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δελτίο 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Στο πλαίσιο του πάγιου στόχου της ΚΕΔΙΠ για 
ολοκληρωμένη ενημέρωση του Διοικητικού Προσωπικού 
επί των τρεχόντων θεμάτων που απασχολούν το ΠΚ, με 
έμφαση στη δράση της Κίνησης, σας αποστέλλουμε το 9ο 
Ενημερωτικό Δελτίο.  
 
Το 2016 χαρακτηρίστηκε ως έτος σημαντικών αλλαγών 
αναφορικά με την οργάνωση του Πανεπιστημίου μας, μέσα 
και από την υλοποίηση δράσεων που έχουν προκύψει από 
το σχέδιο Αναδιοργάνωσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η ΚΕΔΙΠ έχει παρέμβει με γραπτές και 
προφορικές εισηγήσεις ως προς την αναγνώριση και 
επίλυση θεμάτων που δυσχεραίνουν την προσπάθεια για 
βελτίωση. Δυστυχώς, παρ’ όλες τις προσπάθειες της 
Κίνησης μας, κάποιες από τις παραινέσεις  μας δεν έχουν 
εισακουστεί από τη Διεύθυνση, όπως καταγράφονται και 
στα επί μέρους άρθρα του Δελτίου. Ως ΚΕΔΙΠ, συνεχίζουμε 
να επικροτούμε την προσπάθεια που καταβάλλεται  για 
αλλαγή και να αναγνωρίζουμε την οποιαδήποτε κίνηση 
αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση, τόσο του Διοικητικού 
Προσωπικού του ΠΚ όσο και του οργανισμού γενικότερα.  
 
Το ΠΚ, ως ένας πρωτοπόρος, δυναμικός οργανισμός που 
λειτουργεί πλέον σε ένα διεθνές, συνεχώς μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον, οφείλει να είναι ευέλικτο και ευπροσάρμοστο 
σε αλλαγές. Οι αλλαγές όμως οφείλουν να αναγνωρίζουν 
και να λαμβάνουν υπόψη πρακτικά θέματα της επόμενης 
ημέρας, να είναι νομικά κατοχυρωμένες, να ενισχύουν το 
αίσθημα δίκαιης μεταχείρισης του προσωπικού, και να 
γίνονται στη βάση τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας.    
 

 
Στα θετικά του 2016 καταγράφονται, μεταξύ άλλων: 
 

 Η επαναφορά/καθιέρωση της λειτουργίας της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής Διοικητικού Προσωπικού 
(ΣΕΔΙΠ), η οποία παρέχει θεσμοθετημένο βήμα 
συζήτησης των θεμάτων του Διοικητικού Προσωπικού 
μεταξύ συντεχνιών και Συμβουλίου, και  

 Η θεσμοθέτηση Κανόνων Οργάνωσης Χρόνου 
Εργασίας.   

 
Παράλληλα όμως, αριθμός θεμάτων για τα οποία η ΚΕΔΙΠ 
εμμένει με την κατάθεση απόψεων και εισηγήσεων ως 
προς το χειρισμό και οριστική επίλυσή τους, παραμένουν 
άλυτα.  
 
Σημαντική μισθολογική εξέλιξη για το προσωπικό, εντός 
του 2017, αποτελεί η επαναφορά της παραχώρησης των 
προσαυξήσεων και η κατάργηση της Εκτακτης Εισφοράς σε 
Μισθούς και Συντάξεις.  
 
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.  
 
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 Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών  

 Αναδιοργάνωση Διοικητικών Υπηρεσιών/Οντοτήτων  

 Σχέδιο Υπηρεσίας Προϊσταμένου Διοικητικής Υπηρεσίας      

 Επέκταση Προσφερόμενων Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου προς την 

Πανεπιστημιακή Κοινότητα  

 Εργασιακό Καθεστώς των Γυμναστών  

 Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα-Ίδρυση Ταμείου Προνοίας 

 Ακυρωθείσες Θέσεις Ανώτερων Λειτουργών ΠΚ – Διεκδίκηση Νέων 
Θέσεων  

Το Ενημερωτικό Δελτίο 
της ΚΕΔΊΠ 

διευθύνεται από Συντα-
κτική Επιτροπή, 

το ρόλο της οποίας 
διατελεί η  

Εκτελεστική  

Γραμματεία. 
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 Αναβάθμιση Θέσεων Λογιστικών Λειτουργών με Σύμβαση 

 Αύξηση καλυμμένων χώρων στάθμευσης προσωπικού 

 Κανόνες Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας 

 Επαναφορά θέσεων Λειτουργού Πανεπιστημίου Α’ 

 Αδειες Ασθενείας Διοικητικού Προσωπικού 

 Αδειες Συμβασιούχου Διοικητικού Προσωπικού 

 Σημαντικά ζητήματα που εκκρεμούν προς διευθέτηση  

 Εκδηλώσεις ΚΕΔΊΠ 
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Χαιρετισμός του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών,  

κ. Γιώργου Λαμπριανού   
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Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, 
 
Βρισκόμαστε σε ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία της ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εχοντας πετύχει 
πολλά και σημαντικά μέχρι σήμερα κατατάσσοντας το Πανεπιστήμιο μας ανάμεσα στα πρώτα 350 Πανεπιστήμια 
του κόσμου, θέτουμε τους επόμενους στόχους. Μέσα από την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος 
εκσυγχρονισμού στοχεύουμε στην μεγιστοποίηση της αξίας που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στα 
συμβαλλόμενα μέλη και την ευρύτερη κυπριακή κοινωνία.  
 
Σε μερικές βδομάδες, μετά από ουσιαστική δομημένη συζήτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας, θα υποβληθεί 
για έγκριση από τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο το Στρατηγικό Σχέδιο του Πανεπιστημίου για την επόμενη 
δεκαετία.  Ενα στρατηγικό σχέδιο που μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας 
θα αποτελεί τον οδηγό στην φιλόδοξη προσπάθεια του Πανεπιστημίου μας να εδραιωθεί ως ένας πρωτοπόρος 
θεσμός πολιτισμικής δημιουργίας, εξέχουσας κοινωνικής προσφοράς και σημείο αναφοράς στην παγκόσμια 
επιστημονική κοινότητα.  
 
