
 

 

 

Γραφείου Σταδιοδρομίας.  Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο για 

την αξιοποίηση των Ταμείου της ΕΔΙΠ-

ΠΑΚ, το οποίο αποτελούσε και το 

κύριο θέμα  της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε 

στις 24 Ιουλίου 2013. 

 

Εν κατακλείδι, επειδή στόχος μας ως 

συντεχνία είναι ο αγώνας και η προ-

σπάθεια για ένα σταθερό και καλύτε-

ρο μέλλον, παρά το δύσκολο εργασια-

κό και οικονομικό περιβάλλον, σας 

αφήνω με το γνωμικό του Θεόκριτου 

«πρέπει να έχετε θάρρος γιατί το 

αύριο ίσως είναι καλύτερο». 

 

Σπυρούλλα Σοφοκλέους 

Γραμματέας ΕΔΙΠΠΑΚ 

Η στασιμότητα στα πλείστα εργασιακά 

ζητήματα που μας απασχολούν ως 

συντεχνία, πέρα από ανησυχητική, 

αποτελεί δυστυχώς σημάδι των και-

ρών. Η σημερινή πραγματικότητα 

χαρακτηρίζεται από ασάφεια και 

οπισθοδρόμηση σε βασικά εργασιακά 

ζητήματα. 

 

Παρόλο το ζοφερό τοπίο, δεν μπορού-

με παρά να χαιρετίσουμε την πρόθεση 

του Πανεπιστημίου Κύπρου να αρχίσει 

διαβουλεύσεις, με όλους τους εμπλε-

κόμενους, για τη δημιουργία ταμείου 

προνοίας για όλους τους εργαζόμε-

νους που δεν καλύπτονται από επαγ-

γελματικό σχέδιο σύνταξης.  

 

Περαιτέρω στόχος της συντεχνίας μας 

παραμένει η δημιουργία Ταμείου 

Πρόνοιας για το ωρομίσθιο προσωπι-

κό, η οποία αποτελεί υποχρέωση του 

Πανεπιστημίου που πηγάζει από τη 

σχετική συλλογική σύμβαση . 

 

Βασικό, βέβαια, εργασιακό θέμα το 

οποίο χρήζει  σοβαρής και άμεσης 

αντιμετώπισης παραμένει το συνταξι-

οδοτικό, που αποτελεί για την ΕΔΙΠ-

ΠΑΚ προτεραιότητα , για την οποία 

έχουμε επιδιώξει  την έναρξη διαβου-

λεύσεων.  

 

Στο ενημερωτικό μας δελτίο θα ενημε-

ρωθείτε και για άλλα θέματα που 

αφορούν σε εργασιακά ζητήματα αλλά 

και σημαντικές εκδηλώσεις τόσο της 

συντεχνίας όσο και της Υπηρεσίας 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας,  

με ειδική αναφορά σε εκδηλώσεις του 

Χαιρετισμός 
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Συλλογική Σύμβαση Ωρομι-

σθίων [1] 

Ιατροφαρμακευτική Περί-

θαλψη Προσωπικού ΠΚ [2] 

Συμβόλαια αορίστου χρόνου 

[4] 

Αξιοποίηση ταμείου ΕΔΙΠ-

ΠΑΚ [4] 

Εκκρεμότητες [5] 

Ενδιαφέρουν [5] 

Ανακοινώσεις Επιτροπής 

Εκδηλώσεων [7] 

Κοινωνική Προσφορά 

ΕΔΙΠΠΑΚ [7] 

Μετά από διαβουλεύσεις  με τη διοί-

κηση του Πανεπιστημίου έχουμε 

καταλήξει σε νέα συλλογική σύμβαση 

για το ωρομίσθιο προσωπικό για την 

περίοδο 2013-2014.  Η σύμβαση ανα-

μένεται να υπογραφεί σύντομα. Η 

ΕΔΙΠΠΑΚ εκφράζει την ευαρέσκεια της 

για την κατάληξη αυτή. 

 

Πριν την οριστική κατάληξη, έγιναν 

διαβουλεύσεις για την ορθή εφαρμο-

γή των προνοιών της συλλογικής 

σύμβασης 2011-2012 και την τοποθέ-

τηση των συμβασιούχων στις κλίμακες 

Ε από τις καταργηθείσες κλίμακες Π.  

Η παγοποίηση των ετήσιων προσαυξή-

σεων και το γεγονός ότι κάθε ωρομί-

σθιος είχε διαφορετική ημερομηνία 

προσαύξησης, περιέπλεξαν αρκετά το 

ζήτημα αυτό όπου και έγινε ειδική 

ρύθμιση για αποφυγή αδικιών.  

 

Η συμφωνία προνοεί τα ακόλουθα: 

 Τοποθέτηση ωρομισθίων στις κλίμα-

κες Ε, με βάση το μισθό που είχαν 

στις 31/12/2010 στις κλίμακες Π. 

