
 

ρωση, ψυχαγωγία, κοινωνική προσφο-

ρά, αλλά και στη δημιουργική σας 

συνεισφορά.  Το παρόν λοιπόν αποτε-

λεί ανοικτή πρόσκληση για όσους 

ενδιαφέρονται να μας αποστείλουν 

άρθρα για τις μελλοντικές μας εκδό-

σεις, να συμμετέχουν στις Επιτροπές 

Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, Επικοι-

νωνίας και Δημοσίων Σχέσεων αλλά 

και να εμπλουτίσουν με νέες ιδέες τις 

δραστηριότητες της ΕΔΙΠΠΑΚ. 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω 

τα μέλη της συντακτικής επιτροπής, το 

Μενέλαο, την Κάλια και την Έλενα για 

την προθυμία και το μεράκι με το 

οποίο εργάστηκαν σε αυτή τη δημι-

ουργική προσπάθεια.  Την Κάλια 

ευχαριστούμε βέβαια για την τόσο 

σημαντική συνεισφορά της στην επι-

μέλεια της έκδοσης.  Τέλος ένα μεγάλο 

ευχαριστώ στον Καλλή Κάππελο για τη 

δημιουργία του λογότυπου «ΕΔΙΠΠΑΚ 

– ενημέρωση», σήμα κατατεθέν του 

ενημερωτικού μας δελτίου. 

Καλή ανάγνωση!!  

 

Σπυρούλλα Σοφοκλέους  

Γραμματέας ΕΔΙΠΠΑΚ 

Είμαστε και πάλι κοντά σας με το 

ενημερωτικό μας δελτίο ανανεωμένο 

με νέα μορφή και συντακτική επιτρο-

πή.  Το ενημερωτικό δελτίο αποτελεί 

ένα σημαντικό μέσο επικοινωνίας της 

ΕΔΙΠΠΑΚ με τα μέλη της, το οποίο θα 

ενημερώνει σε τακτική βάση για θέμα-

τα πρώτιστα συνδικαλιστικά καθώς 

και για άλλα γενικότερου ενδιαφέρο-

ντος που έχουν σχέση τόσο με το 

Πανεπιστήμιο όσο και με το ευρύτερο 

περιβάλλον στο οποίο ζει και δραστη-

ριοποιείται ο καθένας από εμάς. 

 

Ευελπι-

στούμε 

ότι μέσα 

από τις 

συνε-

ντεύξεις 

που θα 

φιλοξενούνται σε αυτό, θα σας δοθεί 

η δυνατότητα να γνωρίσετε μέλη-

συναδέλφους της ΕΔΙΠΠΑΚ που δυνα-

τόν να δραστηριοποιούνται και σε 

άλλους χώρους πέραν του ήδη γνω-

στού επαγγελματικού.  Οι ανακοινώ-

σεις για τις δραστηριότητες αλλά και 

εκδηλώσεις της ΕΔΙΠΠΑΚ μέσω των 

Επιτροπών Κοινωνικών Δραστηριοτή-

των και Επικοινωνίας και Δημοσίων 

Σχέσεων θα σας κρατούν ενήμερους 

για τα δρώμενα στο χώρο της συντε-

χνίας μας. 

Η νέα αυτή έκδοση δυστυχώς μας 

βρίσκει όλους σε ένα περιβάλλον 

δύσκολο και δυσοίωνο για την Κυπρι-

ακή οικονομία, το οποίο αναμφισβή-

τητα έχει επηρεάσει την ποιότητα και 

τρόπο ζωής μας.  Κεκτημένα αλλά και 

βασικά ωφελήματα τα οποία αποκτή-

θηκαν με αγώνες πολλών χρόνων 

τίθενται υπό αμφισβήτηση, κατάργη-

ση και αναθεώρηση στο βωμό του 

μνημονίου το οποίο δυστυχώς αδυνα-

τεί να διασφαλίσει την αναχαίτιση της 

ύφεσης αλλά και την προοπτική ανά-

πτυξης της οικονομίας. 

Σε αυτό το δύσκολο λοιπόν εργασιακό 

αλλά και ρευστό περιβάλλον, η ΕΔΙΠ-

ΠΑΚ καλείται να διαφυλάξει στο μέγι-

στο δυνατό βαθμό τα δικαιώματα των 

μελών της, αναγνωρίζοντας τις δυσκο-

λίες και σκοπιμότητες που δυνατόν να 

αντιμετωπίσει. 

Νότα αισιοδοξίας παραμένει το ενημε-

ρωτικό μας δελτίο αλλά και οι εκδηλώ-

σεις μας που στοχεύουν στην ενημέ-

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 10η 

ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΔΙΠΠΑΚ, 

στις 4 Απριλίου 2013.  Κατά τις εργασί-

ες της Γενικής Συνέλευσης αναδείχθη-

καν οι νέοι αξιωματούχοι που θα α-

παρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΕΔΙΠΠΑΚ για τη διετία    2013 – 

2015.  Αναλυτικά το πρόγραμμα της 

Γενικής συνέλευσης περιελάμβανε τα 

πιο κάτω: 

Απόδοση τιμών προς τον πρώην συ-

νάδελφο Δώρο Μιχαήλ: Τιμήθηκε ο 

πρώην συνάδελφος Δώρος Μιχαήλ ο 

οποίος υπήρξε 

ο πρώτος πρόε-

δρος της ΕΔΙΠ-

ΠΑΚ.  Κατά την 

απόδοση της 

τιμητικής πλα-

κέτας τονίστηκε 

η καταλυτική συμβολή του Δώρου 

Μιχαήλ στους αγώνες για το διοικητι-

κό προσωπικό καθώς και η γενικότερη 

συμβολή του στα κοινά του Πανεπι-

στημίου Κύπρου από διάφορες θέσεις 

όπως αυτή του εκπροσώπου του 

διοικητικού προσωπικού στο Συμβού-

λιο του Πανεπιστημίου.  
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Του δημοσιογράφου 