Σε ένα ταξίδι συνεχούς αυτοβελτίωσης στοχεύουμε στην ενίσχυση της κουλτούρας του Πανεπιστημίου μας που να 
την χαρακτηρίζει η διαφάνεια, η υπευθυνότητα, η δημιουργικότητα και το πάθος. Η εδραίωση του Πανεπιστημίου 
Κύπρου ανάμεσα στα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου θα επιτευχθεί μέσα από την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του, την οικονομική ενδυνάμωση και βιωσιμότητα του οργανισμού, την ανάπτυξη και 
ενίσχυση των υποδομών του αλλά και μέσα από την ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας και πολιτισμού. 
 
Γνωρίζουμε καλά πως η πορεία αυτή που έχουμε επιλέξει να βαδίσουμε ως ηγεσία είναι δύσκολη και πολλές 
φορές θα προβληματίσει τον καθένα από εμάς. Γνωρίζουμε καλά επίσης πως η ειλικρινής καθημερινή μας 
επικοινωνία είναι πέρα για πέρα σημαντική. Την ίδια στιγμή γνωρίζουμε καλά ότι η δύναμη είναι στην ομάδα.  Και 
είναι για αυτό τον λόγο που θέλουμε να συνδιαμορφώσουμε ένα ξεκάθαρο επαγγελματικό πλαίσιο  λειτουργίας 
και ανάπτυξης, έτσι ώστε να οδηγήσουμε μαζί το Πανεπιστήμιο μας ακόμα πιο ψηλά κάνοντας περήφανους εμάς 
και τον τόπο μας. Ενα Πανεπιστήμιο που θα είναι παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά. 
 
 
Σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη και την συνεργασία σας. 
 
Δρ. Γιώργος Λαμπριανού 
 
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών 

   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 



 
Το θέμα απασχολούσε για σημαντικό διάστημα τις Αρχές του Πανεπιστημίου οι οποίες ενημέρωναν σχετικά κατά 
διαστήματα τους εκπροσώπους των συντεχνιών. Η ΕΓ της ΚΕΔΙΠ ενημερωνόταν για τις εξελίξεις υλοποίησης του 
έργου, παρακολουθούσε τη διαδικασία και κατέθετε την άποψη της με συχνές  παρεμβάσεις.  
 
Κατά τους πρώτους μήνες του 2016, στο στάδιο των συζητήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών για την 
ετοιμασία του έργου, η ΚΕΔΙΠ προέβη στις απαραίτητες  παρεμβάσεις  με πρόθεση να διασφαλιστεί ότι όλες οι 
διαδικασίες θα είναι νομότυπες, νομικά κατοχυρωμένες, να διέπονται από τις αρχές της ισότητας και της 
διαφάνειας και με γνώμονα πάντοτε το καλό του Πανεπιστημίου μας αλλά και του Διοικητικού Προσωπικού. Μετά 
την ετοιμασία του σχεδίου αναδιοργάνωσης και της σχετικής μελέτης από τη Διεύθυνση και στο πλαίσιο της 
παρουσίασής τους στο Συμβούλιο για σκοπούς συζήτησης και έγκρισης, οι Συντεχνίες κλήθηκαν μέσω της ΣΕΔΙΠ να 
τοποθετηθούν.  
 
Στις αρχές Μαΐου 2016 η Συντεχνία απέστειλε τις απόψεις της επί των ζητημάτων που προέκυπταν από το σχέδιο 
και τη μελέτη, όπως περιγράφονται πιο κάτω: 
 
 Για την πρόθεση του ΠΚ, για περαιτέρω υποστήριξη της Ερευνας, να προχωρήσει στη δημιουργία νέας 

Υπηρεσίας Ερευνας, η ΚΕΔΙΠ τοποθετήθηκε θετικά διευκρινίζοντας ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή του 
Πανεπιστημίου η ενίσχυση της Ερευνας και θα πρέπει να τύχει της αντίστοιχης σημασίας, κατέθεσε όμως 
παράλληλα τις ανησυχίες της σε σχέση με τον τρόπο στελέχωσης και τη δομή λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας. 

 
 Σχετικά με το διαχωρισμό της Υπηρεσίας Ερευνας και Διεθνών Σχέσεων σε Υπηρεσία Υποστήριξης Ερευνας και 

Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων, η Συντεχνία εξέφρασε τον προβληματισμό της αναφορικά με την ύπαρξη και τη 
λειτουργία της νέα Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων, καθώς η τεκμηρίωση ήταν ανεπαρκής, εκτιμώντας ότι η 
εισήγηση της προηγούμενης Επιτροπής, που είχε επεξεργαστεί το θέμα, για ενσωμάτωση στην Υπηρεσία 
Διεθνών Σχέσεων και άλλων δραστηριοτήτων (όπως τα θέματα Προώθησης και Προβολής), θα έδινε στη νέα 
Υπηρεσία μεγαλύτερο πεδίο απασχόλησης. 

 
 Οσον αφορά το διαχωρισμό της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων σε δύο Υπηρεσίες, την Υπηρεσία 

Πληροφορικών Εφαρμογών και την Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής, η σχετική τεκμηρίωση εκτιμήθηκε και 
πάλι ως ανεπαρκής από την ΚΕΔΙΠ, καθώς δεν αποδείκνυε την αναγκαιότητα του διαχωρισμού, με ορατό τον 
κίνδυνο πρόκλησης μεγαλύτερης δυσλειτουργίας και γραφειοκρατίας μεταξύ των δύο διαφορετικών 
οντοτήτων. Καταληκτικά τόνιστηκε ότι στα περισσότερα πανεπιστήμια του κόσμου οι υπηρεσίες 
πληροφορικής υποστήριξης είθισται να λειτουργούν κάτω από μία διεύθυνση/οντότητα και ότι ο διαχωρισμός 
υπηρεσιών δε συνάδει με την προσπάθεια που επικαλείται η μελέτη αναδιοργάνωσης για αποφυγή 
«διαμερισματοποίησης της διοικητικής λειτουργίας». 

 
(συνεχ.) 
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 Η ΚΕΔΙΠ παρατήρησε στο προτεινόμενο οργανόγραμμα την απουσία της ομάδας του προσωπικού που 
απασχολείται στη διοικητική οντότητα «Πρυτανεία» - αποτελούμενη από τα Γραφεία Διοικητικής και 
Γραμματειακής Υποστήριξης του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και του Αντιπρύτανη 
Διεθνών Σχέσεων Οικονομικής και Διοίκησης, το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και τον Τομέα 
Προώθησης και Προβολής – και εισηγήθηκε τη συμπερίληψή της σε αυτό. 

