ΚΕΔΙΠ ζήτησε την ολοκλήρωση 
της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης το συντομότερο δυνατόν. 

Ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού 
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Με αφορμή τη ψήφιση του Νόμου και την έγκριση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2015, η ΚΕΔΙΠ 

παρατηρεί με λύπη τη δραματική συρρίκνωση των ποσών που παραχωρούνται για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του 

Διοικητικού Προσωπικού (ΔΠ).  

Τα ποσά, τα οποία παρουσιάζονται στο Άρθρο 343: Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση του Διοικητικού Προσωπικού και Συμμετοχή 

του σε Συνέδρια, έχουν μειωθεί σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα, γεγονός που επιφέρει αρνητικές εξελίξεις στην  κατάρτιση του ΔΠ, και 

κατ’ επέκταση στη διεύρυνση των γνώσεων και των υπηρεσιών που παρέχει. Η μείωση των σχετικών κονδυλίων οδηγεί σε 

στέρηση καίριας ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες, συστήματα, μεθόδους και εξελίξεις σε τεχνικά και άλλα 

θέματα, που για το προσωπικό με συγκεκριμένες ειδικότητες (πληροφορικής, μηχανικής, ηλεκτρολογίας, λογιστικής, κ.λπ.) 

αποτελεί τροχοπέδη στην πλήρη και επαγγελματική άσκηση των καθηκόντων τους.      

Ενδεικτικά, παρουσιάζονται πιο κάτω τα ποσά  που περιλαμβάνονται στο Αρθρο 343 την περίοδο 2010 – 2015 καθώς και το 

σύνολο του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου: 

Κατανοώντας τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες θεωρούμε ότι η επένδυση στη μόρφωση, την επιμόρφωση και τη γνώση, 

πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε αυτό το 

πλαίσιο αναμέναμε, ότι τουλάχιστον το ποσό που αναλογεί για την επιμόρφωση του ΔΠ θα μειώνεται στο πλαίσιο της μείωσης 

και του υπόλοιπου προϋπολογισμού. Αντί αυτού, η μείωση που παρατηρείται, όπως φαίνεται και στον πιο πάνω πίνακα, είναι 

πολύ μεγαλύτερη. Σημειώνεται, επίσης, ότι το ποσό που δαπανάται ανά μέλος ΔΠ είναι πλέον υπερβολικά χαμηλό (περίπου €80) 

και κατά 86% λιγότερο από το ποσό που αναλογούσε στα μέλη ΔΠ το 2010.  

Με δεδομένο ότι η επαγγελματική κατάρτιση ενισχύει τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες του προσωπικού, με 

προφανή οφέλη για τον οργανισμό, αναμένουμε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο προβάλλει την ανάγκη για μόρφωση, 

εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, θα ενισχύσει τα κονδύλια της εκπαίδευσης του ΔΠ, τόσο ενισχύοντας το Αρθρο 343 του 2015 

(μέσω μεταφορών από άλλα Αρθρα του Κεφαλαίου 3) όσο και ενισχύοντας τη σχετική πρόνοια για τα επόμενη έτη.   

Τέλος, θεωρούμε ότι ενόψει και του μειωμένου προϋπολογισμού, τα αρμόδια όργανα και οι Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, θα 

πρέπει να μεριμνούν για τη βέλτιστη διαχείριση του κονδυλίου, θέτοντας μηχανισμούς που καλύπτουν στοχευμένα και 

κατάλληλα τα θέματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού. 

Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση του Διοικητικού Προσωπικού 
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Ετος: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  € € € € € € 

Πρόνοια Αρθρου 343 276.000 218.850 149.500 109.260 32.000 40.000 

Συνολικός Προϋπολογι-
σμός ΠΚ 

132.833.290 137.153.300 120.694.698 106.148.620 109.667.510 114.797.870 

 Ποσοστό Αρθρου 343 
προς το  Σύνολο του Προ-
ϋπολογισμού 

0.21% 0.16% 0.12% 0.10% 0.03% 0.03% 



Σε συνέχεια της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος του Πρύτανη προς όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα (με θέμα: 

Ενημέρωση από τον Πρύτανη: Εγκριση Προϋπολογισμού ΠΚ για το 2015 και Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, ημερ. 29/05/2015), 

στο οποίο αναφέρεται ότι στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό περιλαμβάνεται «η αποπαγοποίηση μίας (1) θέσης Διοικητικού 

Προσωπικού», η ΚΕΔΙΠ επισημαίνει ότι με βάση το Επεξηγηματικό Μνημόνιο του Προϋπολογισμού του 2015, στον 

Προϋπολογισμό του έτους περιλαμβάνεται η πλήρωση:    

11 κενών θέσεων Διοικητικού Προσωπικού (Αρθρο 101) με μερική πρόνοια, ως ακολούθως: 

 1 θέση ΔΔΟ (πρόνοια για 6 μήνες) 

 1 θέση Διευθυντή Βιβλιοθήκης (πρόνοια για 3 μήνες) 

 2 θέσεις Ανώτερου Λειτουργού (πρόνοια για 3 μήνες) 

 2 θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (πρόνοια για 3 μήνες) 

 1 θέση Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών (πρόνοια για 3 μήνες) 

 3 θέσεις Τεχνικού (πρόνοια για 3 μήνες) 

 1 θέση Λογιστή (πρόνοια για 3 μήνες) 

 

4 κενών θέσεων συμβασιούχου Διοικητικού Προσωπικού (Αρθρο 108) με μερική πρόνοια, ως ακολούθως:     

 1 θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού (πρόνοια για 9 μήνες) 

 1 θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου (πρόνοια για 3 μήνες) 

 2 θέσεις Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών (πρόνοια για 3 μήνες) 

 

Σημειώνεται, επίσης, ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου με επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 

03/02/2015, αιτήθηκε την αποπαγοποίηση όλων των πιο πάνω θέσεων. 

Ενόψει των πιο πάνω, και αφού ο Προϋπολογισμός του ΠΚ για το έτος 2015 εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με 

πρόνοια για τις συγκεκριμένες θέσεις Διοικητικού Προσωπικού, η ΚΕΔΙΠ ζήτησε εγγράφως να τύχει ενημέρωσης α. για την 

αναφορά μόνο για τη μία θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού και β. για την πρόθεση του οργανισμού αναφορικά με την πλήρωση 

των 15 θέσεων Διοικητικού Προσωπικού που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του 2015.  

Πάγια θέση της ΚΕΔΙΠ είναι ότι για την επίτευξη των υψηλών στόχων που τίθενται για την υλοποίηση της ανάπτυξης και την 

προώθηση του οράματος που έχουν θέσει οι Αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Πολιτεία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

ορθή και επαρκής στελέχωση του οργανισμού, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση κατάλληλης διοικητικής δομής σε όλες τις 

οργανωτικές οντότητες του οργανισμού μας.  

Ο Προϋπολογισμός του 2015 και οι 15 θέσεις Διοικητικού Προσωπικού  
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Με αφορμή τη νέα προκήρυξη δήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατανομή των καλυμμένων χώρων στάθμευσης, η ΕΓ 

της ΚΕΔΙΠ απέστειλε επιστολή στα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου υποστηρίζοντας ότι το 

Πανεπιστήμιο θα πρέπει να αξιολογήσει εκ νέου το θέμα της πολιτικής καταβολής ενοικίου από το προσωπικό και 

του τρόπου διαχείρισης του.  

Με προηγούμενη επιστολή της, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2013, η ΕΓ της ΚΕΔΙΠ υπέβαλε εισηγήσεις για την 

αξιοποίηση του ποσού που καταβάλλεται ως χρέωση για τους στεγασμένους χώρους στάθμευσης για τη δημιουργία 

περισσότερων καλυμμένων χώρων στάθμευσης. Το θέμα δεν έτυχε συζήτησης, λόγω αδράνειας της ΣΕΔΙΠ, στην 

οποία είχε κατατεθεί η πρόταση. 