Γιώργου Δελαστίκ 

 

Αναδημοσίευση από 

«Δημόσιο Υπάλληλο» 

30.04.2013 

Πορίσματα Γενικής Συνέλευσης 

Το Ευρώ κατά των … Ευρωπαίων! 
Δεν υπάρχει 

ίσως πιο γνω-

στός φιλοευρω-

παϊστής Βρετα-

νός από τον 

Τίμοθι Γκάρτον 

Ας. Ακόμη και 

αυτός όμως δείχνει πλήρως απογο-

ητευμένος από την κατάσταση στην 

ΕΕ. Αυτό το συναίσθημα τουλάχι-

στον προδίδει ένα άρθρο του στη 

βρετανική εφημερίδα «The Guardi-

an» το οποίο ξεχειλίζει από πίκρα. 

«Σήμερα φτιάξαμε το ευρώ και η 

κρίση του ευρώ ξεκάνει τους Ευρω-

παίους», γράφει περίλυπος αρχίζο-

ντας το άρθρο του: «Υφίσταται 

πραγματικός κίνδυνος να γίνουν 

κομμάτια οι συναισθηματικοί δε-

σμοί και οι δεσμοί σύμπνοιας που 

είναι ουσιώδεις για κάθε πολιτική 

κοινότητα... Καθώς τμήματα της 

Ευρώπης έγιναν πιο αντιγερμανικά, 

έτσι και τμήματα της Γερμανίας 

έγιναν πιο αντιευρωπαϊκά» διαπι-

στώνει. Ποιος φταίει; Το ευρώ! 

«Γιατί βρισκόμαστε τώρα σε αυτό 

το σπιράλ αμοιβαίας έχθρας που 

μας οδηγεί προς τα κάτω; Σίγουρα 

εξαιτίας των βασικών ελαττωμάτων 

του σχεδιασμού του ευρώ» υποστη-

ρίζει ο Βρετανός φίλος της ευρωπα-

ϊκής ολοκλήρωσης. Δεν είναι ο 

μόνος που έχει αυτήν την άποψη. 

Κάθε άλλο. 

«Ζώνη των ζόμπι (!) έχει γίνει τώρα 

η Ευρωζώνη» έγραψε στην ίδια 

εφημερίδα μια μέρα νωρίτερα ένας 

άλλος αρθρογράφος της, ο Σιούμας 

Μάιλνι. «Το πείραμα του ευρώ 

αποτυγχάνει. Η ΕΕ μπορεί να σωθεί 

από πολλές άλλες απόψεις, αλλά το 

ενιαίο νόμισμα ήταν τρέλα» υπο-

γράμμιζε στη διεθνή έκδοση των 

«The New York Times» ο Γουίλιαμ 

Πφαφ, γνωστός αρθρογράφος. 

«Αυτή η κρίση τώρα μπορεί να 

καταστρέψει την ευρωπαϊκή νομι-

σματική ένωση, όπως αυτή υφίστα-

ται σήμερα» προσθέτει με έμφαση. 

«Η Ευρωζώνη γνώρισε την πρώτη 

μείζονα πράξη αποσύνθεσής της. Η 

θεαματικά κακότεχνη διάσωση της 

Κύπρου δημιούργησε επισήμως μια 

Ευρωζώνη δύο ταχυτήτων. Οι κατα-

θέσεις είναι πιο ασφαλείς στη 

Γερμανία παρά στην περιφέρεια και 

αυτό έχει τεράστιες συνέπειες», 

γράφει στους «The New York 

Times» ο Τόμας Ράιτ του Ινστιτού-

του Μπρούκινγκς της Ουάσιγκτον. 

Αν μη τι άλλο η Κύπρος συνέβαλε 

στην αποκάλυψη της … κακοτεχνίας 

και μάλιστα με θεαματικό τρόπο. 

 

 

Απολογισμός Διοικητικού Συμβου-

λίου 2011 – 2013: Ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΙΠ-

ΠΑΚ παρουσίασε το έργο της ΕΔΙΠ-

ΠΑΚ κατά τη διετία 2011 – 2013.  

Παρουσιάστηκαν τα εργασιακά 

θέματα που απασχόλησαν το Συμ-

βούλιο, οι επιτυχίες καθώς και τα 

θέματα που παραμένουν σε εκκρε-

μότητα.  Έγινε επίσης αναφορά στις 

εκδηλώσεις που πραγματοποιήθη-

καν καθώς και οικονομικός απολο-

γισμός.  

 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσε-

ων / Διορισμός Ελεγκτή: Ο Ταμίας 

παρουσίασε την οικονομική κατά-

σταση της ΕΔΙΠΠΑΚ για το έτος 

2012 και τον νέο προϋπολογισμό 

για το 2013.  Συζητήθηκε η δημι-

ουργία Ταμείου Αλληλεγγύης για τα 

μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ.  Για τη διαχείρι-

ση του ταμείου αυτού αποφασίστη-

κε όπως συσταθεί ad-hoc επιτροπή, 

η οποία θα το μελετήσει και θα 

προβεί σε εισηγήσεις. Ο προϋπολο-

γισμός εγκρίθηκε λαμβάνοντας 

υπόψη τις τοποθετήσεις των μελών 

για αύξηση του κονδυλίου για 

επιχορηγημένες διακοπές μελών 

κατά €5.000,00. 