 
 Η Κίνηση εξέφρασε τη διαφωνία της σχετικά με τη μη συμπερίληψη των Γραφείων στην οργανωτική δομή των 

Υπηρεσιών, εκτιμώντας ότι θα προκαλέσει δυσλειτουργία των Υπηρεσιών. Παράλληλα, συμφώνησε με τη 
διαπίστωση ότι ο υφιστάμενος αριθμός Γραφείων είναι μεγάλος, και τόνισε ότι το Συμβούλιο έχει την ευχέρεια, 
σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο έκαστης Υπηρεσίας, να προχωρήσει στην αξιολόγηση τους και σε 
διορθωτικές κινήσεις για τη μείωση τους, με στόχο πάντοτε την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. 

 
 Τοποθέτηση της ΚΕΔΙΠ αναφορικά με το Γραφείο Επιχειρησιακής Διεύθυνσης, για το οποίο δεν υπήρχε αναφορά 

στη μελέτη, ήταν όπως το εν λόγω Γραφείο μετακινηθεί από την ΥΑΔ, καθώς οι δραστηριότητές του δεν 
συνάδουν με αυτές της συγκεκριμένης Υπηρεσίας. 

 
 Επιπρόσθετη εκτίμηση της Κίνησης, όπως υποβλήθηκε, ήταν ότι ο αριθμός των νέων Τομέων (εν δυνάμει 

Υπηρεσιών, μέχρι την έγκριση της σύστασής τους από τα αρμόδια κρατικά σώματα) που θα υπάγονται 
απευθείας στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, θα είναι μεγάλος, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι 
εργασίες της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών και του Διευθυντή, στερώντας χρόνο και πόρους από τη 
διαχείριση σημαντικών, στρατηγικών θεμάτων. 

 
 Υποβληθείσα διαπίστωση της ΚΕΔΙΠ ήταν επίσης η αναφορά στη μελέτη για τις μετακινήσεις και την κατάργηση 

Τομέων, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε μετακινήσεις μελών του προσωπικού των εν λόγω 
οντοτήτων. Επί τούτου, ζήτησε να διασαφηνιστεί εάν και πως θα γίνουν μετακινήσεις του προσωπικού. 

 
 Τελευταία επισήμανση της ΚΕΔΙΠ προς το Συμβούλιο αποτέλεσε η εισήγησή όπως ετοιμαστεί μία ευρύτερη 

μελέτη, η οποία να ενσωματώνει και τη δομή λειτουργίας του Διοικητικού Προσωπικού που απασχολείται στα 
Τμήματα και τις Σχολές, ενώ σημείωσε ότι η διαδικασία αναδιοργάνωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών πρέπει να 
συνδέεται με την υπό εξέλιξη διαδικασία χαρτογράφησης και αναδιοργάνωσης των διεργασιών του ΠΚ, για την 
οποία το ΠΚ έχει αποταθεί σε εξειδικευμένους εξωτερικούς σύμβουλους, προκειμένου οι όποιες αποφάσεις 
παρθούν να πηγάζουν από μια σφαιρική και ολιστική αντιμετώπιση του θέματος. 

 
Περί τα τέλη Μαΐου 2016 , το Πρυτανικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρία του, αποφάσισε να προχωρήσει τόσο με 
την άμεση μετακίνηση της Προϊσταμένης των Οικονομικών Υπηρεσιών στην Υπηρεσία Σπουδών και  Φοιτητικής 
Μέριμνας, όσο και με το διαχωρισμό της Υπηρεσίας Ερευνας και Διεθνών Σχέσεων, καθώς και της Υπηρεσίας 
Πληροφορικών Συστημάτων. Βάσει σχετικής ενημέρωσης που έτυχε το προσωπικό από τη Διεύθυνση, τον 
Οκτώβριο 2016 ξεκίνησε ο διαχωρισμός της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων, ενώ από το Νοέμβριο 2016 
βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαχωρισμού της Υπηρεσίας Ερευνας και Διεθνών Σχέσεων. 
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Το ΠΚ στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών αποφάσισε την ομαδοποίηση των Σχεδίων 
Υπηρεσίας των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών και τη μετατροπή της συγκεκριμένης θέσης σε Εναλλάξιμη.  
 
Για σκοπούς συζήτησης του προσχεδίου, όπως είχε ετοιμαστεί από την ΥΑΔ, και έγκρισης και επικύρωσης του 
τελικού σχεδίου από τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο αντίστοιχα, κλήθηκαν οι συντεχνίες να καταθέσουν 
γραπτώς τις θέσεις τους, μέσω της ΣΕΔΙΠ, καταγράφοντας σχόλια και απόψεις.  
 
Η ΚΕΔΙΠ επεξεργάστηκε τόσο τη διαδικασία που ακολουθείται, όσο και το περιεχόμενο του Σχεδίου Υπηρεσίας 
και απέστειλε με σχετικές επιστολές τις απόψεις της, καταγράφοντας μεταξύ πολλών άλλων ότι, μαζί με το 
γενικό Σχέδιο Υπηρεσίας θα πρέπει να προσυμφωνηθούν και τα συνοδευτικά κάθε προκήρυξης ώστε να 
προκαθορίζονται με σαφήνεια οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις κάθε αντίστοιχης θέσης. Δεν νοείται να 
εγκρίνονται Σχέδια Υπηρεσίας που περιλαμβάνουν ασαφείς πρόνοιες ως προς τα απαιτούμενα προσόντα και τα 
καθήκοντα της θέσης. Για το λόγο αυτό η προκήρυξη πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Σχεδίου 
Υπηρεσίας και δεν μπορεί νομικά να ανεξαρτητοποιηθεί.  
  
Τα σχόλια της ΚΕΔΙΠ συζητήθηκαν στη ΣΕΔΙΠ και στη συνέχεια στο Πρυτανικό Συμβούλιο, όπου προέκυψε νέο 
προσχέδιο του υπό συζήτηση Σχεδίου Υπηρεσίας το οποίο κοινοποιήθηκε εκ νέου στις συντεχνίες για σχόλια.  
Επί του νέου προσχεδίου το οποίο περιλάμβανε τρία μέρη, το Γενικό Σχέδιο Υπηρεσίας, τα Απαιτούμενα 
Προσόντα ανά θέση και η Περιγραφή Εργασίας ανά θέση, η ΚΕΔΙΠ κατέθεσε και πάλι τα σχόλια, με στόχο της 
διασφάλιση των ακολούθων συμφωνημένων αρχών: 
 Διασφάλιση εξειδίκευσης συγκεκριμένων θέσεων, μέσα από τη συμπερίληψη ειδικών προσόντων. 
 Διασφάλιση μετακίνησης προϊσταμένων, εφόσον πληρούνται οι ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για 

έκαστη θέση. 
 Διασφάλιση προσέλκυσης των καλύτερων υποψηφίων, βάσει του σχεδίου υπηρεσίας. 
 