 Παραχώρηση σε όλους τους ωρομί-

σθιους για το έτος 2011 της ίδιας 

αναλογίας προσαυξήσεων επί της  

κλίμακας Ε (αναλογία 11/12) μέχρι 

την 1/12/2011, οπόταν και εφαρμό-

ζεται η παγοποίηση μισθών. 

 Παραχώρηση τιμάριθμου για τους 

μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο 2011 επί 

των κλιμάκων Ε. Σημειώνεται ότι η 

πιο πάνω διευθέτηση έτυχε εφαρμο-

γής και όλοι οι ωρομίσθιοι πήραν 

αναδρομικά τα ποσά που δικαιού-

νταν με βάση το ωρομίσθιο τους. 

 

Επίσης συμφωνήθηκε ότι με τη νέα 

συλλογική σύμβαση 2013-2014 θα 

ισχύσουν οι εξής νέες πρόνοιες:  

 Ορίζεται ως ημερομηνία παραχώ-

ρησης προσαυξήσεων για όλους 

τους ωρομίσθιους η 1η Δεκεμβρίου 

έκαστου έτους η οποία θα ισχύει 

και μετά την αποπαγοποίηση των 

προσαυξήσεων. 

 η αποζημίωση ωρομίσθιων υπαλ-

λήλων για υποστήριξη των εκδηλώ-

σεων του Πανεπιστημίου γίνεται 

είτε με βάση υπερωριακή απασχό-

ληση όταν τα καθήκοντα υποστήρι-

ξης είναι τα συνήθη του ωρομίσθι-

ου είτε με βάση τον πίνακα αποζη-

μίωσης που έχει εγκρίνει η Επιτρο-

πή Προσωπικού και Κανονισμών σε 

όλες τις άλλες περιπτώσεις.  

 

Το Πανεπιστήμιο συμφώνησε και στην 

έναρξη λειτουργίας ταμείου προνοίας 

για το ωρομίσθιο προσωπικό με βάση 

ειδική διευθέτηση που προνοείται στη 

συλλογική σύμβαση.  Σημειώνεται ότι, 

υπάρχει πιθανότητα το ταμείο αυτό να 

ενσωματωθεί στο γενικότερο Ταμείο 

Προνοίας για όλους τους υπαλλήλους 

του Πανεπιστημίου, που δεν δικαιού-

νται επαγγελματικά συνταξιοδοτικά 

ωφελήματα.  Το Πανεπιστήμιο έχει 

πρόσφατα εκδηλώσει ενδιαφέρον για 

τη δημιουργία ενός τέτοιου ταμείου.  

 

Η ΕΔΙΠΠΑΚ εκφράζει την ικανοποίηση 

της για τη κατάληξη της συλλογικής 

σύμβασης, αλλά ιδιαίτερα την έναρξη 

λειτουργίας ταμείου προνοίας και την 

αναγνώριση των υπερωριών κατά την 

υποστήριξη εκδηλώσεων, θέματα τα 

οποία ήταν πάγια αιτήματά μας. 
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Του δημοσιογράφου 

Δημήτρη Γαλάνη 

 

Αναδημοσίευση από 

«Το Βήμα» 

14.08.2013 

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Προσωπικού ΠΚ 

Ξεχάστε το απόρρητο 
Στα μέσα Ιουλίου η Τάνια Λόκσινα, 
υποδιευθύντρια του γραφείου της 
οργάνωσης Human Rights Watch στη 
Μόσχα, έγραψε στη σελίδα της στο 
Facebook ότι είχε λάβει ένα mail από 
τη διεύθυνση edsnowden@ lava-
bit.com. Το μήνυμα την καλούσε να 
παρευρεθεί σε μια συνέντευξη Τύπου 
στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο με θέμα 
την «κατάσταση» του Σνόουντεν, που 
είχε αποκαλύψει τις παρακολουθή-
σεις των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
από την αμερικανική NSA.  
 
Ηταν η πρώτη φορά που η εταιρεία 
Lavabit, που παρέχει υπηρεσίες α-
νταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
με υψηλό ποσοστό ασφάλειας, γινό-
ταν γνωστή στο ευρύ κοινό. Μεταξύ 
άλλων, η εταιρεία διαβεβαίωνε τους 
χρήστες των υπηρεσιών της ότι τα 
μηνύματα αποθηκεύονταν με τη 
χρήση «ασυμμετρικής κρυπτογραφί-
ας», που κρυπτογραφεί τα εισερχόμε-
να mail προτού αποθηκευτούν στους 
σέρβερ της εταιρείας. Μάλιστα, ανέ-
φερε ότι ούτε καν η ίδια δεν μπορού-
σε να διαβάσει το περιεχόμενο των 
μηνυμάτων.  
Στις 8 Αυγούστου η εταιρεία ανέστειλε 
τη λειτουργία της. «Αντιμετώπισα ένα 
πολύ δύσκολο δίλημμα» έγραψε στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας ο ιδιοκτήτης 
της Λάνταρ Λέβισον. «Επρεπε να 
διαλέξω μεταξύ του να συμμετάσχω 
ενεργά σε εγκλήματα κατά του αμερι-
κανικού λαού ή να κλείσω την εταιρεί-
α αποχαιρετώντας δέκα χρόνια σκλη-
ρής δουλειάς. Εύχομαι να μπορούσα 
να σας αποκαλύψω τα γεγονότα που 
με ώθησαν σε αυτή την απόφαση, 
αλλά νομικά μού απαγορεύεται».  
 
