
Ενημερωτικό 
 2016 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

δελτίο 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με την ολοκλήρωση ακόμα μιας χρονιάς, η ΚΕΔΙΠ επικοινωνεί 
μαζί σας, μέσω του  Ενημερωτικό Δελτίου, θέτοντας ενώπιών 
σας τη δράση και τις θέσεις της Κίνησης σε θέματα που 
αφορούν στο Πανεπιστήμιό μας και το προσωπικό του. 
Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στα εξής: 

 λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διοικητικού 
Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ)  

 θέματα που αφορούν σε νέες θέσεις Διοικητικού 
Προσωπικού,  

 καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην ολοκλήρωση 
των αξιολογήσεων συναδέλφων, 

 προβληματικές εσωτερικές προκηρύξεις θέσεων, 

 υποχρεωτική άδεια 4 & 5 Ιανουαρίου 2016, και 

 κοινωνικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες της ΚΕΔΙΠ. 

Το Δελτίο μας περιλαμβάνει επίσης χαιρετισμό από τον 
Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης, 
Καθηγητή Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, τον οποίο 
ευχαριστούμε θερμά τόσο για την προθυμία και τη διάθεση να 
χαιρετίσει το Ενημερωτικό μας Δελτίο, όσο και για την θέληση 
να ενσκήψει και να συζητήσει επί θεμάτων που αφορούν στο 
Διοικητικό Προσωπικό. 

Η ΚΕΔΙΠ, μέσω της κατάθεσης απόψεων και εισηγήσεων και 
μέσω της συμμετοχής σε όλα τα όργανα/επιτροπές όπου 
μετέχουν εκπρόσωποι του Διοικητικού Προσωπικού, στοχεύει 
στην ωφέλιμη και θετική συνεισφορά, πάντα με γνώμονα το 
καλώς νοούμενο συμφέρον του προσωπικού και του 
οργανισμού μας. Οι θέσεις που διατυπώνει η ΚΕΔΙΠ βασίζονται 
σε θέσεις αρχής, και προκύπτουν μετά από έντονο 
προβληματισμό και διαβούλευση. Πεποίθηση μας είναι ότι η 

συλλογικότητα στην λήψη αποφάσεων και η ανταλλαγή 
απόψεων στη βάση επιχειρημάτων είναι εχέγγυο για αγαστή 
συνεργασία των διαφόρων συνιστωσών της Πανεπιστημιακή 
κοινότητας, και για υλοποίηση των στόχων του οργανισμού. 

Δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέσουμε ότι η 
Διοίκηση του Πανεπιστημίου παρουσιάζει σημαντική ολιγωρία 
στη διαχείριση σημαντικών θεμάτων που απασχολούν το 
Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου. Πρόσφατο 
παράδειγμα αποτελεί η καθυστέρηση της διαδικασίας 
πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή Βιβλιοθήκης. Διαχρονικά 
και ουσιώδη θέματα που παραμένουν άλυτα, αποτελούν η 
αλλαγή στη διαδικασία διεξαγωγής των Πρυτανικών Εκλογών 
και η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του Διοικητικού 
Προσωπικού σε αυτές, η αδράνεια στην επανέναρξη της 
λειτουργίας της ΣΕΔΙΠ, η δημιουργία Σχεδίου Σύνταξης για την 
κατοχύρωση όλων των συναδέλφων, μόνιμων και 
συμβασιούχων, και άλλα. Η ΚΕΔΙΠ  έχει μεριμνήσει για την 
κατάθεση απόψεων και εισηγήσεων ως προς τον χειρισμό 
όλων αυτών, αλλά και άλλων θεμάτων προς ολική επίλυσή 
τους.  

Ευελπιστούμε ότι το νέο έτος θα φέρει θετικές εξελίξεις στα 
θέματα που ταλανίζουν για μεγάλο διάστημα το Διοικητικό 
Προσωπικό, αναμένοντας ότι το Πανεπιστήμιο μας θα τα θέσει 
σε προτεραιότητα με σκοπό την εξεύρεση κοινά αποδεκτών 
λύσεων. Τέλος, ευχόμαστε καλή χρονιά σε όλους, με υγεία 
πάνω από όλα, και με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. 