Αλλαγές στο καταστατικό: Ο Αντι-
πρόεδρος παρουσίασε το καταστα-
τικό με τις προτεινόμενες αλλαγές 
του, οι οποίες εγκρίθηκαν κατόπιν 
ομοφωνίας των μελών.  Όσον αφο-
ρά στο άρθρο 6 «Πόροι της ΕΔΙΠ-
ΠΑΚ», παράγραφος 1 (μηνιαία 
συνδρομή) , έγιναν τροποποιήσεις 
κατά τη συζήτηση στη Γενική Συνέ-
λευση, οι οποίες εγκρίθηκαν από τα 
μέλη. 
 

Συλλογική Σύμβαση – εξουσιοδό-

τηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

για λήψη μέτρων: Η Γραμματέας 

του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΕΔΙΠΠΑΚ παρουσίασε το ιστορικό 

του αιτήματος της ΕΔΙΠΠΑΚ για 

σύναψη Συλλογικής Σύμβασης με το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Στο τέλος 

της παρουσίασης και συζήτησης 

του θέματος, διεξήχθη ψηφοφορία 

για εξουσιοδότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΔΙΠΠΑΚ να απο-

φασίσει τη λήψη δυναμικών μέ-

τρων, αναλόγως των εξελίξεων που 

θα προκύψουν. Η Γενική συνέλευση 

ενέκρινε την πρόταση με ποσοστό 

92%.  

Ανοικτή 
Συζήτη-
ση: Κατά 
τη διάρ-
κεια της 
ανοικτής 
συζήτη-
σης 
εκφρά-
στηκαν 
απόψεις από τα μέλη της Γενικής 
Συνέλευσης σχετικά με εργασιακά 
θέματα αλλά και θέματα που αφο-
ρούν ευρύτερα τη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου. 

Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου: Παρά το γεγονός ότι 
αρχικά είχαν υποβληθεί εννιά υπο-
ψηφιότητες, πριν από τη διεξαγωγή 
της Γενικής Συνέλευσης αποχώρη-
σαν δύο υποψήφιοι οπόταν δεν 
διεξήχθη ψηφοφορία.  

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά 
από τη σύγκληση των κλαδικών 
συνελεύσεων και την ανάδειξη των 
κλαδικών επιτροπών, καταρτίστηκε 
σε σώμα ως ακολούθως: 
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Πρόσωπα  

Η ενότητα Πρόσωπα φιλοδοξεί να αποτε-

λέσει ένα παράθυρο γνωριμίας συναδέλ-

φων μας που δραστηριοποιούνται εκτός 

του επαγγελματικού χώρου του Πανεπι-

στημίου και έχουν κάτι ενδιαφέρον να μας 

παρουσιάσουν. 

 

Ανδρέα γεια σου, πες μας λίγα λόγια γ ια 

σένα, έτσι  γ ια να  σε γνωρίσουμε  καλύτερα.   

Κατ’ αρχήν ευχαριστώ την ΕΔΙΠΠΑΚ που μου δίνει 

την ευκαιρία να επικοινωνήσω,  μέσω του εντύπου 

της με τους συναδέλφους του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου. Γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω (με εξαίρεση τα 

φοιτητικά μου χρόνια) στη Λευκωσία και συγκεκριμέ-

να στο Δήμο Στροβόλου.  Είμαι παντρεμένος με τη 

φιλόλογο Μαρία Παναγιώτου και έχω δύο κόρες, τη 

Δήμητρα 11 χρόνων και τη Νάγια 5 ½ . 

 

Από πότε εργάζεσαι  στο  Πανεπιστήμιο και  

τ ι  κάνεις στο Πανεπιστήμιο;   

Είμαι Λειτουργός Πανεπιστημίου  Κύπρου – Βιβλιο-

θηκονόμος και εργάζομαι στη Βιβλιοθήκη από το 

1996. Συντονίζω τον «Τομέα Συστημάτων και Τεχνο-

λογιών Πληροφόρησης» και είμαι υπεύθυνος του 

«Γραφείου Συστημάτων Βιβλιοθήκης». 

 

Τι  αναμένεις  από τη  λειτουργία της Βιβλιο-

θήκης στο νέο κτίριο  που ανεγείρεται  στην 

Πανεπιστημιούπολη;   

Η λειτουργία στο νέο κτίριο θα επιτρέψει στη Βιβλιο-

θήκη να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της (ας μην 

ξεχνούμε ότι το υλικό και το προσωπικό της Βιβλιο-

θήκης είναι αυτή τη στιγμή διασκορπισμένο σε 6 

διαφορετικά κτίρια σε όλη τη Λευκωσία) και να 

αναπτύξει τις υπηρεσίες που θα αναδείξουν περεταί-

ρω τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί, τόσο για το 

Πανεπιστήμιο, όσο και για την ευρύτερη κυπριακή 

κοινωνία. 

 

 

 

 

 

Η αγάπη σου για τα βιβλία επεκτε ίνεται  

και  πέραν της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη-

μίου.  Πώς προέκυψε το  συγγραφικό έργο;   

Από την παιδική ηλικία η ανάγνωση βιβλίων είχε 

σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Το γράψιμο ξεκίνησε 

περισσότερο σαν εκτόνωση και σαν πειραματισμός 

πριν από περίπου 15 χρόνια. Όταν συγκεντρώθηκε 

ένας αριθμός διηγημάτων τα οποία θεώρησα αξιόλο-

γα, αποφάσισα να εκδώσω το πρώτο μου βιβλίο. 