Προτού περάσουν πολλές ώρες ακόμη 
μία εταιρεία παροχής κρυπτογραφη-
μένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η 
Silent Circle, ανακοίνωσε ότι 
«κατέβαζε τα ρολά».  Από όσα έχουν 
γίνει μέχρι στιγμής γνωστά είναι 
ασφαλές να υποθέσει κανείς ότι οι 
εταιρείες αυτές έλαβαν επιστολή με 
την οποία τους ζητούσαν να παραχω-
ρήσουν στις ομοσπονδιακές αρχές τα 
δεδομένα που αφορούσαν ορισμέ-
νους ή το σύνολο των χρηστών τους. 
Αυτές οι επιστολές απαγορεύουν σε 
όσους τις λαμβάνουν να το αποκαλύ-
ψουν ή να το συζητήσουν με οποιον-
δήποτε. Μια άλλη εικασία είναι ότι η 
NSA ζήτησε από τις εταιρείες να πά-
ρουν μέρος στο πρόγραμμα παρακο-
λούθησης των ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών, στο οποίο, σύμφωνα με τις 
αποκαλύψεις του Σνόουντεν, συμμε-

τέχουν οι μεγαλύτερες εταιρείες του 
Διαδικτύου. Στην περίπτωση που η 
Lavabit δεν ήθελε να συμμορφωθεί με 
τις υποδείξεις μπορούσε να καταφύ-
γει στα ειδικά δικαστήρια, αλλά ήταν 
σχεδόν βέβαιο ότι θα έχανε την υπό-
θεση.  
 
Προς το παρόν είναι πολύ δύσκολο να 
πει κανείς με βεβαιότητα τι ακριβώς 
συνέβη. Το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει 
σιγά-σιγά να συνειδητοποιήσουμε ότι 
δεν υπάρχει κανένα απόρρητο στις 
ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες. Οτι 
ακόμη και οι πιο ασφαλείς μέθοδοι 
κρυπτογράφησης δεν εξασφαλίζουν 
το απόρρητο. Οποιαδήποτε δραστη-
ριότητά μας στο Διαδίκτυο - το ηλε-
κτρονικό μας ταχυδρομείο, οι αναζη-
τήσεις στο Internet, οι ιστοσελίδες 
που επισκεπτόμαστε, τα μηνύματα 
που ανταλλάσσουμε με φίλους και 
γνωστούς στο Facebook και στα υπό-
λοιπα κοινωνικά δίκτυα - είναι στη 
διάθεση των Αρχών και των μυστικών 
υπηρεσιών. 
 
Με λίγα λόγια, στο Διαδίκτυο οποιο-
δήποτε πάτημα ενός πλήκτρου μπορεί 
και σε δεδομένη στιγμή θα χρησιμο-
ποιηθεί εναντίον μας . 
 

 

Πού βρισκόμαστε; Η εισήγηση της 
Ομάδας Εργασίας:  

Η Ομάδα Εργασίας, η οποία έχει 
ορισθεί από το Συμβούλιο του Πανε-
πιστημίου με συμβουλευτικός / βοη-
θητικός προς την ηγεσία του Πανεπι-
στημίου κατά το στάδιο των διαβου-
λεύσεων με την Πολιτεία και η οποία 
θα συμβάλει επίσης στη δημόσια 
διαβούλευση με το προσωπικό, σε 
δύο συνεδριάσεις της, ημερ. 
20/09/2013 και  04/10/2013, αφού 
μελέτησε τις Τροπολογίες που έχει 
ψηφίσει η Βουλή, έχει ετοιμάσει την 
εισήγηση που ακολουθεί όσον αφορά 
στο Νέο Λειτουργικό Πλαίσιο Παρο-
χής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλ-
ψης στο Προσωπικό του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου. 

Η εισήγηση έλαβε υπόψη τα ακόλου-
θα: 

1. Κόστος Πολιτείας πριν από τις 
τροπολογίες ανέρχεται σε 
€3.603.230,00 (Κρατικό & Συμπληρω-
ματικό Σχέδιο). 

2. Κόστος Πολιτείας για το Ιδιωτικό 
Σχέδιο μετά τις Τροπολογίες που 
ψηφίστηκαν θα ανέρχεται με σημερι-
νά δεδομένα σε €900.000,00 (δεν 
είναι ικανοποιητικό για να παρέχει 
αξιόπιστη και βιώσιμη Ιατροφαρμα-
κευτική Περίθαλψη στα Μέλη του 
προσωπικού). 