 

Κλεάνθης Πισσαρίδης, Πρόεδρος της Εκτελεστικής 
Γραμματείας της ΚΕΔΙΠ 

 Χαιρετισμός από τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και 
Διοίκησης 

 Υποχρεωτική άδεια 4-5 Ιανουαρίου 2016 

 Λειτουργία ΣΕΔΙΠ 

 Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Διοικητικού Προσωπικού 

 Ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης προσωπικού 

 Προκήρυξη θέσεων στον Τομέα Στρατηγικού Προγραμματισμού, 

Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας της Διεύθυνσης 
Διοίκησης και Οικονομικών 

Το Ενημερωτικό Δελτίο της 
ΚΕΔΙΠ 

διευθύνεται από Συντακτική 
Επιτροπή, 

το ρόλο της οποίας διατελεί η  

Εκτελεστική Γραμματεία. 
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Κ.Ε.ΔΙ.Π

 Επανασύσταση και λειτουργία Επαγγελματικού Κλάδου 
Υπαλλήλων Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΑΣΥΔΥ 

 Εσωτερική προκήρυξη για τις θέσεις Διαχειριστή Εργου για 

την έρευνα 

 Στρατηγικό Εργαστήρι Πανεπιστημίου Κύπρου 

 Δέσμευση Πρυτανικών Αρχών για αποπαγοποίηση  
θέσεων ΔΠ 

 Εκδηλώσεις ΚΕΔΙΠ 
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Διοίκησης Καθηγητή Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου 
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Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το 2016 είναι ευοίωνο: πριν ολοκληρωθεί ο Φεβρουάριος έχουμε εγκεκριμένο Προϋπολογισμό και 

Κατανομές. Η κοινωνία μας αντικρύζει ως έναν αξιόπιστο θεσμό. Το Πανεπιστήμιο προοδεύει. Η 

οικονομία φαίνεται να επανέρχεται σε ρυθμούς ανάπτυξης.    

Γράφω αυτές τις σύντομες σκέψεις Κυριακή βράδυ. 

Χθες, Σάββατο πρωί, απηύθυνα σύντομο χαιρετισμό στο ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο του ΚΕΝΘΕΑ: ένας 

στους δέκα εφήβους μας έχει πειραματισθεί με νομικά απαγορευμένες ουσίες. Παρατηρείται σημαντικό 

πρόβλημα κατάχρησης οινοπνεύματος.  

Σήμερα το πρωί παρευρέθηκα σε οικογενειακό μνημόσυνο. Μετά την εκκλησία, καφές. Το σπίτι σε 

προσφυγικό οικισμό. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους μια πενταμελής οικογένεια με τρεις ενήλικους.  

Και οι τρεις άνεργοι… 

Οι συνθήκες γύρω μας εξακολουθούν να είναι πρωτόγνωρες, τουλάχιστον για τη δική μου μνήμη. Ως 

Πανεπιστήμιο κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβάλουμε σε μια ευρύτερη προσπάθεια για ανάκαμψη.  

Τον τελευταίο μήνα, κάθε βράδυ βλέπω με περηφάνεια το υπό ανέγερση κτήριο της Βιβλιοθήκης να 

αλλάζει σχήμα! Ξεκίνησαν οι εργασίες για το κτήριο τις Πολυτεχνικής Σχολής. Προωθούμε καινοτόμες 

ιδέες, οι οποίες δύνανται να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας: Χαρουπόδασος, κυκλοτρόνιο, 

υδροαντλητική αποθήκευση ενέργειας, ηλιακά υποστηριζόμενη αφαλάτωση… 

Δεν είναι αρκετό.  Η κοινωνία προσδοκεί από εμάς να λειτουργήσουμε ως πρότυπο καλής διαχείρισης.  Να 

αναλάβουμε την ευθύνη να προωθήσουμε εκείνες τις αλλαγές οι οποίες θα μας επιτρέψουν να κάνουμε 

πιο αποδοτική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας και, με 

αλληλεγγύη προς το συνάδελφο, να τραβήξουμε όλοι κουπί στην ίδια κατεύθυνση. Να συμβάλουμε με 

όλες μας τις δυνάμεις, να εργαστούμε με ανιδιοτέλεια και αφοσίωση, ο καθένας και η καθεμιά από το 

πόστο και με το ρόλο του/της, για να δημιουργήσουμε όφελος για την κοινωνία, τους νέους και τις νέες 

μας. Να συνεχίσουμε να κάνουμε τον τόπο μας περήφανο για το Πανεπιστήμιό του. 