Δεδομένης της μεγάλης ζήτησης που έχουν οι καλυμμένοι χώροι στάθμευσης στην Πανεπιστημιούπολη και της μη 

προώθησης του έργου του πολυώροφου χώρου στάθμευσης που θα επίλυε οριστικά το πρόβλημα -το οποίο  κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες εντείνεται– η ΚΕΔΙΠ προωθεί τη συζήτηση του θέματος και εν συνεχεία την εξεύρεση μιας 

λύσης που θα εξυπηρετεί περισσότερους χρήστες. 

Επιπρόσθετα, η ΚΕΔΙΠ επισημαίνει ότι στο πλαίσιο των οικονομικών δεδομένων που διέρχεται ο τόπος, με τις 

μειώσεις των μισθών του προσωπικού, το Πανεπιστήμιο θα έπρεπε να προχωρήσει στη μείωση του ενοικίου για τους 

καλυμμένους χώρους στάθμευσης.  

Στεγασμένοι χώροι στάθμευσης για όλους 
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Η ΚΕΔΙΠ με μεγάλη ικανοποίηση για τις μέχρι σήμερα επαφές με 
τη νέα ηγεσία της ΕΔΙΠΠΑΚ, χαιρετίζει τη διάθεση συνεργασίας 
που έχει επιδείξει και προσβλέπει σε στενότερη συνεργασία στο 
μέλλον. 

Πνεύμα συνεργασίας από τη νέα ηγεσία της ΕΔΙΠΠΑΚ 



Σε συνέχεια της αναφοράς που έγινε στο τεύχος 6, Δεκεμβρίου 2014, του Ενημερωτικού μας Δελτίου, θα θέλαμε να 

ενημερώσουμε ότι η διαδικασία τροποποίησης των κανόνων εργασίας του προσωπικού που εργοδοτούνται με το 

σύστημα βάρδιας ή με ειδικό ωράριο βρίσκεται υπό εξέλιξη. Εχει ετοιμαστεί και κατατεθεί εμπεριστατωμένη 

εισήγηση από μέρους της ΚΕΔΙΠ στην ΥΑΔ, τον Μάρτιο 2015,  με στόχο την επίλυση του συνόλου των προβλημάτων 

της υφιστάμενης κατάστασης. Εχουν έκτοτε πραγματοποιηθεί συναντήσεις της ad hoc Επιτροπής που είχε οριστεί. 

Σημειώνεται ότι έχουν παράλληλα πραγματοποιηθεί συναντήσεις μεταξύ μελών της ΕΓ της ΚΕΔΙΠ και του νέου ΔΣ της 

ΕΔΙΠΠΑΚ για συζήτηση των προτάσεων, με αποτέλεσμα την κατάθεση κοινής πρότασης στην ad hoc Επιτροπή τον 

Ιούνιο 2015. Πολύ θετική εξέλιξη κρίνεται το γεγονός ότι η βασική εισήγηση της ΚΕΔΙΠ για μετονομασία των κανόνων 

σε Κανόνες Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας Διοικητικού Προσωπικού του ΠΚ έχει γίνει αποδεκτή από την ad hoc 

Επιτροπή που εξετάζει το θέμα. Ταυτόχρονα, κρίνεται πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουν προστεθεί στους εν 

λόγω κανόνες εκτός από το κανονικό ωράριο εργασίας και την υπερωριακή απασχόληση (time off, κατ΄ αποκοπήν 

αντιμισθία, κλπ), και οι εκπαιδευτικές άδειες, οι αργίες του Πανεπιστημίου και η γονική άδεια μετ’ απολαβών, με 

στόχο την θεσμοθέτηση και νομική κατοχύρωση τέτοιων παραχωρήσεων.  

Η ΕΓ της ΚΕΔΙΠ εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το νέο ΔΣ της ΕΔΙΠΠΑΚ για την πολύ καλή συνεργασία που 

παρατηρείται πλέον κατά την διάρκεια των συναντήσεων της ad hoc Επιτροπής και ευελπιστεί ότι, με τον 

υφιστάμενο ρυθμό, σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση και θα αποσταλεί κοινώς αποδεκτή πρόταση στην 

Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών για τελική έγκριση. Υπενθυμίζεται ότι εκ μέρους της ΚΕΔΙΠ, συμμετέχει στην 

ad hoc επιτροπή η κα Νικολέτα Πισσαρίδη. 