 

Πες μας  λίγα  λόγια γ ια  το πρώτο βιβλίο  

σου, το  Τρομακτ ικό μυστικό του Αϊνστάιν.   

Το βιβλίο αποτελείται από 12 αυτοτελή διηγήματα 

τα οποία,   στον υπότιτλο,  χαρακτηρίζω ως 

«αλλόκοτα»,  λόγω του «παράξενου» χαρακτήρα που 

έχουν. Το συγκεκριμένο βιβλίο, πάντως,  είναι πιο 

κοντά σε αυτό που αποκαλούμε «mainstream λογο-

τεχνία» και μπορεί  να διαβαστεί εύκολα και ευχάρι-

στα από τον μέσο αναγνώστη. 

 

Έχεις μ ια τάση, στο μυστικισμό,  στο αλλό-

κοτο. .  αφού και  το  δεύτερο σο υ βιβλίο,  Ο 

Γ ιος της  Μάγισσας,  πραγματεύεται  το  μυ-

στήριο,  το  μεταφυσικό …  

Ναι, θα έλεγα ότι με το δεύτερο μου βιβλίο έχω μπει 

ακόμα πιο βαθιά στη λογοτεχνία του φανταστικού. 

Οι παράξενες, οι αλλόκοτες ιστορίες που έχουν 

αναπάντεχο και ανατρεπτικό τέλος είναι αυτές που 

αρέσουν και σε μένα σαν αναγνώστη να διαβάζω. Γι’ 

αυτό επιλέγω και σαν συγγραφέας να γράφω γι’ 

αυτές. 

 

Τι  άλλο να περιμένουμε από τον Ανδρέα 

Καπανδρέου;   

Ο συγγραφέας Ανδρέας Καπανδρέου εμπνέεται και 

γράφει συνεχώς. Τώρα, αν θα προκύψει κάποιο άλλο 

βιβλίο,  ο χρόνος θα το δείξει… 

Ανδρέας Κ. Aνδρέου 



 

Η αποκοπή, της αποκοπής… Ω αποκοπή! 
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α/α Νόμος Αποκοπή Ημερομηνία Έναρξης —

Λήξης 

Παρατηρήσεις 

1. Ν113 (Ι) 2011 & 

Ν216 (Ι) 2012 

3% Από Οκτ 2011 μέχρι 

έκαστη αφυπηρέτηση 

Για το Σχέδιο Σύνταξης 

(μόνιμο προσωπικό) 

2. Ν113 (Ι) 2011 2% Από Οκτ 2011 μέχρι 

έκαστη αφυπηρέτηση 

Για το ταμείο χήρων 

και ορφανών 

(μόνιμο προσωπικό) 

3. Ν193(Ι) 
2011 

0-2500 μηνιαίως   0% 
2501-3500           2,5% 
3501-4500           3% 
4501 και άνω       5% 

Από Σεπ 2011 μέχρι Δεκ 
2013 

Έκτακτη εισφορά 

4. Ν168(Ι) 
2012 

0-1000 μηνιαίως   0% 
1001-1500           6,5% 
1501-2000           8,5% 
2001-3000           9,5% 
3001-4000          11,5% 
4001 και άνω      12,5% 

Από Νοε 2012 
μέχρι Δεκ 2013 

Πρώτη μείωση 
απολαβών 

5. Ν31(Ι) 
2013 

0-1000                 0,8% 
1001-1500           7,3% 
1501-2000           9,3% 
2001-3000          10,5% 
3001-4000          13% 
4001 και άνω     14,5% 

Από Ιουν 2013 
χωρίς προσδιορισμό 
ημερ. λήξης 

Δεύτερη μείωση 
απολαβών 

6. Ν31(I) 
2013 

Επιπρόσθετο 3% οριζό-
ντια αποκοπή επί του 
σημ. 5 

Ιανουάριο 2014 
Χωρίς προσδιορισμό 
ημερ. λήξης 

  

7.   1,5% αποκοπή για Ιατρο-
φαρμακευτική Περίθαλ-
ψη 

Από Ιούλιο 2013 Μόνο για τη Δ.Υ. 

8. N183(I) 
2012 
N184(Ι) 
2012 

0-1500              0 % 
1501-2500      2,5% 
2501-3500         3% 
3501 & άνω   3,5% 

Από Ιανουάριο 2014 
μέχρι Δεκέμβριο  2016 

Νέα έκτακτη εισφορά 

Όπως πολύ καλά ξέρουμε εδώ και 

καιρό μας αποκόπτονται διάφορα 

ποσά, είτε μόνιμα, είτε έκτακτα. 

Μάλιστα, αυτό θα συνεχίσει για 

αρκετό καιρό ακόμα. Με τη βοήθεια 

του συμβούλου μας, Σίμου Ευτυχίου, 

προσπαθήσαμε να καταγράψουμε όχι 

μόνο τις αποκοπές και τις εισφορές, 

αλλά και τις υπόλοιπες αυξήσεις σε 

φόρους κ.λπ., που έχουν άμεσο αντί-

κτυπο στο διαθέσιμο εισόδημα μας.  

Στον πίνακα αριστερά παρατίθεται 

συνοπτική κατάσταση των αποκοπών. 