Εύχομαι σε όλες και όλους καλή χρονιά, με υγεία και χαρές. 

Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 



Σε συνάντηση που συγκάλεσε ο Πρύτανης με τις 3 
συντεχνίες του Διοικητικού Προσωπικού (ΕΔΙΠΠΑΚ, 
ΚΕΔΙΠ, ΠΑΣΥΔΥ), ενημέρωσε για την πρόθεσή του 
να ζητήσει από το Συμβούλιο την έγκριση 
παραχώρησης υποχρεωτικής άδειας στο 
προσωπικό για τις 4 και 5 Ιανουαρίου 2016, ώστε το 
Πανεπιστήμιο να παραμείνει κλειστό για μια 
βδομάδα (από 31/12/2015), με στόχο την 
εξοικονόμηση πόρων, κυρίως αναφορικά με την 
κατανάλωσης ενέργειας. 

 

Η ΚΕΔΙΠ ζήτησε να δοθεί, τουλάχιστον, στο 
προσωπικό το δικαίωμα ανάκτησης της μιας 
ημέρας, με την προσφορά εργασίας ίσης με 7 ώρες 
σε χρόνο πέραν του κανονικού ωραρίου, όπως 
ανάλογα έγινε και την προηγούμενη χρονιά, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το συμβασιούχο 
προσωπικό δικαιούται μόνο 20 μέρες άδεια το 
χρόνο. Το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό, αφού ο 
μεν Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ανθρώπινου 
Δυναμικού επικαλέστηκε πρακτικές δυσκολίες 
στην εφαρμογή του, ο δε Πρύτανης επικαλέστηκε 
το γεγονός ότι το Διοικητικό Προσωπικό του 
Πανεπιστημίου «απολαμβάνει» 8 μέρες αργίας, 
επιπλέον από άλλους οργανισμούς, (31/12, 
εβδομάδα 15 Αυγούστου, Μεγάλη Πέμπτη και Τρίτη 
του Πάσχα). Για τη θέση της ΚΕΔΙΠ είχε ενημερωθεί 
σχετικά και ο Εκπρόσωπος του Διοικητικού 
Προσωπικού στο Συμβούλιο. Το θέμα 
παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο και λήφθηκε η 
απόφαση για υποχρεωτική άδεια, η οποία 
εφαρμόστηκε.  

 

Υποχρεωτική άδεια 4 & 5 Ιανουαρίου  
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Παρά το ότι το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου 
Κύπρου αποφάσισε την επαναλειτουργία της ΣΕΔΙΠ, 
ως Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα 
συμμετέχουν και οι 3 συντεχνίες του Διοικητικού 
Προσωπικού, ακόμα δεν έχουν κληθεί τα μέλη σε 
συνεδρίαση. Αν και η ΚΕΔΙΠ εκτιμά ότι θα ήταν πολύ 
καλύτερα αν η ΣΕΔΙΠ έχει εκτελεστικές εξουσίες, 
εντούτοις αντιλαμβάνεται ότι κάτι τέτοιο δεν 
καλύπτεται από τη Νομοθεσία του Πανεπιστημίου 
Κύπρου.  

 

Δεδομένου ότι οι αποφάσεις/εισηγήσεις της ΣΕΔΙΠ 
θα αποστέλλονται στη συνέχεια για λήψη 
απόφασης στην Επιτροπή Προσωπικού και 
Κανονισμών και με σκοπό να διασφαλιστεί η σωστή 
λειτουργία της ΣΕΔΙΠ, η ΚΕΔΙΠ απέστειλε εισήγηση 
με την οποία ζητά όπως, «Σε περίπτωση που η 
Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών (ΕΠΚ) δεν 
εγκρίνει μια εισήγηση της ΣΕΔΙΠ, τότε η εισήγηση 
αυτή να επιστρέφει στη ΣΕΔΙΠ για επανεξέταση. Σε 
περίπτωση που η ΕΠΚ δεν εγκρίνει εκ νέου τη 
αναθεωρημένη εισήγηση της ΣΕΔΙΠ, για το ίδιο θέμα, 
τότε η εισήγηση να υποβάλλεται στην ολομέλεια 
του Συμβουλίου για συζήτηση, παρουσία των 
εκπροσώπων των συντεχνιών». 