Τα σχόλια μας συζητήθηκαν ξανά σε νέα συνεδρία της ΣΕΔΙΠ κατά την οποία ολοκληρώθηκε το νέο Σχέδιο 
Υπηρεσίας για τη θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας, με τη διαφωνία/προβληματισμό της ΚΕΔΙΠ για δύο θέματα τα 
οποία καταθέσαμε και γραπτώς και τα οποία αναφέρονται επακριβώς πιο κάτω: 

 
(α) Θεωρούμε ότι η μη συμπερίληψη ακαδημαϊκών προσόντων (έστω γενικών) για συγκεκριμένες 

θέσεις δεν προβάλλει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, θα αυξήσει 
σημαντικά τον αριθμό των υποψηφίων, θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα κατά τη διαδικασία της 
επιλογής των πιο κατάλληλων υποψηφίων και θα αυξήσει παράλληλα το ενδεχόμενο πολλαπλών προσφυγών 
με δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία του Πανεπιστημίου. 

 
(β) Θεωρούμε ότι το νέο Σχέδιο Υπηρεσίας με τα αντίστοιχα για την κάθε θέση προσόντα και την 

περιγραφή εργασίας, το οποίο θα υιοθετηθεί από το Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να εφαρμοστεί με μεταβατικές 
πρόνοιες ως προς τους υπηρετούντες υφιστάμενους συναδέλφους Προϊστάμενους Υπηρεσιών, ώστε η 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί να είναι καθόλα νόμιμη. Εκτιμάται ότι εκεί όπου οι επηρεαζόμενοι επιθυμούν 
να υιοθετήσουν το νέο Σχέδιο Υπηρεσίας δεν τίθεται θέμα μεταβατικής πρόνοιας.  

Σχέδιο Υπηρεσίας Προϊσταμένου Διοικητικής Υπηρεσίας  
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Η ΚΕΔΙΠ κλήθηκε να συμμετάσχει στη διαδικασία 
αξιολόγησης και διαμόρφωσης της στρατηγικής 
του ΠΚ για τη διεύρυνση των προσφερόμενων 
υπηρεσιών σίτισης, αναψυχής, κατανάλωσης και 
άλλων εξυπηρετήσεων  προς τα μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας. 
 
Μετά από πρόσκληση της Εκτελεστικής 
Γραμματείας,  τα μέλη της Κίνησης είχαν 
παραθέσει τα διάφορα προβλήματα που 
αντιμετώπιζαν σε θέματα εξυπηρέτησης και 
προσβάσεων σε υπηρεσίες εντός του ΠΚ και είχαν 
υποβάλει εισηγήσεις για νέες υπηρεσίες που 
επιθυμούσαν να παρέχονται εντός της 
Πανεπιστημιούπολης. Στη συνέχεια τα 
προβλήματα και οι υποβληθείσες προτάσεις 
είχαν διαβιβαστεί στη Διεύθυνση, στο πλαίσιο 
των συζητήσεων που λάμβαναν χώρα με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της Πανεπιστημιακής 
Κοινότητας, για τον καθορισμό σχετικής 
στρατηγικής και ετοιμασίας μελέτης για βελτίωση 
και επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών 
στην Πανεπιστημιούπολη (όπως εστιατόρια, 
καφετέριες, mini market, μπαράκι, καταστήματα, 
βιβλιοπωλείο, κομμωτήριο, τράπεζες κ.α.), με την 
υποστήριξη Εξωτερικών Συμβούλων. Οι 
εισηγήσεις είχαν μελετηθεί, και βασιζόμενοι στις 
προφορές και τις δυνατότητες του Οργανισμού, 
επιλέχθηκαν για παροχή οι σημαντικότερες.  
 
Ενώ προχωρά σταδιακά η υλοποίηση της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας παράλληλα το 
Πανεπιστήμιο βρίσκεται στη διαδικασία για την 
ανάθεση σε ενιαίο διαχειριστή του συνόλου των 
διαφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
οργανισμού.  
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Επέκταση Προσφερόμενων Υπηρεσιών 
Πανεπιστημίου προς Πανεπιστημιακή 
Κοινότητα  Εργασιακό Καθεστώς Γυμναστών  

Η ΚΕΔΙΠ αντιλαμβάνεται και συμμερίζεται τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι 
γυμναστές, τα οποία απορρέουν, μεταξύ άλλων, 
από την αποδεδειγμένη υποστελέχωση του 
Αθλητικού Κέντρου του ΠΚ και την ανάγκη για 
εφαρμογή συνεχές ωραρίου στο Κέντρο, από 
Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Το θέμα έχει συζητηθεί 
τόσο με γυμναστές, μέλη της ΚΕΔΙΠ όσο και με τα 
αρμόδια Σώματα του ΠΚ.  
 
Στα θετικά καταγράφεται ότι εγκρίθηκε τον 
Σεπτέμβριο 2016 από την αρμόδια Επιτροπή το 
δίκαιο αίτημα για καταβολή επιδόματος ειδικού 
ωραρίου  στους γυμναστές που εργάζονται με ειδικό 
ωράριο. Αναμένεται παράλληλα η οριστική 
αντιμετώπιση και των υπολοίπων θεμάτων που 
χρήζουν επίλυσης, όπως η επαρκή  στελέχωση του 
Αθλητικού Κέντρου και ο καθορισμός της 
αναδρομικότητας στην απόφαση παραχώρησης 
επιδόματος ειδικού ωραρίου.    



Παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα της ίδρυσης Ταμείου Σύνταξης ή Προνοίας του προσωπικού του 

Πανεπιστημίου το οποίο θα καλύπτει: 

•        Νεοεισερχόμενο Προσωπικό (μόνιμο ή συμβασιούχο), που προσλαμβάνεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

μετά την 01/10/2011, και 

•        Προσωπικό που έχει εργοδοτηθεί πριν την 01/10/2011 αλλά δεν δικαιούται να ενταχθεί σε Επαγγελματικό 

Σχέδιο Σύνταξης (συμβασιούχο προσωπικό). 