Κανόνες οργάνωσης χρόνου εργασίας: σύστημα βάρδιας και ειδικό ωράριο 
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Η ΚΕΔΙΠ παρατηρεί ότι η διαδικασία μετακίνησης μελών του Διοικητικού Προσωπικού (ΔΠ) του Πανεπιστημίου 
μεταξύ διαφορετικών οργανωτικών οντοτήτων, δεν ακολουθεί πάντα τα ίδια δεδομένα ή κριτήρια, γεγονός που 
δημιουργεί αμφιβολίες ως προς τις προθέσεις, τα κίνητρα και την αξιοπιστία της διαδικασίας. Παράλληλα, 
δημιουργεί αχρείαστες προστριβές και συζητήσεις μεταξύ του προσωπικού εντός του οργανισμού και επηρεάζει 
την απόδοση, την προσφορά και τις δυνατότητες βελτίωσής του. 

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης του προσωπικού, θα πρέπει η διαδικασία που ακολουθείται 
για εσωτερική κάλυψη/συμπλήρωση των αναγκών που προκύπτουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, να είναι 
κατοχυρωμένη και γνωστή σε όλους.  

Επί τούτου, η ΚΕΔΙΠ εισηγήθηκε γραπτώς, απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο Προϊστάμενο της ΥΑΔ, τη θεσμοθέτηση 
πολιτικής εσωτερικής μετακίνησης του προσωπικού, η οποία θα διέπεται από τις ίδιες αρχές (ισότητα και 
διαφάνεια) και κριτήρια για όλους και θα επιτρέπει τόσο στον οργανισμό όσο και στα μέλη του ΔΠ να ικανοποιούν 
τις επαγγελματικές τους προσδοκίες.  

Μετακινήσεις διοικητικού προσωπικού 



Οι οργανωμένες προσπάθειες του Πανεπιστήμιου Κύπρου για διασφάλιση βιώσιμης και αξιοπρεπούς ασφάλισης του 

προσωπικού, με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφώσει οι αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχουν 

τελεσφορήσει. Η συνεισφορά του Κράτους για την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, που τελικά εγκρίθηκε από τη 

Βουλή στα πλαίσια του Προϋπολογισμού 2015, και η οποία ανέρχεται στο 4%, διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του 

Ιδιωτικού Σχεδίου Υγείας, παρέχοντας  στα μέλη του  βελτιωμένες καλύψεις. Τα ποσά που έχουν προνοηθεί στον 

Προϋπολογισμό 2015 επιτρέπουν επίσης  την κάλυψη δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που επωμίζονται 

συνάδελφοι στο εξωτερικό, έστω και εάν αυτοί ενταχθούν στο Κρατικό Σχέδιο Υγείας.  

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διευθέτηση αποτελεί προσωρινή λύση, εν αναμονή ευρύτερων 

εξελίξεων στον τομέα της Υγείας (Γενικό Σχέδιο Υγείας, Σχέδιο Κάλυψης Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα, κλπ). Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι εμπλεκόμενες συνιστώσες του (Συμβούλιο, Πρυτανεία, 

Συντεχνίες, αρμόδιες Υπηρεσίες) πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση για έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση 

οποιωνδήποτε διαφαινόμενων κινδύνων.     

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 ενισχύει τις προσπάθειες που 

γίνονται. Χαιρετίζουμε επί τούτου την αγαστή συνεργασία που παρατηρείται μεταξύ των συντεχνιών του 

προσωπικού και μεταξύ των υπηρεσιακά αρμόδιων συναδέλφων που χειρίζονται το θέμα.    