 

Η ΚΕΔΙΠ θεωρεί απαραίτητη την επανέναρξη της 
λειτουργίας της ΣΕΔΙΠ, το συντομότερο δυνατό, η 
απουσία της οποίας έχει στερήσει από το Διοικητικό 
Προσωπικό το φορέα συζήτησης και επίλυσης 
σοβαρών προβλημάτων που το αφορούν. 
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Λειτουργία ΣΕΔΙΠ 



Ενόψει του γεγονότος ότι αριθμός υφιστάμενων θέσεων του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου 
βρίσκονται παγοποιημένες σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας πλήρωσής τους, η ΚΕΔΙΠ με επιστολή της προς 
τον Προϊστάμενο Ανθρώπινου Δυναμικού ζήτησε να τύχει ενημέρωσης για τη διαδικασία που προτίθεται να 
ακολουθήσει το Πανεπιστήμιο για την πλήρωση των θέσεων αυτών, μετά την αποπαγοποίησή τους.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΚΕΔΙΠ, υπάρχουν θέσεις για τις οποίες:  

 έχουν υποβληθεί αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους, οι αιτητές έχουν καταβάλει το σχετικό χρηματικό 
αντίτιμο (όπου εφαρμόστηκε) αλλά δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία πλήρωσης, 

 έχουν διενεργηθεί και οι προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων, αλλά λόγω θέσπισης της Νομοθεσίας για 
την παγοποίηση η διαδικασία σταμάτησε, 

 έχουν τεθεί εισηγήσεις για λήψη απόφασης για ανέλιξη υποψηφίων μελών του προσωπικού σε αρμόδια 
σώματα (Συμβούλιο, Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών) αλλά, λόγω θέσπισης της Νομοθεσίας για την 
παγοποίηση η διαδικασία σταμάτησε. 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα πρέπει να είναι έτοιμο να προχωρήσει με την πλήρωση όλων των θέσεων που 
βρίσκονται σε εκκρεμότητα, όταν αυτές αποπαγοποιηθούν, για αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων. Σε αυτό το 
πλαίσιο, και λειτουργώντας προληπτικά, η ΚΕΔΙΠ πρεσβεύει ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες, νομότυπες και εκ των 
προτέρων γνωστές οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Ως εκ τούτου, όταν θα ληφθεί η απάντηση του 
Προϊστάμενου της αρμόδιας Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού θα κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Διοικητικού Προσω-
πικού 
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Με επιστολή της, προς τον νέο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών κ. Γιώργο Λαμπριανού, η ΚΕΔΙΠ επανέφερε 
στο προσκήνιο το θέμα της μη έγκαιρης ετοιμασίας και υποβολής των Εκθέσεων Αξιολόγησης του Διοικητικού 
Προσωπικού από τις Διοικητικές Υπηρεσίες ή και τα Τμήματα/Σχολές, γεγονός το οποίο δημιουργεί προβλήματα 
στην εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου.  

 

Για το θέμα απεστάλη σχετική επιστολή στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, με ημερομηνία 
15 Ιουλίου 2015 και λήφθηκε απάντηση, σύμφωνα με την οποία η Υπηρεσία ενημερώνει τους υπεύθυνους των 
αξιολογήσεων για τυχόν εκκρεμότητες και καθυστερήσεις αλλά, η ευθύνη υλοποίησής τους βαρύνει τον Διευθυντή.  

 

Δεδομένου ότι το θέμα των έγκαιρων, έγκυρων και αντιπροσωπευτικών αξιολογήσεων είναι πολύ σοβαρό και 
επηρεάζει τη σωστή λειτουργία του οργανισμού, η ΚΕΔΙΠ ζήτησε από τον Διευθυντή την ενεργό εμπλοκή του για 
άμεση επίλυση του θέματος. 