 

Σημειώνεται ότι το προσωπικό που έχει εργοδοτηθεί σε μόνιμη θέση πριν την 01/10/2011 καλύπτεται ήδη από 

Επαγγελματικό Σχέδιο Σύνταξης, ίδιο με αυτό που ισχύει 

για τους δημόσιους υπαλλήλους. 

 

Η ΚΕΔΙΠ έχει καταθέσει ότι η συνταξιοδοτική κάλυψη 

όλων των μελών του προσωπικού του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, ανεξάρτητα από το καθεστώς εργοδότησης 

τους (μόνιμοι ή συμβασιούχοι) ή την κατηγορία που 

ανήκουν (ακαδημαϊκό ή διοικητικό προσωπικό), ή την 

ημερομηνία εργοδότησης / μονιμοποίησης τους, πρέπει 

να είναι στις προτεραιότητες του Ιδρύματος μας, μέχρι 

την τελεσίδικη επίλυση του συγκεκριμένου θέματος. 

 

Η εισήγηση της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως εκφράστηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 

03/10/2016 προς όλο το προσωπικό  του Πανεπιστημίου Κύπρου για «δημιουργία εθελοντικού Ταμείου Προνοίας 

στο οποίο θα συνεισφέρουν μόνο οι υπάλληλοι» εγκυμονεί κινδύνους, αφού ενδεχομένως να δημιουργήσει 

τετελεσμένα χωρίς τη συμβολή της εισφοράς του εργοδότη στο Ταμείο. Η επίλυση του συνταξιοδοτικού πρέπει 

να εμπλέκει και τον εργοδότη, ούτως ώστε τα ωφελήματα του Ταμείου να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες για 

αξιοπρεπή συνταξιοδότηση. Προσωρινές λύσεις όπως αυτή που προτείνεται δύναται να μειώσουν την «πίεση» 

προς το Κράτος για ανάληψη των ευθυνών του, και στήριξη ενός Ταμείου με ουσιαστική συνεισφορά του 

εργοδότη.    

Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα - Ίδρυση Ταμείου Προνοίας 
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Η ΚΕΔΙΠ έλαβε γνώση ότι οι προαγωγές σε δύο θέσεις ανέλιξης του ΔΠ, οι οποίες είχαν πληρωθεί στο πρόσφατο πα-
ρελθόν (πριν τις παγοποιήσεις), ακυρώθηκαν με ξεχωριστές αποφάσεις δικαστηρίου, και μάλιστα, για ουσιώδεις λό-
γους. Ετσι, εφόσον συζητείτο  ήδη η προώθηση για αποπαγοποίηση πρόσθετων θέσεων ΔΠ ώστε να συμπληρωθεί 
κατάλληλα η οργανωτική δομή των Υπηρεσιών και Τμημάτων, η ΚΕΔΙΠ απέστειλε την τοποθέτησή της επί του θέμα-
τος με σχετική επιστολή προς την Ηγεσία του ΠΚ συνοψίζοντας σε αυτή τα ακόλουθα σημεία και ερωτήματα: 
 
 Τι προτίθεται το Πανεπιστήμιο να κάνει σε σχέση με τις δύο συγκεκριμένες, κενές πλέον, θέσεις Ανώτερου Λει-

τουργού;  
 Πως αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο το γεγονός ότι στις πλείστες των περιπτώσεων που οι αποφάσεις του προ-

σβάλλονται στο δικαστήριο, δικαιώνονται οι προσφεύγοντες και το Πανεπιστήμιο καλείται να καταβάλει τα 
έξοδα και να υποστεί όλες τις αντίστοιχες επιπτώσεις λανθασμένων αποφάσεων με προφανείς επιπτώσεις και 
στο ίδιο το προσωπικό;  

 Τι μέτρα λαμβάνονται ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον οι ακυρώσεις αποφάσεων για πλήρωση νέων θέσεων, 
είτε πρώτου διορισμού είτε προαγωγής, για ουσιώδεις λόγους όπως στις δύο αναφερθείσες περιπτώσεις;  

 Πως προτίθεται το Πανεπιστήμιο να πληρώσει θέσεις Διοικητικού Προσωπικού μετά την έγκριση της αποπαγο-
ποίησης τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι αριθμός υφιστάμενων θέσεων βρίσκονται παγοποιημένες σε διαφορετικά 
στάδια της διαδικασίας πλήρωσης τους η κάθε μία (π.χ. προκήρυξη και κατάθεση αιτήσεων, ή/και διενέργεια προ-
σωπικών συνεντεύξεων, ή/και κατάθεση προτάσεων στο Συμβούλιο);  

 Πως χειρίζεται το Πανεπιστήμιο τη διεκδίκηση νέων θέσεων πρόσληψης και ανέλιξης του Διοικητικού Προσωπι-
κού ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί επάξια στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει με την αύξηση των 
φοιτητών, του ακαδημαϊκού Προσωπικού, των προγραμμάτων σπουδών αλλά και των εγκαταστάσεών του;  

 
Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η ΚΕΔΙΠ στο παρελθόν είχε προειδοποιήσει πολλές φορές για τις προκηρύξεις θέσεων 
που έκρινε ότι παρουσίαζαν σημαντικά κενά και ελλείψεις, καθώς επίσης, είχε καταθέσει τις ανησυχίες της για τις δια-
δικασίες που ακολουθούντο στην πλήρωση θέσεων.  
 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με την επανέναρξη των διαδικασιών 
πρόσληψης και προαγωγής προσωπικού στο Πανεπιστήμιο, το 
θέμα θα τύχει της δέουσας προσοχής και αντιμετώπισης, ώστε 
να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις λανθασμένων χειρισμών 
που βιώσαμε στο παρελθόν και το προσωπικό να ανακτήσει τη 
θετική του στάση απέναντι σε μια διαδικασία που θα εμπνέει 
διαφάνεια, αξιοπιστία, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα.  Επί 
τούτου έχουμε ενημερωθεί από την ΥΑΔ ότι ζητήθηκε νομική 
γνωμάτευση για την ευχέρεια άμεσης πλήρωσης των θέσεων 
που ακυρώθηκαν με δικαστική απόφαση, καθώς και για τη δια-
δικασία πλήρωσης που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Αναμένουμε 
τις εξελίξεις επί του θέματος.  