Περισσότερες πληροφορίες  σε σχέση 

και με άλλες απώλειες εισοδήματος 

μπορείτε να διαβάσετε στο αναλυτικό 

άρθρο «’Όλες οι νομοθεσίες που 

αφορούν τη συμβολή των Δ.Υ. και του 

ευρύτερου τομέα στη στήριξη του 

κράτους» που θα αναρτηθεί σύντομα 

στην ιστοσελίδα της ΕΔΙΠΠΑΚ. 

 

Διεξήχθησαν την Πέμπτη, 

18.04.2013, οι Κλαδικές Συνελεύσεις 

για την ανάδειξη των νέων Κλαδικών 

Επιτροπών της Ένωσης του Διοικητι-

κού Προσωπικού του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, των οποίων οι Πρόεδροι θα 

συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβού-

λιο της ΕΔΙΠΠΑΚ. Η θητεία των με-

λών των Κλαδικών Επιτροπών είναι 

διάρκειας δύο ετών.  

 

Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμε-

τέχουν ενεργά στις Κλαδικές Επιτρο-

πές, καθώς με αυτό τον τρόπο θα 

καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε 

ενωμένοι τα προβλήματα που μας 

απασχολούν τα οποία λόγω και της 

οικονομικής κρίσης που πλήττει τον 

τόπο μας έχουν αυξηθεί. Το Συμβού-

λιο της Ένωσης του Διοικητικού 

Προσωπικού του Πανεπιστημίου 

Σύσταση Κλαδικών Επιτροπών 

Κύπρου εύχεται σε όλα τα μέλη των 

Κλαδικών Επιτροπών κουράγιο, 

δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο 

που καλούνται να φέρουν εις πέρας! 

 

Στη σελίδα 6 του ενημερωτικού 

δελτίου παρατίθενται αναλυτικά οι 

πίνακες των νεοσυσταθέντων Κλαδι-

κών Επιτροπών. 

http://www.ucy.ac.cy/data/edipak/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/nomoth%20simv%20DY%20stirizi%20kratous.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/edipak/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/nomoth%20simv%20DY%20stirizi%20kratous.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/edipak/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/nomoth%20simv%20DY%20stirizi%20kratous.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/edipak/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/nomoth%20simv%20DY%20stirizi%20kratous.pdf
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Έτσι, ακόμη κι αν η πληροφορία υποκλα-

πεί κατά το ταξίδι της, δεν μπορεί να 

ερμηνευθεί ενώ παραμένει αόρατη η όλη 

διαδρομή που ακολουθείται μέχρι να 

φτάσει η πληροφορία στον τελικό της 

αποδέκτη. 

Στον αντίποδα, η απόλυτη ανωνυμία που 

παρέχει το Tor και άλλα 

παρόμοια λογισμικά 

ανώνυμης δικτυακής 

κίνησης αποτέλεσαν 

εύφορο πεδίο για την 

άνθιση της δράσης των 

"καβαλάρηδων του διαδι-

κτύου" όπως επονομάζεται η τετράδα 

των τρομοκρατών, των εμπόρων ναρκω-

τικών, των παιδόφιλων και του οργανω-

μένου εγκλήματος. Οι παράνομες δρα-

στηριότητες τους, καλά κρυμμένες στα 

πολλαπλά επίπεδα κρυπτογράφησης των 

ανώνυμων δικτύων συνέβαλαν στο  να 

καθιερωθούν όροι όπως σκοτεινά δίκτυα 

(darknets), υπόγειες διαδικτυακές επικοι-

νωνίες (underground communications) 

και να συνυφαστούν άμεσα με λογισμικά 

όπως το Tor, επικαλύπτοντας σε ένα 

μεγάλο βαθμό την ωφέλιμη πλευρά και 

την προσφορά τους στην ανθρωπότητα. 

Αν και κατά καιρούς υψώνονται φωνές 

κατά της λειτουργίας του Tor, δεν φαίνε-

ται προς το παρόν να οδηγείται σε παύση 

λειτουργίας. Αντίθετα, έχει παρατηρηθεί 

μια προσπάθεια ενημέρωσης και μόρφω-

σης ώστε να υπερθεματιστεί η θετική του 

συνεισφορά στην ενίσχυση του δικαιώ-

ματος ελευθερίας στο λόγο και την επι-

κοινωνία.  

Έχοντας κατά νου ότι τα πάντα μπορούν 

να αποκτήσουν καλές ή κακές ιδιότητες 

ανάλογα με τον εκάστοτε χρήστη τους, οι 

επικριτές τέτοιων λογισμικών και τεχνο-

λογιών θα ήταν καλύτερα να επικεντρω-

θούν στην μόρφωση και καλλιέργεια 

του  ανθρώπου με απώτερο σκοπό την 

ελαχιστοποίηση της  εκμετάλλευσης των 

όποιων εργαλείων για άνομες ενέργειες. 

Περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να 

διαβάσετε στην επίσημη σελίδα του Tor 

καθώς και στις σχετικές καταχωρήσεις 

του EFF (Electronic Frontier Foundation – 

οργανισμός υπεράσπισης των δικαιωμά-

των στον ψηφιακό κόσμο). Σε κάθε περί-

πτωση, αν ενδιαφέρεστε να το χρησιμο-

ποιήσετε, συνίσταται όπως μελετήσετε 

τους σχετικούς περιορισμούς που εφαρ-

μόζουν και να επενδύσετε χρόνο για να 

κατανοήσετε επακριβώς τι μπορεί και τι 

δεν μπορεί να κάνει, ώστε να το χρησιμο-

ποιείτε σωστά και υπεύθυνα. 