Επανασύσταση και λειτουργία 
Επαγγελματικού Κλάδου Υπαλ-
λήλων Πανεπιστημίου Κύπρου 
ΠΑΣΥΔΥ 
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Ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού 

Μετά την επανασύσταση και 
λειτουργία του Επαγγελματικού 
Κλάδου Υπαλλήλων Πανεπιστημίου 
Κύπρου ΠΑΣΥΔΥ, η ΚΕΔΙΠ εύχεται 
κάθε καλό στην πορεία του για τη 
διασφάλιση του καλώς νοούμενου 
συμφέροντος του Διοικητικού 
Προσωπικού και του Πανεπιστημίου 
γενικότερα. Η πρόθεση μας για 
αγαστή και ειλικρινή συνεργασία 
είναι δεδομένη και βασίζεται στην 
επίτευξη του κοινού στόχου για ένα 
καλύτερο αύριο. 

Προκήρυξη θέσεων στον Τομέα Στρατηγικού Προγραμ-
ματισμού, Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Διασφάλισης 
Ποιότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών 

Η ΚΕΔΙΠ ζήτησε συνάντηση με το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών 
σε σχέση με την τελευταία εσωτερική προκήρυξη δύο θέσεων 
Λειτουργού Πανεπιστημίου στον Τομέα Στρατηγικού 
Προγραμματισμού, Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Διασφάλισης 
Ποιότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών. Κατά τη 
συνάντηση, η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΙΠ κατέθεσε τις ανησυχίες της για 
την αποσπασματική προκήρυξη εσωτερικών θέσεων του 
Πανεπιστημίου, χωρίς την εκ των προτέρων αξιολόγηση των αναγκών 
όλων των οργανωτικών οντοτήτων, τη μη ενημέρωση του προσωπικού 
για το πώς εξελίσσονται οι υπόλοιπες θέσεις που έχουν προκηρυχθεί 
και για το γεγονός ότι η ενέργεια αυτή προωθεί τη δημιουργία μιας 
άλλης Υπηρεσίας κάτω από τον Διευθυντή αντί να μεταφέρονται 
εξουσίες και έργα στις υφιστάμενες Υπηρεσίες. Ο Διευθυντής δήλωσε 
ότι με το διορισμό του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, διαπίστωσε την 
ανάγκη αναδιοργάνωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών και για να 
μπορέσει να υλοποιήσει αυτόν το στόχο είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η 
ομάδα του.  



Mε αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, σε σχέση με την εσωτερική προκήρυξη θέσεων 

Διαχειριστή Εργων για Υποστήριξη της Ερευνας, η ΚΕΔΙΠ καταθέτει τους έντονους προβληματισμούς της: 

Δεδομένου ότι, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει Υπηρεσία Ερευνας και δεν είναι σαφές το κατά πόσον θα δημιουργηθεί νέα 

Υπηρεσία ή θα μετασχηματιστεί η υφιστάμενη, δεν είναι ξεκάθαρο το πού αποσκοπεί η εν λόγω προκήρυξη θέσεων.  

Επιπρόσθετα, δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση η οργανωτική δομή, ο τρόπος λειτουργίας και το άτομο που Προΐσταται της 

νέας οντότητας Ερευνας, για την οποία συνάδελφοι κλήθηκαν να δηλώσουν ενδιαφέρον μετακίνησης. Στην προκήρυξη δεν 

γίνεται αναφορά στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση του Διαχειριστή Εργων για υποστήριξη της Ερευνας και δεν εξηγείται το πώς 

αυτό συνδέεται με το Σχέδιο Υπηρεσίας σύμφωνα με το οποίο τοποθετήθηκε ο κάθε υποψήφιος στην θέση που κατέχει σήμερα. 

Σημειώνεται ότι κλήθηκαν να κάνουν αίτηση άτομα που βρίσκονται σε διαφορετικές μισθολογικές τοποθετήσεις (Λειτουργοί Α8 -

10-11, Λογιστές Α9-11-12, Μηχανικοί Α9-11-12) και με διαφορετικά Σχέδια Υπηρεσίας. 

Ακολούθως, άτομα που σήμερα εκτελούν καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκαν και σχετίζονται με την έρευνα (π.χ. Λειτουργοί 

της ΥΕΔΣ), πρέπει απαραιτήτως να κάνουν αίτηση προκειμένου να κρίνει η Ειδική Τριμελής Επιτροπή εάν θα συνεχίσουν να 

εκτελούν τα καθήκοντά τους. Η συγκεκριμένη αναφορά θεωρούμε ότι στερείται ευαισθησίας και δημιουργεί αβεβαιότητα και 

ανασφάλεια στα μέλη του προσωπικού που εργάζονται σε θέσεις που σχετίζονται με την έρευνα.  