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
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Με πρωτοβουλία του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης έχει καταρτιστεί Επιτροπή για 

εξέταση θεμάτων που αφορούν στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα του προσωπικού. Στην Επιτροπή μετέχουν 

εκπρόσωποι όλων των Συντεχνιών του Διοικητικού και του Ακαδημαϊκού Προσωπικού καθώς και ο Προϊστάμενος 

της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Επιτροπής αυτής, στην οποία η ΚΕΔΙΠ 

εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της, έχουν αποφασιστεί οι εξής δράσεις: 

Ετοιμασία από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού ανάλυσης των δεδομένων που ισχύουν για τα συνταξιοδοτικά 

ωφελήματα του προσωπικού, μέσα και από παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Η πληροφόρηση αυτή, 

αφού τύχει σχετικής επεξεργασίας από την Επιτροπή, θα κοινοποιηθεί σε όλο το προσωπικό. 

Ετοιμασία πρότασης προς το Υπουργείο Οικονομικών για θέσπιση Ταμείου Προνοίας, για κάλυψη των μελών του 

προσωπικού που με βάση τη σχετική Νομοθεσία δεν εντάσσονται στο Σχέδιο Σύνταξης του ΠΚ (συμβασιούχο 

προσωπικό και προσωπικό που εργοδοτείται σε μόνιμη θέση μετά την 01/10/2011). Η πρόταση θα περιλαμβάνει και 

τους σχετικούς Κανονισμούς Ταμείου Προνοίας. 

Επιτροπή για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα του προσωπικού 
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Η ΚΕΔΙΠ εξασφάλισε ειδική τιμή εισόδου για την κυπριακή θεατρική 
κωμική παράσταση με τίτλο, Η Μπουγάτσα στο Θέατρο Πάνθεον, στις 19 
Δεκεμβρίου 2014. Μέλη και φίλοι της ΚΕΔΙΠ είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν την παράσταση σε σκηνοθεσία και διασκευή κειμένων 
Λώρη Λοϊζίδη. 

Οι ηθοποιοί της παράστασης ήταν οι, Αντώνης Κατσαρής, Κώστας 
Καζάκας, Μάριος Δημητρίου, Λώρης Λοϊζίδης, Φώτης Γεωργίδης, Ξένια Κωσταντινίδου και Μόνικα 
Χατζηβασιλείου. 
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Η μπουγάτσα! 

Η ΚΕΔΙΠ πραγματοποίησε, στις 15 Ιανουαρίου του 2015 στην 
ταβέρνα Λυσιώτικη Σούβλα Παής, πρωτοχρονιάτικο γεύμα για 
τα μέλη της, με κοπή της βασιλόπιττας και την καθιερωμένη 
μας σάτιρα. Η συμμετοχή των μελών μας ήταν πολύ 
ικανοποιητική και το κλίμα πολύ ευχάριστο. 

Διήμερο στον Καλοπαναγιώτη 

Πρωτοχρονιάτικο γεύμα για τα μέλη της ΚΕΔΙΠ 

Τα μέλη της ΚΕΔΙΠ μαζί με τις οικογένειες του είχαν την 
ευκαιρία να περάσουν ένα όμορφο και χαλαρό διήμερο, 
μακριά από τις έγνοιες της καθημερινότητας, στις 7 και 8 
Μαρτίου 2015, στο ξενοδοχείο Casale Panayiotis στο χωριό 
Καλοπαναγιώτης. 



  13 

    ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 2015 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  ΤΕΥΧΟΣ 7  

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΤΗΣ ΚΕΔΙΠ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 

ΚΑΘΕ 2Η ΤΡΙΤΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Β102Α ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ» 

Κ.Ε.ΔΙ.Π

Επιμέλεια τεύχους  

Μαρίζα Λαμπίρη  
Σχεδιασμός:  

Νικολέτα Πισσαρίδη 
 

email: 

kedip@ucy.ac.cy 
ιστοσελίδα: 

www.ucy.ac.cy/kedip 

Cheese & Wine party! 

Την Τρίτη, 23 Ιουνίου τα μέλη της ΚΕΔΙΠ συνευρέθηκαν σε Cheese & Wine party στον όμορφο χώρο του 
ΚΙΤΡΟΝ στη Λευκωσία. Οι εντυπώσεις άριστες και η διάθεση όλων εξαιρετική :-) 