3. Κόστος Πολιτείας, σύμφωνα με την 
Εισήγηση σε περίπτωση επιλογής 
Ιδιωτικού Σχεδίου, ανέρχεται με σημε-
ρινά δεδομένα σε €1.800.000,00. 

Εισή γήσή: 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΕΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Α. Κρατικό Σχέδιο: Εισφορά εργοδο-
τουμένων 1.5% επί των ακαθάριστών 
απολαβών του προσωπικού περιλαμ-
βανομένου 13ου μισθού (όπως οι 
Δημόσιοι Υπάλληλοι). Υποχρεώσεις 
(οικονομικές & άλλες) και δικαιώματα 
(παροχές/καλύψεις) όπως οι Δημόσιοι 
Υπάλληλοι. 
Β. Ιδιωτικό Σχέδιο: με τις ακό λόυ-
θες εισφόρε ς:  

ι. Εισφορά εργοδοτουμένων: 1.5% επί 

των ακαθάριστων απολαβών του 

προσωπικού περιλαμβανομένου 13ου 

μισθού (όπως οι Δημόσιοι Υπάλληλοι).  

Σε περίπτωση ένταξης όλων των εργο-

δοτουμένων στο Ιδιωτικό Σχέδιο, οι 

εισφορές των εργοδοτουμένων θα 

ανέλθουν σε €675.000,00 (1.5% Χ € 

45.000.000,00). 

ιι. Εισφορά Πανεπιστημίου 

(εργοδότη): Σταθερή στο 4% επί των 

ακαθάριστων απολαβών του προσω-

πικού. Το κόστος για τον εργοδότη θα 

είναι €1.800.000,00 

(4% Χ €45.000.000,00). 

 

Οι εισφορές (σε περίπτωση που εντα-
χθούν όλοι οι εργοδοτούμενοι) στο 
σύνολο τους (εργοδότη & εργοδοτου-
μένου) θα ανέλθουν με τα σημερινά 
δεδομένα σε €2.475.000,00 οι οποίες 
είναι ικανοποιητικές για να καλύψουν 
τις ανάγκες του προσωπικού σε Ιατρο-
φαρμακευτική Περίθαλψη. 

 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 

Ένταξη στο 
Κρατικό Σχέδιο 
με ίδια δικαιώ-
ματα και υπο-
χρεώσεις ως 
«Συνταξιούχοι 
Δημόσιοι 
Υπάλληλοι». 

Η όμα δα εργα-
σι ας ε χει 
πραγματόπόιή σει Γενική  Συνε λευσή 
τόυ πρόσωπικόυ  για ενήμε ρωσή και 
αναμε νόνται διαβόυλευ σεις με τήν 
Κυβε ρνήσή. Η ΕΔΙΠΠΑΚ είναι μέλος 
της Ομάδας Εργασίας και παρακόλόυ-
θει  από  κόντα  τό θε μα.  

Εξοικονόμηση για το Κράτος 
€1.803.230,00                                                                                                                                  

Το ποσό εξοικονόμησης είναι 
μεγαλύτερο, εάν συμπεριληφθεί 
το  κόστος έκδοσης Ευρωπαϊκής               
Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας.  

mailto:edsnowden@lavabit.com
mailto:edsnowden@lavabit.com
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Πρόσωπα       

Η ενότητα Πρόσωπα φιλοδοξεί να αποτελέσει 

ένα παράθυρο γνωριμίας συναδέλφων μας 

που δραστηριοποιούνται εκτός του επαγγελ-

ματικού χώρου του Πανεπιστημίου και έχουν 

κάτι ενδιαφέρον να μας παρουσιάσουν. 

 

Χαράλαμπε, βοήθησε μας λίγο στο να σε γνωρί-

σουμε καλύτερα.  

Να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου δίνεται να 

επικοινωνήσω με τους συναδέλφους.  

Κατάγομαι από την Άσσια της επαρχίας Αμμοχώστου. 

Φοίτησα για τρία χρόνια μέχρι την εισβολή στο Παγκύπριο 

Γυμνάσιο. Συνέχισα μετά την φοίτηση μου στο Λανίτειο 

Γυμνάσιο Λεμεσού. Σπούδασα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 

Εργάστηκα για τέσσερα χρόνια στη Σαουδική Αραβία και 

δέκα χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ως Μελετητής ηλεκτρο-

λογικών υπηρεσιών σε κατασκευαστικά έργα. Διαμένω στη 

Λευκωσία. Είμαι παντρεμένος και έχω δύο κόρες. 

