
 

 

20 Νοεμβρίου 2020 

 

Σύνοψη Διαδικτυακής Συνάντησης (6 Νοεμβρίου 2020) και Ενημέρωση των Μελών  

 

Θέμα 1: Καινούργια Σχέδια Υπηρεσίας 

Ως ΚΕΔΙΠ, καταθέσαμε πολλές φορές διαφωνίες και αντιπροτάσεις στο διάλογο που γίνεται στα 

πλαίσια της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διοικητικού Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ) για τον καταρτισμό των 

νέων Σχεδίων Υπηρεσίας του Διοικητικού Προσωπικού του ΠΚ. Πολλές από τις εισηγήσεις μας 

έχουν υιοθετηθεί και άλλες όχι συμπεριλαμβανομένης και της αντίθεσης μας στην υπερβολική 

σπουδή στις καταγραφές ευθυνών, καθηκόντων, δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών που 

υποβάλλουν την εντύπωση εργοδότησης ενός εξιδανικευμένου-αλάνθαστου υπαλλήλου. 

Σύμφωνα με ότι ανέφερε σε πρόσφατη συνεδρία της ΣΕΔΙΠ ο Προϊστάμενος της ΥΑΔ, οι 

υφιστάμενοι υπάλληλοι του ΠΚ θα έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν τα νέα Σχέδια Υπηρεσίας 

ή να μείνουν με τα παλιά με τα οποία προσελήφθησαν. Στα νέα Σχέδια Υπηρεσίας, γίνεται 

αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων και ευθυνών και πιθανόν να ενταχθεί σε αυτά και το 

σύστημα  επιφυλακής (ανάλογα με την υπηρεσία που προσφέρει  κάποιος/α  θα υπάρχει και σχέδιο 

αντιμισθίας). Επιπλέον, τα νέα σχέδια προνοούν  μέχρι τρείς επιπρόσθετες προσαυξήσεις (πλην 

λίγων εξαιρέσεων) στην περίπτωση που ο/η υπάλληλος είχε σχετική προϋπηρεσία κατά την 

πρόσληψη του στο ΠΚ ή κατείχε μεταπτυχιακό τίτλο χωρίς αυτό να ήταν απαιτούμενο στην 

προκήρυξη της θέσης που προσλήφθηκε ή απέκτησε κάποιες άλλες δεξιότητες-ακαδημαϊκούς 

τίτλους μετά την πρόσληψη του. Οι τρεις προσαυξήσεις θα αφορούν και το υφιστάμενο 

προσωπικό, δεν έγινε όμως σαφές μέχρι στιγμής αν θα εφαρμοστεί υπό την προϋπόθεση της 

ατομικής προσυπογραφής των νέων Σχεδίων Υπηρεσίας για το οποίο η ΚΕΔΙΠ θα υποστηρίξει την 

εφαρμογή του χωρίς προϋποθέσεις. 

 

Θέμα 2: Ιδιωτική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη 

Tο ΠΚ έχει προκηρύξει στις 11/11/20 το διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών 
Ιατροφαρμακευτικής Ασφάλισης στο προσωπικό, συνταξιούχους και εξαρτώμενα του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Η αναμενόμενη ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 
15/12/2020. 

Άτομα τα οποία είναι ενταγμένα στο υφιστάμενο ιδιωτικό σχέδιο, θα μπορούν να συνεχίσουν 

απρόσκοπτα με το νέο σχέδιο. Άτομα τα οποία έχουν αποσυρθεί από το υφιστάμενο ιδιωτικό 

σχέδιο  και θα θέλουν να  ενταχθούν στο νέο σχέδιο, συζητιέται ότι ενδεχόμενα θα πρέπει να 

πληρώσουν εφάπαξ  ποσό που αντιστοιχεί στους 3  για παράδειγμα προηγούμενους μήνες που δεν 

ήταν μέλη και να ενταχθούν αμέσως ή να ενταχθούν στο νέο σχέδιο και τους πρώτους  3 να μην 

δικαιούνται κάποια αποζημίωση. 