Το Πανεπιστήμιο έχει δεσμευτεί ως προς τις εσωτερικές προκηρύξεις, δηλώνοντας ότι, όλες θα ανακοινώνονται ταυτόχρονα για 

σκοπούς διαφάνειας, παρέχοντας έτσι το δικαίωμα στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν από τις διαθέσιμες θέσεις εκείνη/

εκείνες που προτιμούν. Στην προκειμένη περίπτωση αυτή η αρχή παραβιάστηκε. Σύμφωνα με τα πιο πάνω σημεία, διαφαίνεται 

ότι ωθείται μια μερίδα του διοικητικού προσωπικού να κάνει αίτηση μετακίνησης άσκοπα, αυξάνοντας αχρείαστα τον όγκο 

εργασίας στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων. Δεν αντιλαμβανόμαστε πώς συνδυάζεται η αποσπασματική 

προκήρυξη θέσεων, εν τη απουσία ολικής εικόνας και ενόσω ο οργανισμός βρίσκεται στα σπάργανα μιας διαδικασίας καθορισμού 

σχεδίου ολιστικού εκσυγχρονισμού της διοίκησης και της λειτουργίας του, μέσω της αναδιοργάνωσης των διοικητικών του 

οντοτήτων.  

Ως ΚΕΔΙΠ, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι δεν έχουμε, σε καμιά περίπτωση, τοποθετηθεί εναντίον οποιασδήποτε κίνησης του 

Πανεπιστημίου να ενισχύσει τον τομέα της έρευνας ούτε αντιδρούμε στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του. 

Αντιθέτως, είναι μια διαδικασία την οποία επικροτούμε και υποστηρίζουμε έμπρακτα. Θεωρούμε, όμως, ότι η συγκεκριμένη 

προκήρυξη ήταν πρόωρη, δημιουργεί πολλαπλά ερωτηματικά και αφήνει τους συναδέλφους που θα ήθελαν να συνεισφέρουν 

στον τομέα της έρευνας εκτεθειμένους.  

Τέλος, δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε τις πρόσφατες υποσχέσεις και δεσμεύσεις των αρχών του Πανεπιστημίου για περαιτέρω 

διαβούλευση με τις συντεχνίες αλλά και τις οντότητες του οργανισμού των όσων προκύπτουν από την προσπάθεια ενίσχυσης 

της έρευνας, οι οποίες δυστυχώς δεν τηρήθηκαν, αφού η συγκεκριμένη προκήρυξη, με τα πολλαπλά κενά της, ανακοινώθηκε 

χωρίς ολοκληρωμένη πληροφόρηση προς την πανεπιστημιακή κοινότητα. 

Εσωτερική Προκήρυξη για πλήρωση Θέσεων Διαχειριστή Εργων για Υποστήριξη της 
Ερευνας 
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Πραγματοποιήθηκε στις 27-28 Νοεμβρίου και στις 18 Δεκεμβρίου 2015, με 

πρωτοβουλία της Πρυτανείας και του Διευθυντή Διοίκησης και 

Οικονομικών του Πανεπιστημίου,  διήμερο εργαστήριο για τον 

καθορισμό του οράματος και του στρατηγικού προγραμματισμού του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, για τα επόμενα 10 χρόνια. 

Στο εργαστήριο συμμετείχαν η Πρυτανεία, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, 

οι Κοσμήτορες των Σχολών, επίλεκτοι ακαδημαϊκοί, ο Διευθυντής 

Διοίκησης και Οικονομικών, οι Προϊστάμενοι των Διοικητικών Υπηρεσιών ή αναπληρωτές τους, ο εκπρόσωπος του 

ΔΠ στο Συμβούλιο, εκπρόσωπος των φοιτητών και εκπρόσωποι των Συντεχνιών του Διοικητικού Προσωπικού. 

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό πνεύμα μεταξύ όλων των μελών που παρευρέθηκαν. Σε αυτό 

αναπτύχθηκαν ιδιαίτερες απόψεις και ιδέες σε σχέση με την ανάπτυξη και το μέλλον του Πανεπιστημίου και 

καταγράφηκαν σημαντικές εισηγήσεις σε σχέση με το όραμα, την αποστολή, την κοινότητα,  τις αξίες και τους 

στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου. Η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνεχιστεί στις 18 

Δεκεμβρίου 2015, οπόταν θα ετοιμαστεί συγκεκριμένη εισήγηση/πρόταση, η οποία αφού κοινοποιηθεί για απόψεις και 

σε ένα ευρύτερο κύκλο μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, θα κατατεθεί στα επίσημα όργανα του 

Πανεπιστημίου για επικύρωση. 