Έχεις επανεκλεγεί  στη θέση του Εκπροσώπου 

Διοικητικού Προσωπικού στο Συμβούλιο του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.  Ποιές είναι  οι  ιδιότητες 

του χαρακτήρα σου που πιστεύεις ότι  έχουν 

εμπνεύσει  εμπιστοσύνη στα μέλ η του προσωπι-

κού ώστε να σε επαν εκλέξουν;  

Ερμηνεύω την επανεκλογή μου ως ένδειξη εμπιστοσύνης 

για την ευσυνείδητη, και χωρίς εξαρτήσεις έντιμη ανταπό-

κριση μου στις ευθύνες του αξιώματος. Τους ευχαριστώ 

για αυτό πολύ. Η εκπροσώπηση τους θα συνεχιστεί με 

σεμνότητα, σταθερότητα σε αρχές, διαφάνεια , διάλογο 

και σκληρή δουλειά. Με ενοχλεί η ανοχή, η ηθελημένη 

άγνοια και με εξοργίζει η αδικία, η αναίδεια και η αχαρι-

στία.  

Ποια ήταν η  μεγαλύτερη επιτυχία σου στα χρό-

νια εργασίας σου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Η 

μεγαλύτερη αποτυχία;  

Ανακαλώ  στη μνήμη μου εικόνες του χώρου της Πανεπι-

στημιούπολης του  1998 και τις συγκρίνω με την σημερινή 

πραγματικότητα. «Δεν γεννιέται μια πόλη σε μια νύκτα».  

Με θλίβει το γεγονός ότι η αναγνώριση του έργου που 

επιτελείται από το Διοικητικό Προσωπικό, ανεξάρτητα της 

βαθμίδας που είναι, σπανίως αναγνωρίζεται και ακόμη 

σπανιότερα ανταμείβεται. 

Στα χρόνια της εργασίας σου στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, τ ι  παρατηρείς να έχει  μείνει  σταθερό 

ως αξ ία;  

Το ερώτημα σας είναι ενδιαφέρον, αλλά εξαιρετικά δύσκο-

λο να απαντηθεί σύντομα και υπό μορφή μιας συνολικής 

απάντησης. 

Διατυπώνεται έντονα η άποψη ότι η σημερινή  μας κρίση  

είναι κρίση οικονομική. Ουσιαστικά όμως βιώνουμε μια 

κρίση αξιών, θεσμών, κουλτούρας και αντιλήψεων. Η 

ηθική κρίση μαστίζει τον τόπο μας όσο ποτέ άλλοτε στην 

ιστορία του. Παρά ταύτα η συναδελφικότητα, αλληλεγγύη 

και εργατικότητα ευτυχώς παραμένουν διαχρονικές αξίες. 

Η τιμιότητα και εντιμότητα συχνά διαπιστώνεται να 

έρχονται σε δεύτερη μοίρα. 

Η χώρα μας έχει ανάγκη από ικανούς, τίμιους και εργατι-

κούς νέους ανθρώπους με φαντασία και σχέδια, και βεβαί-

ως όχι πονηρούς μεσάζοντες ούτε πρόσκαιρους κερδοσκό-

πους. Με νέα μυαλά μα προπαντός μη κομματικοποιημένα 

θα έλθουν νέες ιδέες και μαζί τους η ελπίδα να περάσουμε 

την τρικυμία.  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όσο ποτέ άλλοτε, επιβάλλεται 

να επαναπροσδιορίσει το όραμα και στόχους του,  στο νέο 

γίγνεσθαι, να δώσει πίσω στους νέους το θαυμάσιο δώρο 

να τρέφουν όνειρα για το μέλλον. Γιατί στον άνθρωπο που 

του αποστερείς το δικαίωμα να ονειρεύεται, ουσιαστικά 

τον σκοτώνεις. 

Ποια προβλήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου 

θα όριζες ως μακροχρόνια και  δυσεπίλυτα;  

Είσαι  αισ ιόδοξο ς ότι  θα επιλυθούν;  

Οικονομική εξάρτηση, πολιτικές παρεμβάσεις, παλινδρο-

μήσεις εξ αιτίας πολιτικών διαδικασιών, απηρχαιωμένο 

σύστημα προσλήψεων και προαγωγών, έλλειψη μηχανι-

σμών επίλυσης διαφορών, ασάφεια ρόλων και εξουσιών 

θεσμικών οργάνων είναι μερικά από αυτά. 

Ωστόσο θα είμαι άδικος αν δεν καταγράψω ότι έχουν γίνει 

πάρα πολλά  στα μόλις είκοσι χρόνια ζωής του. Κράτησε 

την υπόσχεσή του κι έδωσε στον τόπο ένα αξιοζήλευτο 

Πανεπιστήμιο. Ο μεγάλος μας ποιητής Γιώργος Σεφέρης 

έγραψε «Δεν γυρεύω μήτε το σταμάτημα, μήτε το γύρισμα 

προς τα πίσω γυρεύω τον νου, την ευαισθησία και το 

κουράγιο των ανθρώπων που προχωρούν μπρός». 