 

 

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε για το πιο κάτω (απόσπασμα η-μηνύματος από ΥΑΔ 

ημερ.15/07/20 , σημείο 4): 

«…Η απόφαση του Συμβουλίου ΠΚ για συνεισφορά στο Ταμείο από 01/06/2020 – 30/09/2020 
αφορά όλα τα μέλη του προσωπικού του ΠΚ ανεξάρτητα αν συμμετέχουν ή όχι στην Νέα 
Διαφοροποιημένη Ιδιωτική Σύμβαση. Ως εκ τούτου καλείστε όπως φυλάγετε οποιεσδήποτε 
αποδείξεις ιατρικών εξόδων που δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ και αφορούν φυσιοθεραπείες, 
οδοντιατρικά έξοδα και προληπτικές εξετάσεις. Ανάλογα με τη δυνατότητα του Ταμείου τέλος του 
χρόνου θα σας ζητηθεί να υποβληθούν στην ΔΕ για εξέταση και καταβολή αποζημίωσης. 
Σημειώνουμε ότι, οι εξελίξεις όσον αφορά στις υπηρεσίες που καλύπτονται από το ΓεΣΥ πιθανό να 
διαφοροποιηθούν στο σύντομο μέλλον και ως εκ τούτου οποιαδήποτε ωφελήματα που 
αναφέρονται πιο πάνω δεν θα αποζημιώνονται από το Ταμείο…», 

 σας ενημερώνουμε ότι αναμένεται περί τα μέσα Δεκεμβρίου η αποστολή ανακοίνωσης από την 
ΥΑΔ, στη βάση της οποίας θα ζητείται από τα μέλη των Σχεδίων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 
όπως υποβάλουν τυχόν αιτήματα τους (με ημερομηνία από τις 15/07/20 και μετά) στη 
Διαχειριστική Επιτροπή Σχεδίων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. Στη συνέχεια, η 
Διαχειριστική Επιτροπή θα προβεί σε εξέταση των αιτημάτων για σκοπούς καταβολής 
αποζημίωσης, βάση της δυνατότητας του Ταμείου. Σημειώνεται ότι τα αιτήματα αφορούν ΜΟΝΟ 
σε ιατρικά έξοδα που δεν καλύπτονται από το ΓΕΣΥ. 

  

Συγκεκριμένα: 

1.Φυσιοθεραπείες 
2.Οδοντιατρικά Έξοδα 
3.Προληπτικές Εξετάσεις (ΜΟΝΟ  α. Test Παπανικολάου και Υπερηχογράφημα και β. 
Μαστογραφία και Υπερηχογράφημα στήθους) 

Υπενθυμίζεται ότι από τις 15/07/20 δεν γίνεται πλέον υποβολή αιτημάτων στην Universal Life από 
τα μέλη του Σχεδίου. 

Θέμα 3: Αξιολογήσεις Προσωπικού 

Στις διαβουλεύσεις που γίνονται έχουν τεθεί επί τάπητος 3 σημαντικά θέματα: α) Γενικά, υπάρχει 

μια ισοπέδωση του συστήματος βαθμολόγησης (όλοι 5/5), β) δεν υπάρχει σύγκριση στόχων και 

καθηκόντων, γ) η σχέση του συστήματος με τις προαγωγές δεν είναι αξιόπιστη. 

Υπήρξαν εισηγήσεις ώστε  να γίνει πιο ξεκάθαρη η περιγραφή εργασίας (σχέδια υπηρεσίας) του 

διοικητικού προσωπικού και όπου υπάρχει διεύρυνση της εργασίας με επιπρόσθετα καθήκοντα, 

να υπάρχει και επιβράβευση καθώς και  αυξημένος συντελεστής βαρύτητας καθηκόντων. Επίσης 

ζητήθηκε τα προφίλ των ρόλων να ξεκαθαρίσουν και να είναι σύμφωνα με τα σχέδια υπηρεσίας 

(συγκρίσιμα και ισοδύναμα) και να υπάρχει ανάλογη ανταμοιβή σε σχέση με τα υφιστάμενα 

καθήκοντα. Επιπρόσθετα, να θεσμοποιηθούν κίνητρα ανταμοιβής της επιπλέον εργασίας και να 



 

 

μην δημιουργείται άνιση μεταχείριση και παραβίαση της αρχής της ισότητας μεταξύ των 

υπαλλήλων του ΠΚ. Τονίστηκε ότι σε αυτή τη φάση τα αυξημένα καθήκοντα που πιθανόν να 

εκτελούνται από κάποιους υπαλλήλους, συμβάλουν  μόνο στην προσωπική ανάπτυξη του 

υπαλλήλου. 