Στρατηγικό Εργαστήρι Πανεπιστημίου Κύπρου 
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Σε πρόσφατη συνάντηση μεταξύ μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΚΕΔΙΠ, του Πρύτανη και του 
Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης καταγράφηκε η βούληση των αρχών του 
Πανεπιστημίου για έναρξη της διαδικασίας αποπαγοποίησης θέσεων Διοικητικού Προσωπικού,  εντός του 2016.  

Οι θέσεις για τις οποίες προτίθεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου να αιτηθεί να αποπαγοποιηθούν και να 
προκηρυχθούν αφορούν κυρίως σε θέσεις συμπλήρωσης οργανωτικής δομής / 
ανελίξεις -π.χ. Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Α14), 
Ανώτερος Λειτουργός (Α13) Λειτουργός Α’ (Α11)- και σε εξειδικευμένες θέσεις, όπως 
είναι π.χ. Τεχνικοί, Μηχανικοί, Λογιστές. Ο κατάλογος με τις θέσεις, για τις οποίες θα 
ζητηθεί αποπαγοποίηση, αναμένεται να οριστικοποιηθεί τον Ιανουάριο 2016 και να 
υποβληθεί στα αρμόδια όργανα του κράτους για έγκριση το Μάρτιο του 2016. 

Δέσμευση Πρυτανικών Αρχών για Αποπαγοποίηση Θέσεων ΔΠ 
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ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ; 

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΕΔΙΠ, θέλοντας να αξιολογήσει την ικανοποίηση των μελών της από τις εκδηλώ-
σεις που διοργανώνει, διεξήγαγε σχετική έρευνα μεταξύ των μελών της. 
Στην έρευνα αυτή, η οποία έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου, ανταποκρίθηκε το 37% των μελών. Πιο κάτω φαί-
νονται, συνοπτικά, τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας. 
 
1. Είστε ικανοποιημένος/η  από το εύρος των εκδηλώσεων που διοργάνωσε η ΚΕΔΙΠ κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 

2014-2015 (πχ ψυχαγωγικές, φιλανθρωπικές, κλπ);  ΝΑΙ: 100%     
 
2. Είστε ικανοποιημένος/η από την επιχορήγηση που προσφέρει η ΚΕΔΙΠ στα μέλη της στις διάφορες εκδηλώσεις 
της;   ΝΑΙ: 91%    ΟΧΙ: 4.5%  ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ: 4.5% 
 
3. Ποιο είδος εκδηλώσεων σας ενδιαφέρει περισσότερο; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Θα σας ενδιέφερε να συμμετέχετε σε τριήμερο ταξίδι 
εκτός Κύπρου;  ΝΑΙ: 77%    ΟΧΙ: 23%     
 
Αν ΝΑΙ που θα σας ενδιέφερε να ταξιδέψετε;  
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Η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ), στο 
πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, διοργάνωσε και φέτος 
συλλογή τροφίμων, προς ενίσχυση των απόρων οικογενειών που 
στηρίζει το φιλανθρωπικό Σωματείο Βαγόνι Αγάπης, το οποίο 
στηρίζει 150 οικογένειες κάθε μήνα. 

Την εκδήλωση στήριξε και ο Φοιτητικός  Ομιλος Ορθόδοξης και Ελληνικής Παράδοσης, τον οποίο και 
ευχαριστούμε θερμά. Η συλλογή τροφίμων διεξήχθηκε από τις 30 Νοεμβρίου- 2 Δεκεμβρίου 2015, στον 
προθάλαμο του Κτηρίου Συμβουλίου Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» και στο Παρεκκλήσι Αγίου  
Πνεύματος στην Καλλιπόλεως.  