Κάλια Χρίστου  

ΥΠΣ 

 

Ανάμεσα στα διάφορα μήλα και βατό-

μουρα που κοσμούν την ορολογία λογι-

σμικών και συσκευών της τεχνολογίας 

πληροφορικής μπορεί κανείς να συνα-

ντήσει και το - ομολογουμένως λιγότερο 

γκλάμορους - κρεμμύδι.  

Πρόκειται για ένα δωρεάν λογισμικό 

προστασίας της διαδικτυακής ανωνυμίας 

το οποίο αναπτύχθηκε προ δεκαετίας στα 

πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας 

του Αμερικανικού Ναυτικού και ονομάζε-

ται Tor project (the onion routing pro-

ject). Σκοπός ανάπτυξης του Tor είναι η 

προστασία του δικαιώματος της ανωνυ-

μίας των χρηστών του διαδικτύου, η 

ελεύθερη διακίνηση δεδομένων, η ασφα-

λέστερη ανταλλαγή ευαίσθητων πληρο-

φοριών και η γενικότερη προώθηση της 

ελευθερίας λόγου όπως αυτή εφαρμόζει 

στην περίπτωση του διαδικτύου.   Είναι 

αυτά τα χαρακτηριστικά που κατέστησαν 

το Tor ένα εργαλείο για παράκαμψη της 

λογοκρισίας του διαδικτύου που συνα-

ντάται σε αρκετά κράτη.  

Στο Tor όλες οι πληροφορίες κατά την 

διακίνηση τους κρυπτογραφούνται σε 

πολλαπλά επίπεδα (που θυμίζουν τα 

επίπεδα των φλούδων του κρεμμυδιού) 

και αποκρυπτογραφούνται με ένα πολύ-

πλοκο τρόπο στον τελικό παραλήπτη. 

Κρεμμύδια στους σκοτεινούς διαδρόμους 

του διαδικτύου 

Εκκρεμότητες 

«… τα πάντα 

μπορούν να 

αποκτήσουν καλές 

ή κακές ιδιότητες, 

ανάλογα με τον 

εκάστοτε χρήστη 

τους » 

1. Ανακατανομή Διοικητικού Προσωπικού  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής με 

όρους εντολής να ανιχνεύσει τις ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό 

και να εισηγηθεί την ανακατανομή του υφιστάμενου διοικητικού 

προσωπικού, με βάση τους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστη-

μίου, οι οποίοι συνοψίζονται στα εξής: 

i. Έρευνα 

ii. Εκπαίδευση – νέα προγράμματα σπουδών 

iii. Καινοτομία 

iv. Κοινωνική προσφορά, διασυνδέσεις με 

κοινωνία και επιχειρηματικό κόσμο 

v. Εργασιακό περιβάλλον 

 

Η ΕΔΙΠΠΑΚ ενημερώθηκε για τα πιο πάνω σε 

συνάντηση με την Επιτροπή στις 18/4/2013.  Στη 

συνέχεια διευθέτησε συναντήσεις με τους ε-

μπλεκόμενους για διαμόρφωση των θέσεων της.  

Με την ολοκλήρωση των επαφών η ΕΔΙΠΠΑΚ θα 

ενημερώσει γραπτώς την Επιτροπή για τις θέσεις της και θα προβεί 

σε ενημέρωση των μελών της. 

 

2. Ωράριο  

Θέση της ΕΔΙΠΠΑΚ είναι η διατήρηση του υφιστάμενου ωραρίου το 

οποίο έχει διαμορφωθεί μετά από διαβουλεύσεις και συμφωνίες 

με τη διοίκηση του ΠΚ, κατά τη διάρκεια των 20 και πλέον χρόνων 

λειτουργίας του Πανεπιστημίου με στόχο την εξυπηρέτηση των 

αναγκών του.  Το θέμα συζητήθηκε στη ΣΕΔΙΠ και παρά την πλειο-

ψηφική απόφαση για διατήρηση του υφιστάμενου ωραρίου, το 

θέμα παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο για λήψη απόφασης. 

 

3. Συλλογική Σύμβαση 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του Τμήματος Εργασι-

ακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων την Τετάρτη 5/6/2013.  Η ΕΔΙΠΠΑΚ θα προβεί σε ενημέρωση 

των μελών της με βάση τις εξελίξεις . 

https://www.torproject.org/index.html.en
https://www.eff.org/torchallenge/legal-faq/
https://www.eff.org/torchallenge/legal-faq/
https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en#warning
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 Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Θέση / Υπηρεσία 
Εσωτ. 

Τηλ.  
Ηλ. Διεύθυνση 

ΚΛ1 

Πρόεδρος Αγγελική Τζιόγκουρου  Λειτουργός, ΥΠΣ 3551 tziongourou.angeliki@ucy.ac.cy 

Αντιπρόεδρος Μενέλαος Μενελάου  Λειτουργός, ΥΣΦΜ  4024 menelaou.menelaos@ucy.ac.cy 

Γραμματέας Ευτύχιος Ευτυχίου  Λειτουργός, ΥΠΣ 3555 eftychiou. eftychios@ucy.ac.cy 

Μέλος Φίλιππος Ιωάννου  Μηχανικός -Αρχιτέκτονας, Τ.Υ. 4205 ioannou.philippos@ucy.ac.cy 

Μέλος Σάββας Κωνσταντίνου  Λειτουργός, ΠΟΛ  5153 constantinou.j.savvas@ucy.ac.cy 

ΚΛ2 

Πρόεδρος Γιώργος Χατζηκωστής  Αν. Τεχνικός, T.Y 4213 hadjicostis.george@ucy.ac.cy 