Για όλα τα πιο πάνω έχει ζητηθεί νομική γνωμάτευση ως προς  το τί μπορεί να υλοποιηθεί και τι 

όχι και η διαδικασία είναι υπό  εξέλιξη. Φαίνεται ότι το ΠΚ για να μπορέσει να εφαρμόσει τα 

προτεινόμενα νέα έντυπα αξιολόγησης, θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει σε τροποποίηση των 

σχετικών Κανόνων, εξουσία την οποία έχει το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.  

 

Θέμα 4: Σύστημα Ανατροφοδότησης 360ο  

Το Σύστημα Ανατροφοδότησης  360ο   στοχεύει στην προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση του 

υπαλλήλου. Είναι πρόγραμμα που προωθεί η εταιρεία Evalion και το οποίο εφαρμόζει με επιτυχία 

σε διάφορους μεγάλους οργανισμούς σε Κύπρο και Ελλάδα. Το εν λόγω σύστημα  προσπαθεί να 

εντοπίσει τα δυνατά σημεία και περιοχές ανάπτυξης ή ανάγκης επιμόρφωσης των υπαλλήλων, 

καθώς και τυχόν αδυναμίες στην εκτέλεση συγκεκριμένων  καθηκόντων, αποτελεσματική 

επικοινωνία, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων ,έγκαιρη ανταπόκριση σε αιτήματα κλπ. Σε πρώτη φάση 

οι διαμεσολαβητές σύμβουλοι/καθοδηγητές ( facilitators) θα παραλαμβάνουν από την ΥΑΔ την 

προσωπική αναφορά όλων των υπαλλήλων που τους έχουν «ανατεθεί»  και θα 

συζητούν/αναλύουν τα αποτελέσματα της σε προκαθορισμένη 30 λεπτη συνάντηση με τους 

αντίστοιχους υπαλλήλους. Με το τέλος της συνάντησης θα συμπληρώνονται τα ατομικά πλάνα 

ανάπτυξης, σε σχέση και με τις επαγγελματικές ιδιότητες, τα οποία θα παραδοθούν στον Τομέα 

Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της ΥΑΔ.  

Θέμα 5: Τηλεργασία σε μόνιμη βάση 

Έχει προωθηθεί σχετικό αίτημα/προσχέδιο, ως πλαίσιο λειτουργίας τηλεργασίας και αναμένεται 

απόφαση από την Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών του Συμβουλίου του ΠΚ. 

Θέμα 6: Κοινωνική προσφορά ΚΕΔΙΠ 

Ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της  ΥΑΔ για οικονομική ενίσχυση (κάλυψη εξόδων που δεν 

καλύπτει το ΓΕΣΥ) 2 χαμηλά αμειβόμενων συναδέλφων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, 

η ΚΕΔΙΠ θα συνεισφέρει (εκ μέρους όλων των μελών της) το ποσό των €500. Το ποσό αυτό θα 

διατίθετο για κάλυψη βραδινής εξόδου των μελών της ΚΕΔΙΠ, η οποία αναβλήθηκε ένεκα των 

επιδημιολογικών συνθηκών που επικρατούν. 

Θέμα 7: Ωφελήματα  μελών ΚΕΔΙΠ 

Καλοκαιρινές διακοπές: Έχουμε έλθει σε επικοινωνία με το ξενοδοχείο Vrissaki στον παραλιακό του 

Πρωταρά, το οποίο  μας ενημέρωσε ότι θα έχουμε την ίδια προσφορά που έχουν και  άλλες μεγάλες 



 

 

συντεχνίες για την περίοδο του καλοκαιριού (ΠΑΣΥΔΥ κλπ). Θα γίνει σχετική επαφή τον Μάρτιο 

ώστε  να καθοριστούν τα πακέτα και θα σας ενημερώσουμε ανάλογα. 