Πως αντεπεξέρχεσαι  στις αυξανόμενες υπο-

χρεώσεις και  τους φρενήρεις  ρυθμούς της κα-

θημερινότητας;  

Στην καθημερινότητα μου βρίσκομαι σε ένα συνεχή αγώνα 

για να προλάβω όλους και όλα… 

Ποιο είναι  το  δικό σου όραμα για το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου;  

Ο κόσμος υποφέρει από τις συνέπειες της οικονομικής 

κρίσης. Οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται όλο και 

περισσότερο. Με απασχολούν τα γεγονότα που συμβαί-

νουν γύρω μας, γιατί αφορούν το μέλλον των παιδιών μας. 

Οραματίζομαι ένα Πανεπιστήμιο ανοικτό και προσβάσιμο 

σε όλους που να προσφέρει γνώσεις, εμπειρίες και κριτική 

σκέψη σε κάθε νέο που ονειρεύεται. 

Πιστεύεις  ότι  βρισκόμαστε  κοντά στην επίτευ ξη 

του;  

Είναι μακρύς ο δρόμος. 

Παραμένω, επιμένω, προσμένω… 

 

Χαράλαμπος Κίτσιος 
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Με αφορμή τη διαφορά που προέκυ-

ψε στο θέμα της μετατροπής των 

συμβολαίων των γυμναστών από 

ορισμένου σε αορίστου χρόνου, η 

ΕΔΙΠΠΑΚ τον Ιανουάριο 2012, αποτά-

θηκε στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων για επίλυση της 

διαφοράς.  Μέχρι την περίοδο αυτή η 

πρακτική που εφάρμοζε το ΠΚ για τη 

μετατροπή των συμβολαίων από 

ορισμένου σε αορίστου, ήταν η υπο-

γραφή νέων συμβολαίων, σε ορισμένα 

από τα οποία μάλιστα είχε προστεθεί 

επιπλέον όρος που αφορούσε στην 

αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος 

των εργαζομένων σε περίπτωση αλλα-

γής στη δέσμη καθηκόντων τους. 

Μετά από τη γνωμάτευση του Υπουρ-

γείου, ότι κατά τη μετατροπή μιας 

σύμβασης από ορισμένου σε αορί-

στου χρόνου, η νομοθεσία δεν προ-

βλέπει την υπογραφή νέων συμβολαί-

ων ή νέας σύμβασης και ότι ο συγκε-

κριμένος επιπλέον όρος θα πρέπει να 

διαγραφεί από τα συμβόλαια, η ΕΔΙΠ-

ΠΑΚ με συντονισμένες ενέργειες και 

συζητήσεις με την Υπηρεσία Ανθρώπι-

νου Δυναμικού διασφάλισε ότι η 

μετατροπή των συμβολαίων από 

ορισμένου σε αορίστου χρόνου, θα 

γίνεται με την αποστολή σχετικής 

Μετατροπή συμβολαίων ορισμένου χρόνου σε αορίστου 

επιστολής εκ μέρους της Υπηρεσίας 

Ανθρώπινου Δυναμικού, χωρίς οποιεσ-

δήποτε προσθήκες ή αλλαγές στο 

υφιστάμενο συμβόλαιο.   

Το πιο πάνω αποτελεί σημαντική 

επιτυχία και δικαίωση της συντεχνίας 

σε ένα βασικό εργασιακό θέμα, για το 

οποίο έγιναν πολλές συζητήσεις και 

όπου ο τρόπος χειρισμού αλλά και η 

επιμονή εκ μέρους της συντεχνίας 

οδήγησαν στην επιτυχή έκβασή του. 

Περαιτέρω, μετά από συνεννόηση της 

ΕΔΙΠΠΑΚ με την Υπηρεσία Ανθρώπινου 

Δυναμικού στάληκε εκ μέρους του 

Η οικονομική κρίση που μαστίζει την 

χώρα μας και το κούρεμα των καταθέσε-

ων σε συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, έχουν δημιουργήσει τόσο τις 

προϋποθέσεις όσο και την αναγκαιότητα 

για άμεση αξιοποίηση του ταμείου, με 

απώτερο στόχο την προστασία των κατα-

θέσεων της ΕΔΙΠΠΑΚ από ενδεχόμενο 

μελλοντικό κούρεμα, αλλά και την υλο-

ποίηση των κατά καιρούς σκέψεων του 

Δ.Σ. για επένδυση του ταμείου με τρόπο 

που να παρέχει άμεσα οφέλη στα μέλη. 

Το Δ.Σ συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέ-

λευση των μελών της ΕΔΙΠΠΑΚ στις 24 

Ιουλίου 2013 με κύριο θέμα την επένδυ-

ση του ταμείου της.  Μετά από εποικοδο-

μητική συζήτηση η γενική συνέλευση, με 

συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε την 

επένδυση του ταμείου και ενέκρινε τη 

σύσταση ad hoc επιτροπής με εξουσιοδό-

τηση να μελετήσει τρόπους επένδυσης 

σε ακίνητη περιουσία.  Μέλη της ad-hoc 

επιτροπής ήταν οι συνάδελφοι Ηλίας 

Ηλία, Κώστας Ματσούκας, Φίλιππος 

Ιωάννου, Στέλλα-Μαρία Βασιλείου, 

Έλενα Μαϊμάρη, Νατάσα Βασιλείου, 

Αντώνης Αντωνίου και Μάριος Τομάζου. 