Φιλανθρωπική ποδηλασία 

Συλλογή τροφίμων προς ενίσχυση των απόρων οικογε-
νειών που στηρίζει το φιλανθρωπικό Σωματείο Βαγόνι 
Αγάπης 

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015, διεξήχθηκε φιλανθρωπική ποδηλασία από τη 
Λεμεσό προς τη Λευκωσία, με σκοπό τη συλλογή χρημάτων προς ενίσχυση του 
“Panos Evripidou Foundation” καθώς και της «Θερμοκοιτίδας Αγάπης». Τα χρήματα 
διατέθηκαν προς ενίσχυση πρόωρων νεογνών, των γονιών τους καθώς και του 
προσωπικού της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκομείου 
Παίδων «Αρχιεπίσκοπος Μακάρειος Γ’».  

Η ΚΕΔΙΠ, στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού και κοινωνικού της έργου, κάλεσε το 
προσωπικό του Πανεπιστημίου να στηρίξει τη συμμετοχή του συναδέλφου 
Γιώργου Μάγου, ενισχύοντας οικονομικά αυτή.    

Πλύσιμο αυτοκινήτων για φιλανθρωπικό σκοπό 

Η ΚΕΔΙΠ, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, διοργάνωσε για 2η 
συνεχή χρονιά σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΚΟ, εξωτερικό πλύσιμο 
αυτοκινήτων στο πρατήριο βενζίνης ΕΚΟ αρ. 152 στη Λεωφόρο Αθαλάσσας, 
με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Ειδικού Σχολείου Ευαγγελισμός.  
 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015 και 
συμμετείχαν μέλη της ΚΕΔΙΠ, μέλη του προσωπικού και  του Συνδέσμου 
Γονέων του Σχολείου Ευαγγελισμός, μαζί με προσωπικό της ΕΚΟ. Τα συνολικά έσοδα της εκδήλωσης 
ανήλθαν σε €1.963 και η τελετή παράδοσης της επιταγής στο σχολείο πραγματοποιήθηκε στις 5 
Νοεμβρίου 2015 από αντιπροσωπεία της ΚΕΔΙΠ. Το Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός, το οποίο βρίσκεται 
στο Γέρι, φιλοξενεί  πέραν των 75 παιδιών με ειδικές ανάγκες. 
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Χριστούγεννα για τα παιδιά των μελών 
της ΚΕΔΙΠ 

Τα μέλη της ΚΕΔΙΠ πέρασαν ένα όμορφο χαλαρωτικό βρά-
δυ, με καλό κρασί και μεζεδάκια, στο Wine Bar “Funky Vi-
no”, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015. 

Την Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου τα μέλη της ΚΕΔΙΠ με μικρά 
παιδιά προσκλήθηκαν στο Κέντρο Κοινωνικών 
Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη για την 
καθιερωμένη πλέον γιορτή εν όψει των Χριστουγέννων. 
Τα παιδιά έπαιξαν υπό την καθοδήγηση διασκεδαστή, 
ζωγράφισαν, έφαγαν και πήραν το δώρο τους από τον 
Αγιο Βασίλη. Και του χρόνου! 

Η Λωξάντρα 

Η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ), σε 
συνεργασία με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, προσκάλεσε τα μέλη 
και τους φίλους της (η πρόσκληση απευθύνθηκε σε όλο το προσωπικό 
του Π.Κ.), στη θεατρική παράσταση «Η Λωξάντρα»,  την Παρασκευή, 4 
Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 8.30 μ.μ. στο θέατρο ΘΟΚ. 

 

Τα εισιτήρια προσφέρθηκαν στην ειδική τιμή των €8 (κανονική τιμή €12) 
και το έργο ήταν κατάλληλο για άτομα άνω των 15 ετών. 

Funky vino! 
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Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΤΗΣ ΚΕΔΙΠ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 

ΚΑΘΕ 2Η ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Β102Α ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
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Ετήσια εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας της ΚΕΔΙΠ 

Η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ), προσκάλεσε τα μέλη της και τα μέλη του 
Πρυτανικού Συμβουλίου σε γεύμα για την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας για το νέο έτος.  

Το γεύμα πραγματοποιήθηκε σε φιλική ατμόσφαιρα στο εστιατόριο «Μαγείρων Τέχνη»  στις 14 
Ιανουαρίου 2016. Το φλουρί κέρδισε ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών ενώ κληρώθηκαν πολλά 
άλλα δώρα στους παρευρισκόμενους.  

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΕΔΙΠ εύχεται σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα καλή χρονιά.  