Αντιπρόεδρος Βασούλα Παπαπέτρου  Αν. Βοηθός Μηχανογράφησης, ΥΠΣ  4442 papapetrou.vasoula@ucy.ac.cy 

Γραμματέας Πλούταρχος Μιλτιάδους  Τεχνικός Ηλεκτρολογίας, Τ.Υ.  4257 miltiadou.ploutarchos@ucy.ac.cy 

Μέλος Κατερίνα Κουνούνη  Βοηθός Μηχανογράφησης, ΥΠΣ 3552 kounouni.katerina@ucy.ac.cy 

Μέλος Χριστόφορος Χατζηπολλάς  Τεχνικός, Τ.Υ 4268 hadjipollas.christophoros@ucy.ac.cy 

ΚΛ3 

Πρόεδρος Αθηνούλα Σοφοκλέους  Γενικός Γραφέας, ΒΙΟ 2880 sofokleous.athina@ucy.ac.cy 

Αντιπρόεδρος Θέκλα Κωνσταντίνου  Γενικός Γραφέας, ΑΓΓ  2102 constandinou.thekla@ucy.ac.cy 

Γραμματέας Αγγέλα Κυριάκου  Γενικός Γραφέας, Τ.Υ.  4400 kyriakou.angela@ucy.ac.cy 

Μέλος Γιώτα Χρίστου  Γενικός Γραφέας, Σχολή Μ.Σ.  4034 christou.yiota@ucy.ac.cy 

Μέλος Μαρία Χατζημιχαήλ Γενικός Γραφέας, ΥΑΔ 4154 hadjimichael.maria@ucy.ac.cy 

ΚΛ4 

Πρόεδρος Χαράλαμπος Καρακούσιης  Ωρομίσθιο Προσωπικό, Τ.Υ. 2529 karakoushis.charalambos@ucy.ac.cy 

Αντιπρόεδρος Μάριος Σωφρονίου  Ωρομίσθιο Προσωπικό, ΥΑΔ  4176 Marioss@ucy.ac.cy 

Γραμματέας Κυριάκος Προδρόμου  Ωρομίσθιο Προσωπικό, Τ.Υ  4224 prodromou.kyriakos@ucy.ac.cy 

Μέλος Ξένιος Νικολάου  Ωρομίσθιο Προσωπικό, ΥΠΣ  4408 nikolaou.xenios@ucy.ac.cy 

Μέλος Κυριάκος Σφογγαράς  Ωρομίσθιο Προσωπικό, Τ.Υ  4271 sfoggaras.kyriakos@ucy.ac.y 

ΚΛ5 

Πρόεδρος Χαράλαμπος Νικολάου  Τεχνικός, ΦΥΣ 2877 ncharal@ucy.ac.cy 

Αντιπρόεδρος Γιάννης Ιωάννου  Λειτουργός, ΤΣΑ 4360 ioannou.a.yiannis@ucy.ac.cy 

Γραμματέας Κάτια Βελούδη  Λειτουργός, ΥΣΦΜ  4043 veloudi.katia@ucy.ac.cy 

Μέλος Νατάσα Χαραλάμπους  Γενική Γραφέας, ΥΣΦΜ  4039 charalambous.natassa@ucy.ac.cy 

Μέλος Βασιλική Μουσικού  Γενική Γραφέας, ΗΜΜΥ  2271 mousikou.vasiliki@ucy.ac.cy 

Σύσταση Κλαδικών Επιτροπών 
(συνέχεια από σελ. 4) 

ΚΛ1: Κλίμακες πρόσληψης Α8 και πάνω στις οποίες ανήκουν, οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, όλες οι βαθμίδες των Λειτουργών, Μηχανικών, Λογιστών και Εσωτερι-

κών Ελεγκτών 

ΚΛ2: Κλίμακες πρόσληψης Α2-Α5-Α7, Α4-Α7, Α5-Α7, Α5-Α7-Α8 στις οποίες ανήκουν, όλες οι βαθμίδες Βοηθών Λειτουργών Πανεπιστημίου, όλες οι βαθμίδες  

Λογιστικών Λειτουργών, οι Τεχνικοί απόφοιτοι ΑΤΙ/ΤΕΙ ή ισότιμου ιδρύματος, οι Τεχνικοί ή άλλες ειδικότητες απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης  

ΚΛ3: Κλίμακες πρόσληψης Α1-Α2-Α5, Α2-Α5-Α7, στις οποίες ανήκουν όλες οι βαθμίδες γραφέων, βοηθών γραφείου και τηλεφωνητών/τριών 

ΚΛ4: Κλίμακες πρόσληψης Ε ή Π στις οποίες ανήκουν όλοι οι ωρομίσθιοι όλων των ειδικοτήτων 

ΚΛ5: Όλοι οι Συμβασιούχοι του Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως βαθμίδας, κλίμακας εισδοχής ή διάρκειας σύμβασης. 



 

Το Ενημερωτικό Δελτίο διευθύνεται 

από Συντακτική Επιτροπή: 

 

Ανδρέας Κασενίδης 

Σπυρούλλα Σοφοκλέους 

Μενέλαος Μενελάου 

Έλενα Μαΐμάρη 

Κάλια Χρίστου 

 

Κατά νόμο υπεύθυνος: 

Ανδρέας Κασενίδης 

 

Eπιμέλεια Έκδοσης: 

Κάλια Χρίστου 

 

Επικοινωνία 

Τηλ.: 22 894440 | Φαξ: 22 895071  

e-mail: edippak@ucy.ac.cy 

 

 

Η ΕΔΙΠΠΑΚ δεν φέρει οποιαδήποτε 

ευθύνη για την ορθότητα ή και το 

περιεχόμενο των ενυπόγραφων άρθρων 

ή/και αναλύσεων που φιλοξενούνται 

στο Ενημερωτικό Δελτίο, τα οποία, 

σημειώνεται, δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ 

ανάγκη την άποψη της ΕΔΙΠΠΑΚ αλλά 

των συγγραφέων τους. 