Ακυρωθείσες Θέσεις Ανώτερων Λειτουργών ΠΚ – Διεκδίκηση Νέων Θέσεων  
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Αναβάθμιση Θέσεων Λογιστικών 
Λειτουργών με Σύμβαση 

Η ΕΓ της ΚΕΔΙΠ διαπίστωσε ότι στο παρελθόν το 

Πανεπιστήμιο με απόφαση του Συμβουλίου, 

προχώρησε στην αναβάθμιση των θέσεων των 

Λογιστικών Λειτουργών που κατείχαν πτυχίο, 

μετατρέποντας τους σε Λειτουργούς Πανεπιστημίου 

συμβαδίζοντας με αντίστοιχη ρύθμιση που έγινε στο 

Δημόσιο, χωρίς όμως να συμπεριλάβει τους 

συμβασιούχους συναδέλφους στην κατηγορία που 

επωφελήθηκε.  

Συγκεκριμένα το 2009, κατόπιν σχετικής ρύθμισης 

στο δημόσιο τομέα, η οποία εφαρμόστηκε και στο 

ΠΚ, αριθμός Λογιστικών Λειτουργών (μόνιμων) 

κλίμακας Α4-Α7 που κατείχαν πτυχίο είχαν 

μετονομαστεί σε Λειτουργούς Πανεπιστημίου 

κλίμακας Α8-Α10-Α11.  

Στο πλαίσιο της ρύθμισης 

αυτής δεν περιλήφθηκαν 

οι Λογιστικοί Λειτουργοί 

(με σύμβαση) ενώ το 

σχέδιο υπηρεσίας τους 

είναι το ίδιο με των 

μόνιμων Λογιστικών 

Λειτουργών και ασκούν 

τα ίδια καθήκοντα.  

Η ΕΓ της ΚΕΔΙΠ, αναγνωρίζοντας τη διάκριση που 

έχει προκύψει με τον τρόπο εφαρμογής της 

ρύθμισης αυτής, αποφάσισε να επαναφέρει το θέμα 

και το κατέθεσε προς συζήτηση στην επόμενη 

συνεδρία της ΣΕΔΙΠ.  

Η ΚΕΔΙΠ έχει καταθέσει πρόταση στη ΣΕΔΙΠ, για κατα-

σκευή πρόσθετων καλυμμένων χώρων στάθμευσης του 

προσωπικού αξιοποιώντας το ποσό που ήδη έχει συλλέξει 

από τα ενοίκια των υφιστάμενων χώρων αλλά και ενός 

πρόσθετου, υπό μορφή εσωτερικού δανείου, το οποίο θα 

ξοφληθεί τα επόμενα τρία χρόνια από τα αντίστοιχα ενοί-

κια των υφιστάμενων και μελλοντικών στεγασμένων χώ-

ρων στάθμευσης.  Η πρόταση έχει εγκριθεί από τη ΣΕΔΙΠ η 

οποία εξουσιοδότησε τις Τεχνικές Υπηρεσίες να αποστεί-

λουν συγκεκριμένη πρόταση στην Επιτροπή Προσωπικού 

και Κανονισμών (ΕΠΚ) για λήψη τελικής απόφασης.  

 

 

 

 

 

 

 

Η πρόταση η οποία στάλθηκε στην ΕΠΚ στις 13 Οκτωβρίου 

2016, περιλαμβάνει τη στέγαση 40 συνολικά νέων θέσεων 

χώρων στάθμευσης από τις οποίες οι 24 θέσεις θα βρίσκο-

νται κοντά στα Κτήρια της Σχολής Οικονομικών Επιστη-

μών και Διοίκησης και οι 16 μπροστά από το Κτήριο Συμ-

βουλίου Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης». Η Επιτρο-

πή ενέκρινε πρόσφατα την εν λόγω πρόταση και έχουν 

ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για την υλοποίησή της. 

Αύξηση καλυμμένων χώρων 
στάθμευσης προσωπικού 
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Είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε ότι η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών (ΕΠΚ) του Συμβουλίου, 
ενέκρινε στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 τους Κανόνες Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας του Διοικητικού Προσωπικού του 
ΠΚ όπως είχαν υποβληθεί από την ad hoc Επιτροπή που είχε οριστεί. Αναμένεται ότι οι πρόνοιες που δεν 
επηρεάζονται από τον περί Προϋπολογισμού Νόμο τεθούν σε άμεση ισχύ ενώ για τις υπόλοιπες, θα αναμένεται 
η ισχύ τους με την έγκριση του Προϋπολογισμού 2017. Σημειώνεται ότι για τις εκπαιδευτικές άδειες και την 
γονική άδεια μετ’ απολαβών αναμένεται δεύτερη νομική γνωμάτευση για την υιοθέτησή τους και η ΕΠΚ θα 
αποφασίσει σχετικά σε επόμενη της ειδική συνεδρία.  
 

Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία ξεκίνησε τέλος του 2014 με την πρόσκληση των αρχών του ΠΚ για κατάθεση 
απόψεων σχετικών με τους τότε ισχύοντες Κανόνες Εργασίας του Προσωπικού με Σύστημα Βάρδιας ή Ειδικό 
Ωράριο. Η ΚΕΔΙΠ σε πρώτο στάδιο εισηγήθηκε την μετονομασία των κανόνων σε Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας 
και ενσωμάτωσης, εκτός από το κανονικό ωράριο εργασίας, και την υπερωριακή απασχόληση (time off, κατ΄ 
αποκοπήν αντιμισθία, κλπ), και τις εκπαιδευτικές άδειες, τις αργίες του Πανεπιστημίου και την γονική άδεια 
μετ’ απολαβών, με στόχο την θεσμοθέτηση και νομική κατοχύρωση τέτοιων παραχωρήσεων. Η εισήγηση της 
ΚΕΔΙΠ έγινε αποδεκτή από την ad hoc Επιτροπή, η οποία αποτελείτο από 1 εκπρόσωπο από κάθε συντεχνία 
(διοικητικού προσωπικού), τον Εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο, τον Προϊστάμενο της 
ΥΑΔ και την Πρόεδρο της ΕΠΚ. Εκ μέρους της ΚΕΔΙΠ, συμμετείχε η Γραμματέας της ΕΓ. 
 

Μετά από συναντήσεις της ad hoc, τον Μάρτιο του 2015 η ΚΕΔΙΠ είχε καταθέσει εμπεριστατωμένη εισήγηση με 
στόχο την επίλυση του συνόλου των προβλημάτων που υπήρχαν. Κατόπιν συναντήσεων μεταξύ μελών της ΕΓ 
της ΚΕΔΙΠ και του νέου ΔΣ της ΕΔΙΠΠΑΚ για συζήτηση του θέματος, έγινε αποδεκτή η βασική εισήγηση και 
κατατέθηκε ως κοινή πρόταση στην ad hoc Επιτροπή. Η τελική μορφή των Κανόνων κατατέθηκε κοινή 
συναινέσει  στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών το καλοκαίρι του 2016.  
 