Αγορά καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων: Παρατηρήθηκε ότι από την ελληνική 

ιστοσελίδα το φαρμακείο μου www.tofarmakeiomou.gr υπάρχουν ελκυστικές τιμές προϊόντων, 

(χαμηλότερες από Κύπρο). Δυστυχώς λόγω νομικού κωλύματος, δεν μπορεί να μας εξυπηρετήσει 

με αγορά φαρμάκων, αλλά όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα τους είναι διαθέσιμα. 

Με αποστολή η-μηνύματος  στο kedip@ucy.ac.cy , μπορούμε να σας κάνουμε εγγραφή ώστε  να 

γίνετε VIP members και να σας προσφέρονται ακόμη πιο χαμηλές τιμές από τη συγκεκριμένη 

εταιρεία. Η διάρκεια παραλαβής των προϊόντων εκτιμάται στις  10-15 ημέρες.  

Θέμα 8: Αιτήσεις συναδέλφων για ωράριο εργασίας / κατάργηση απογεύματος 

Έχουμε προβεί σε ενέργειες προς υποστήριξη αιτημάτων συναδέλφων οι οποίοι, λόγω συνθηκών 

Covid-19, δυσκολεύονται με το εργάσιμο απόγευμα κάθε βδομάδας.  Δυστυχώς η απάντηση που 

λάβαμε προφορικώς από τις αρμόδιες αρχές είναι ότι, ένεκα πολλών αιτημάτων που έχουν 

ενώπιον τους προς εξέταση στο παρόν στάδιο, δεν θα  προβούν σε οποιεσδήποτε άλλες 

παραχωρήσεις, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα. Θέλουν να εξετάσουν το κατά πόσον το ΠΚ  

παρουσιάζει δυσλειτουργίες, προβλήματα επικοινωνίας  με διεθνείς οργανισμούς, δυσκολίες στις 

τηλεδιασκέψεις καθώς και εάν υπάρχει σωστή διοικητική υποστήριξη. Ως ΚΕΔΙΠ θα αποστείλουμε 

σχετική επιστολή προς την ΥΑΔ ώστε το Προσωπικό να τυγχάνει διευκόλυνσης και ίσης 

μεταχείρισης. 

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι, στη νέα συνεδρία της ΣΕΔΙΠ που θα γίνει τον Δεκέμβριο, θα 

συζητηθεί η πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου για τροποποίηση του ωραρίου εργασίας του 

Διοικητικού Προσωπικού. Κύρια παράμετρος της νέας πρότασης είναι η διεύρυνση του ευέλικτου 

ωραρίου ώστε να γίνει 7:30-9:00 το πρωί και 15:00-16:30 η αποχώρηση, με κατάργηση του 

απογεύματος της Τετάρτης. Κατά την θερινή περίοδο η αποχώρηση θα γίνεται από 14:30-16:00. Ως 

ΚΕΔΙΠ θεωρούμε ότι η νέα πρόταση θα λειτουργήσει κατά βάση διευκολυντικά  προς το 

Προσωπικό, πλην κάποιων εξαιρέσεων. 

 

Θέμα 9: Πρόσβαση στη διαδικτυακή συνάντηση. 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε αυτούσια τη διαδικτυακή συνάντηση ημερ.06/11/20. 

https://ucy-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kedip_ucy_ac_cy/EYH9trTyEAFJgqQR5ms5UuoBFxE7FiB3md_0

B7pMCm0Lfw?e=isAC5U 
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Θέμα 10: Εγγραφή 2 μελών 

Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε στην οικογένεια της ΚΕΔΙΠ, 2 καινούργια μέλη. Την κ. Μαρία 

Ηροδότου και τον κ. Άνθιμο Ρωτό. Βασικό μέλημα της συντεχνίας μας είναι οι καλές συνθήκες εργασίες 

στον εργασιακό χώρο σε ένα ευχάριστο κλίμα και η προάσπιση των δικαιωμάτων των υπαλλήλων του ΠΚ 

για δίκαιη και ίση μεταχείριση. 

 

Εκ μέρους της Εκτελεστικής γραμματείας της ΚΕΔΙΠ 

 

 

 

 

 

 