Η επιτροπή συνεδρίασε και αφού μελέ-

τησε διάφορες προτάσεις, αποφάσισε 

όπως εισηγηθεί στο Δ.Σ. την αγορά παρα-

θεριστικών διαμερισμάτων σε παραθα-

λάσσια 

περιοχή.  

Αφού εξα-

σφαλίστηκε 

η έγκριση 

του ΔΣ σε 

σχέση με 

την πιο 

πάνω εισή-

γηση, η ad-

hoc επιτροπή εξέτασε διάφορες προτά-

σεις και προσφορές και αποφάσισε όπως 

αντιπροσωπεία της πραγματοποιήσει 

επιτόπου επίσκεψη σε συγκεκριμένο 

Το ταμείο της ΕΔΙΠΠΑΚ έχει μεταξύ 

άλλων ως στόχο την υλοποίηση του 

ετήσιου προϋπολογισμού της συντεχνίας 

ο οποίος περιλαμβάνει την πραγματοποί-

ηση δαπανών για εκδηλώσεις, διακοπές 

μελών, λειτουργικά έξοδα και βελτίωση 

της οργάνωσης και ανταπόκρισης της 

συντεχνίας στις αυξημένες ανάγκες των 

μελών της μέσω της στελέχωσης αλλά 

και της αγοράς εξειδικευμένων υπηρε-

σιών. 

Η πολύ καλή διαχείριση, από όλα τα 

διοικητικά συμβούλια μέχρι σήμερα, του 

ταμείου, το μεγαλύτερο ποσοστό του 

οποίου προέρχεται από εισφορές των 

μελών της συντεχνίας, είχε ως αποτέλε-

σμα την αύξηση του σε τέτοιο βαθμό 

ώστε να καταστεί επαρκές για την κατάρ-

τιση και αξιοποίηση των προϋπολογι-

σμών της ΕΔΙΠΠΑΚ, αλλά και ικανό να 

παρέχει τη δυνατότητα για περαιτέρω 

αξιοποίηση του προς όφελος των μελών 

της συντεχνίας. 

Πανεπιστημίου Κύπρου προς τον 

Έφορο Τελών Χαρτοσήμου, επιστολή 

για επιστροφή του τέλους χαρτοσή-

μανσης, σε όσους συναδέλφους εκδή-

λωσαν ενδιαφέρον να τους επιστρα-

φούν τα τέλη χαρτοσήμανσης ως συνέ-

πεια της υπογραφής νέου συμβολαίου 

κατά παράβαση της ισχύουσας νομο-

θεσίας. 

Για οποιαδήποτε εξέλιξη σε σχέση με 

τα τέλη χαρτοσήμανσης η ΕΔΙΠΠΑΚ θα 

σας κρατά ενήμερους. 

(συνέχεια στη σελ. 5) 
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Αξιοποίηση Ταμείων ΕΔΙΠΠΑΚ (συνέχεια από σελ. 4) 

συγκρότημα, KAMA HOTEL APARTMENTS 

στον Πρωταρά, του οποίου η προσφορά 

πληρούσε τα τεχνοοικονομικά κριτήρια 

της συντεχνίας.  Στη συνέχεια το ΔΣ της 

ΕΔΙΠΠΑΚ στην 13η συνεδρία του, ημερο-

μηνίας 5/9/2013, ενέκρινε την έναρξη 

διαπραγματεύσεων με τους ιδιοκτήτες 

του συγκροτήματος KAMA HOTEL APART-

MENTS και προχώρησε στη σύσταση 

σχετικής διαπραγματευτικής ομάδας.  Η 

Ενδιαφέρουν 
«4 βήματα πριν τη νέα σας δουλειά» 

Παρουσίαση του Γραφείου Σταδιοδρομίας της ΥΣΦΜ, σε συνεργασία 

με τον Οργανισμό Νέων Γυναικών Επαγγελματιών Επιχειρηματιών 

 

14.11.2013, ώρα 19.00 

Αίθουσα Β108, Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»  

 
Για πληροφορίες: 

 
99684662 (YBPW) / 22894057-24 (Πανεπιστήμιο Κύπρου) 
 
rsvpevents@youngbpw.org.cy / careers@ucy.ac.cy 

διαπραγματευτική ομάδα αποτελείται 

από τους Ανδρέα Κασενίδη, Ηλία Ηλία, 

Κώστα Ματσούκα, Φίλιππο Ιωάννου και 

Σπυρούλλα Σοφοκλέους. 

Η ομάδα διαπραγμάτευσης συζήτησε με 

τους ιδιοκτήτες του ΚΑΜΑ ΗΟΤΕL APART-

MENTS τόσο την τιμή αγοράς των διαμε-

ρισμάτων όσο και τους όρους του πωλη-

τηρίου εγγράφου. 