 

Επιτρέπεται κάθε αναδημοσίευση με 

υποχρέωση αναφοράς του ενημερωτι-

κού δελτίου ως πηγής. Κείμενα για 

δημοσίευση γίνονται δεκτά, εφόσον 

είναι ενυπόγραφα και εγκρίνονται από 

τη συντακτική επιτροπή. Το Ενημερωτι-

κό Δελτίο διατηρεί το δικαίωμα να 

περικόπτει τις επιστολές που δημοσιεύ-

ονται, με την προϋπόθεση ότι δεν 

μεταβάλλει το νόημα τους. 

 

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Η Σ  Ε Ν Ω Σ Η Σ  

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ  

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ  Τ Ο Υ  

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ  

Κ Υ Π Ρ Ο Υ  

www.ucy.ac.cy/edippak 

groups/edippak 

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε 
στην οικογένεια της ΕΔΙΠΠΑΚ τον 
συνάδελφο 

  
 
 

Τεχνικό Ηλεκτρολογίας 
και Ηλεκτρονικής στο Τμήμα ΗΜΜΥ, 
Τηλ.: 5158 | email: mariost@ucy.ac.cy 

Κοινωνική Προσφορά 
Η περίοδος που διανύει η πατρίδα 

μας ταλανίζεται από οικονομικές 

δυσχέρειες, λόγω της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης.  Τα προβλή-

ματα αυτά δεν έχουν αφήσει 

ανεπηρέαστη την ΕΔΙΠΠΑΚ, η 

οποία προσπαθεί μέσα στα πλαί-

σιο των δυνατοτήτων της να προ-

σφέρει έμπρακτα και συλλογικά 

τόσο στα μέλη της όσο και στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  

 

Η ανάγκη για αλληλοβοήθεια και 

συμπαράσταση είναι αναγκαία, 

επιτακτική και πάνω απ’ όλα 

ανθρώπινη και για το λόγο αυτό η 

Ε.ΔΙ.Π.ΠΑ.Κ. έχει προβεί στις ακό-

λουθες εισφορές με στόχο την 

παροχή βοήθειας σε συνανθρώ-

πους μας που το έχουν πραγματι-

κά ανάγκη: 

 

 

1. Παραχώρηση τροφίμων ύψους 

405 ευρώ από την «Μιτσίδης 

Δημόσια Εταιρεία», στο καθένα 

από τα ακόλουθα Κοινωνικά Πα-

ντοπωλεία: 

Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Κύπρου 

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 

Λάρνακος και 

Κοινωνικό Παντοπωλείο Ι. Μ. 

Κωνσταντίας - Αμμοχώστου 

 

2. Παραχώρηση χρηματικής εισφο-

ράς ύψους 300 ευρώ στο Σωματείο 

Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπι-

στημίου Κύπρου. 

 

3. Παραχώρηση χρηματικής εισφο-

ράς ύψους 500 ευρώ στη Μονάδα 

του Παιδοογκολογικού Τμήματος 

του Μακάριου Νοσοκομείου. 

Εκδηλώσεις και καλοκαιρινές διακοπές 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, 

η Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηρι-

οτήτων ετοιμάζει για σας διάφο-

ρες εκδηλώσεις, το πρόγραμμα 

των οποίων θα ανακοινωθεί σύ-

ντομα.  Οι εκδηλώσεις της ΕΔΙΠ-

ΠΑΚ έχουν ως στόχο να φέρουν 

κοντά τα μέλη της σε χαλαρό και 

ξέγνοιαστο περιβάλλον, προσφέ-

ροντάς τους την ευκαιρία να ψυ-

χαγωγηθούν αλλά και να επιμορ-

φωθούν.  

Σας καλούμε ΟΛΟΥΣ να στηρίξετε 

με τη συμμετοχή σας τις εκδηλώ-

σεις αυτές! 

Για το καλοκαίρι η Επιτροπή έχει 

εξασφαλίσει προσφορές από τα 

ακόλουθα ξενοδοχεία : 

(i) ΚΑΝΙΚΑ Hotels and Resorts, 

(ii) ATLANTICA Hotels and Resorts, 

(iii) Ξενοδοχείο KEFALOS και 

(iv) Ξενοδοχείο APHRODITE HILLS, 

 τις οποίες μπορείτε να βρείτε στο 

σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα 

της ΕΔΙΠΠΑΚ. 

Έχει επίσης εξασφαλίσει καλύτε-

ρες τιμές για το Waterworld Wa-

terpark Αγίας Νάπας, τις οποίες 

μπορείτε να βρείτε εδώ. 

Καλό καλοκαίρι! 

 

Το γνωμικό μας 

 
« Στη συζήτηση η εμπιστο-

σύνη βοηθάει περισσότερο 

απ' το πνεύμα » 

 

Φρανσουά Ντε Λα  

Ροσφουκό 

mailto:mariost@ucy.ac.cy
http://www.ucy.ac.cy/data/edipak/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2013-06-05_hotels%202013.pdf
http://www.ucy.ac.cy/data/edipak/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2013-06-05_Waterworld%20Summer%202013.pdf
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