Η ΕΓ της ΚΕΔΙΠ θα συνεχίσει το έργο της σε αυτό το θέμα καθώς κρίνεται σημαντικό όπως υιοθετηθούν οι 
πρόνοιες της εκπαιδευτικής άδειας και της γονικής άδειας μετ’ απολαβών το συντομότερο δυνατό. 

Κανόνες Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας 



Επαναφορά θέσεων Λειτουργού Πανεπιστημίου Α’ 
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Η ΥΑΔ έχει ενημερώσει τις συντεχνίες για την επαναφορά εισήγησης της για εισαγωγή συγκριμένων μέτρων με 
σκοπό τη μείωση των αδειών ασθενείας του Διοικητικού Προσωπικού του ΠΚ μεταξύ των οποίων και του 
θεσμού/εργαλείου του «Bradford factor». Η ΚΕΔΙΠ τόνισε ότι οι αριθμοί του Πανεπιστημίου δεν διαφέρουν από 

αυτούς των άλλων οργανισμών, τοποθετήθηκε θετικά ως προς τις εισηγήσεις 
της ΥΑΔ για έλεγχο και παρακολούθηση των αδειών ασθενείας του 
προσωπικού διευκρινίζοντας ότι πρέπει να επικεντρωθούν στις Υπηρεσίες που 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές με τις υπόλοιπες, διαφώνησε όμως 
κάθετα με την εφαρμογή του Bradford factor. Η διαφωνία της για εφαρμογή 
του Bradford factor, κατατέθηκε τόσο σε γενικό επίπεδο, όσο και σε πιλοτικό 
επίπεδο για συγκεκριμένες οργανωτικές οντότητες. 

Στην τοποθέτηση της η ΚΕΔΙΠ τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να 
στραφεί προς τη δημιουργία κινήτρων και ενθάρρυνσης για τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και την 
ικανοποίηση του προσωπικού, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που όλοι οι εργαζόμενοι έχουν υποστεί σημαντικές 
μειώσεις στους μισθούς, παγοποιήθηκαν οι ανελίξεις και οι προσαυξήσεις τους και ανατράπηκε το οικονομικό 
ισοζύγιο του κάθε νοικοκυριού και όχι να δίνεται η εντύπωση ότι στοχεύει στην τακτική της ισοπέδωσης των 
ευκαιριών, της έλλειψης εμπιστοσύνης και του  ελέγχου. 

Αδειες Ασθενείας Διοικητικού Προσωπικού 

Η ΚΕΔΙΠ κατέθεσε εισήγηση στη ΣΕΔΙΠ για επαναφορά της θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου Α’ στη δομή του 
Πανεπιστημίου, η οποία έχει υιοθετηθεί από τη ΣΕΔΙΠ.    

Αναμένεται όπως η ΥΑΔ υποβάλει αναθεωρημένο Σχέδιο Υπηρεσίας της συγκεκριμένης θέσης για συζήτηση και 
έγκριση στη ΣΕΔΙΠ.  

Η θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου Α’ αποτελεί την ενδιάμεση βαθμίδα μεταξύ των θέσεων του Λειτουργού 
Πανεπιστημίου και του Ανώτερου Λειτουργού και παρέχει στον οργανισμό και στο προσωπικό την ευκαιρία 
ομαλότερης ανέλιξης και καλύτερης συμπλήρωσης της οργανωτικής δομής. Μελετώντας τα υφιστάμενα 
Οργανογράμματα των Υπηρεσιών, Σχολών και Τμημάτων, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η θέση του 
Λειτουργού Πανεπιστημίου Α’, στην κλίμακα Α11, θα αντιπροσωπεύει τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Γραφείου, 
ειδικότερα σε Υπηρεσίες που απασχολούν σε Γραφεία τους πέραν του ενός Λειτουργούς Πανεπιστημίου. 

Σημειώνεται ότι η θέση αυτή υπάρχει λειτουργικά και οργανωτικά στο δημόσιο αλλά και σε όλους τους 
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.   

Η ΚΕΔΙΠ θεωρεί ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου πρέπει να διασφαλίζει την λογική δομή των ανελίξεων των μελών 
του προσωπικού, η οποία θα πρέπει να συνάδει με τα καθήκοντα και το ρόλο του προσωπικού, όπως αυτός 
απορρέει και από τα σχετικά οργανογράμματα. Σε αυτά τα πλαίσια, η επαναφορά της θέσης Λειτουργού 
Πανεπιστημίου Α’, αναμένεται να συμπληρώσει κατάλληλα την οργανωτική δομή, να βελτιώσει τη λειτουργική 
απόδοση του Πανεπιστημίου μας και να προσφέρει κίνητρα στα μέλη του προσωπικού, χωρίς παράλληλα να 
οδηγεί σε οποιοδήποτε μεσοπρόθεσμό ή μακροπρόθεσμο ουσιαστικό κόστος για τον οργανισμό. 

 



Αδειες Συμβασιούχου  

Διοικητικού Προσωπικού 
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Σημαντικά ζητήματα  
που εκκρεμούν προς διευθέτηση  

 

Η ΚΕΔΙΠ τοποθετήθηκε θετικά σε εισήγηση 
που κατατέθηκε στη ΣΕΔΙΠ για αύξηση των 
αδειών απουσίας (ανάπαυσης) του 
συμβασιούχου προσωπικού στα επίπεδα που 
ισοδυναμούν με το μόνιμο προσωπικό, και 
ευχέρεια μεταφοράς υπολοίπων άδειας όπως 
ισχύει και για τους συναδέλφους με μόνιμο 
καθεστώς εργοδότησης. Υπάρχουν 
συνάδελφοι που εργάζονται στο 
Πανεπιστήμιο με σύμβαση αορίστου χρόνου 
πέραν των 10 ετών και οι άδειες τους 
παραμένουν  στάσιμες στον αριθμό των 20 
ημερών. 

Το θέμα έχει τύχει καθολικής αποδοχής στη 
ΣΕΔΙΠ και έχει εξουσιοδοτηθεί η ΥΑΔ για να 
ετοιμάσει πρόταση προς την Επιτροπή 
Προσωπικού και Κανονισμών για τη ρύθμιση 
αυτής της αδικίας που παρατηρείται εις 
βάρος των συμβασιούχων συναδέλφων. 

 Θέσεις Διοικητικού Προσωπικού 

  Αίτημα για Αποπαγοποίηση θέσεων Διοικητικού 
Προσωπικού 

  Διαδικασία πλήρωσης θέσεων που 
αποπαγοποιούνται 

  Πλήρωση θέσης Διευθυντή Βιβλιοθήκης 

 Αναβάθμιση ρόλου ΔΔΟ (Ψήφος ΔΔΟ στο Συμβούλιο) 

 Αλλαγή Νομοθεσίας ΠΚ 

 Πρυτανικές Εκλογές – Αλλαγή διαδικασίας & Αύξηση 
βαρύτητας ψήφου ΔΠ 
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Tην Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016, 
μεταξύ 9.00πμ - 5.00μμ, στο 
πρατήριο βενζίνης ΕΚΟ στη 
Λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη 47-
49, πλησίον του Προεδρικού 
Μεγάρου, πραγματοποιήθηκε για 
3η συνεχόμενη χρονιά η 
φιλανθρωπική εκδήλωση «Car 
Wash». 

Σκοπός της εκδήλωσης, στο 
πλαίσιο πάντα της κοινωνικής 
προφοράς της Συντεχνίας, η 
οικονομική ενίσχυση του Ειδικού Σχολείου Ευαγγελισμός και του 
Ταμείου Αλληλεγγύης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης».  

Η διοργάνωση στέφθηκε με επιτυχία, καθώς το συνολικό χρηματικό 
ποσό που συγκεντρώθηκε από την εισφορά- αγορά του εισιτηρίου 
πλυσίματος οχημάτων (€7/εισιτήριο) ανήλθε στα €2.234, ποσό το 
οποίο ξεπέρασε τα αντίστοιχα των δύο προηγούμενων ετών . 

Η ΕΓ έχει ευχαριστήσει τα μέλη της, και όχι μόνο, για την έμπρακτη 
συνεισφορά τους, καθώς η μεγαλύτερη ευχαρίστηση έγκειται στη 
βοήθεια που παρέχουμε στα παιδιά και στους φοιτητές. 

ΚΕΔΊΠ - 5 χρόνια προσφοράς 

Πλύσιμο αυτοκινήτων για φιλανθρωπικό σκοπό 

Πέντε χρόνια ζωής συμπλήρωσε η Κίνηση 
Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Κύπρου την Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 

2016.   
 
Το προηγούμενο, αλλά και νέο Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠ 
είχε την ευκαιρία να γιορτάσει το σημαντικό αυτό 
γεγονός στα γραφεία της Κίνησης.  
 
Χρόνια πολλά στην ΚΕΔΙΠ! 

Νυχτερινή έξοδος στο  

Η καθιερωμένη έξοδος 
πριν από τις θερινές 
διακοπές 
πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία την Πέμπτη, 
14 Ιουλίου 2016, στις 
9.00μ.μ. στο ROAD 
TRIP BAR & GRILL, 
COFFEE BEANERY 
CYPRUS, δίνοντας στα 
μέλη μία ευκαιρία 
χαλάρωσης, 
επικοινωνίας και 
συνεύρεσης  εκτός του 
χώρου εργασίας. 
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…και στο θέατρο  

Η ΚΕΔΙΠ, σε συνεργασία με το Θέατρο Λέξη, προσκάλεσε τα μέλη και τους 
φίλους της στη θεατρική παράσταση «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες». 

Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου  2016 οι θεατρόφιλοι της ΚΕΔΙΠ μετέβησαν στο 
Δημοτικό Θέατρο Λατσιών κι απόλαυσαν την ωραία αυτή κωμωδία για 
τον έρωτα, το θάρρος και την αλληλοκατανόηση σε σκηνοθεσία Νίκου 
Νικολαΐδη και πρωταγωνιστές τους Χριστίνα Παυλίδου, Μαρίνα Μανδρή, 
Μάριο Δημητρίου και Νικόλα Μπράβο.  

Εγινε ειδική διευθέτηση στο κόστος των εισιτηρίων για τα μέλη και τους 
φίλους της ΚΕΔΙΠ.  Η ΚΕΔΙΠ ευχαριστεί το Θέατρο για την όμορφη αυτή 
συνεργασία. 

Εξόρμηση στην ύπαιθρο  

Ενα όμορφο Κυριακάτικο μεσημέρι πέρασαν τα 
μέλη της ΚΕΔΙΠ μετά από την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής Εκδηλώσεων της Κίνησης να 
πραγματοποιηθεί εξόρμηση στην ύπαιθρο την 
Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016. Τα μέλη είχαν την 
ευκαιρία να φύγουν μακριά από το θόρυβο της 
πόλης και να βρεθούν στην ακριτική Αθηένου όπου 
γευμάτισαν σε ταβέρνα της περιοχής.  Τα παιδιά των 
μελών είχαν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν από 
δυο παλιάτσους/αη Βασίληδες και να διασκεδάσουν 
με τη ψυχή τους, παραλαμβάνοντας ταυτόχρονα και 
από ένα δωράκι. Μουσικές καρέκλες, μπαλόνια, 
ζωγραφική προσώπου συνέθεταν το σκηνικό της 
εξόρμησης για τους μικρούς μας φίλους.  

Οσον αφορά τους μεγαλύτερους, γεύτηκαν και 
απόλαυσαν άκρως τοπική κουζίνα με πλούσιους 
μεζέδες, συζήτησαν μεταξύ τους και ένιωσαν την 
απόλυτη χαλάρωση χωρίς τις έγνοιες της 
καθημερινότητας. Αργότερα μάλιστα επισκέφθηκαν 
το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείου Αθηένου και 
ξεναγήθηκαν από λειτουργό του Δημαρχείου στις 
τρεις Συλλογές του που αποτελείται από την 
Αρχαιολογική, την Εκκλησιαστική Τέχνη και την 
Εθνογραφική.  

Το ευχάριστο αυτό κλίμα έδωσε το έναυσμα για το 
καλύτερο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας. 
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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:  

Αθηνά Φράγκου Σελίπα  
Σχεδιασμός: 

Νικολέτα Νικολάου Πισσαρίδη   
 

email: 

kedip@ucy.ac.cy 
ιστοσελίδα: 

www.ucy.ac.cy/kedip 

Ετήσια εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας  

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 «Φαγομπλεξίματα» 
την Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017.   

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