Το πωλητήριο έγγραφο δόθηκε σε δικη-

γόρο για να μελετήσει όλους τους όρους 

και να διενεργήσει όλους τους ελέγχους 

και έρευνες που επιβάλλεται να γίνουν 

πριν από την αγορά, για διασφάλιση της 

επένδυσης.  

Εκκρεμότητες 
1. Ανακατανομή Διοικητικού Προσωπι-

κού  

Η Επιτροπή Αναδιοργάνωσης Διοικητικών 

Οντοτήτων παρουσίασε στους εμπλεκομέ-

νους στις 18/9/2013 το πόρισμα της μελέ-

της της και στη συνέχεια συγκάλεσε συνά-

ντηση στις 17/10/2013 για συζήτηση των 

τρόπων εφαρμογής της πρότασης.  Οι 

αντιδράσεις ήταν ποικίλες και εστιάζονταν 

κυρίως στην έλλειψη επαρκούς έρευνας εκ 

μέρους της Επιτροπής στην ετοιμασία της 

πρότασης της, όπως και στην παράλειψη 

της να διαβουλευτεί με τους επηρεαζόμε-

νους (Σχολές, Τμήματα και Υπηρεσίες).  Η 

ΕΔΙΠΠΑΚ έχει αναφέρει ότι δεν φέρει 

ένσταση στη δημιουργία νέας Υπηρεσίας 

για την Έρευνα, εφόσον αυτό τεκμηριωθεί 

μετά από σοβαρή μελέτη όλων των παρα-

μέτρων και 

με την ε-

μπλοκή όλων 

των επηρεα-

ζόμενων Σχολών, Τμημάτων και Υπηρε-

σιών.  Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση 

αποτελεί η ετοιμασία ολοκληρωμένου 

οργανογράμματος της νέας Υπηρεσίας 

πριν από την υλοποίηση της εν λόγω 

μελέτης.  Tέλος η ΕΔΙΠΠΑΚ τόνισε την 

αναγκαιότητα διαφάνειας στην περίπτω-

ση μετακινήσεων προσωπικού, με τη 

διαδικασία δημόσιας εσωτερικής προκή-

ρυξης όλων των θέσεων, στη βάση συ-

γκεκριμένων κριτηρίων και σχεδίων 

υπηρεσίας. 

 

2. Συλλογική Σύμβαση 

Αναμένεται η απάντηση του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε 

επιστολή της ΕΔΙΠΠΑΚ μετά από τη συνά-

ντηση που πραγματοποιήθηκε στα γρα-

φεία του Υπουργείου στις 5/6/2013. 

 

3. Δημιουργία Ταμείου Προνοίας  

Το ΠΚ έχει ενημερώσει την ΕΔΙΠΠΑΚ για 

την πρόθεση του να ξεκινήσει διαβου-

λεύσεις με όλους τους εμπλεκομένους, 

με στόχο την ίδρυση Ταμείου Προνοίας, 

για το προσωπικό που δεν μπορεί να 

ενταχθεί σε επαγγελματικό σχέδιο σύ-

νταξης και ως εκ τούτου δεν έχει συνταξι-

οδοτικά ωφελήματα πέραν των Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων.  Η ΕΔΙΠΠΑΚ χαιρετίζει 

την πιο πάνω ενέργεια, η οποία αποτε-

λούσε πάγιο αίτημα της συντεχνίας και 

έχει δηλώσει την ετοιμότητα της να 

συμμετέχει στις επικείμενες διαβουλεύ-

σεις. 

4. Ταμείο Προνοίας ωρομισθίων 

Η δημιουργία Ταμείου Προνοίας για 

τους ωρομισθίους αποτελεί πρόνοια της 

συλλογικής σύμβασης η οποία αναμένε-

ται να υπογραφεί τις προσεχείς μέρες 

μεταξύ του ΠΚ και της ΕΔΙΠΠΑΚ.  Στόχος 

της συντεχνία είναι η έναρξη συστηματι-

κών συζητήσεων για τον καταρτισμό του 

καταστατικού και των κανονισμών λει-

τουργίας του ταμείου με στόχο τη δημι-

ουργία και λειτουργία του το συντομότε-

ρο δυνατό. 

 

5. Συνταξιοδοτικό 

Η ΕΔΙΠΠΑΚ με επιστολές της αλλά και με 

κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τη διοίκηση 

του ΠΚ, έχει επανειλημμένα ζητήσει την 

ετοιμασία κανονισμών για τη λειτουργία 

σχεδίου συντάξεων, όπως επίσης τη 

συγκρότηση διαχειριστικής επιτροπής 

δεδομένου του ότι με βάση την πρόσφα-

τη νομοθεσία, οι συνταξιοδοτικές αποκο-

πές κατατίθενται ήδη σε λογαριασμό του 

ΠΚ.  Το συγκεκριμένο θέμα συμπεριλαμ-

βανομένων και των προαναφερόμενων 

ταμείων προνοίας, αποτελούν για την 

ΕΔΙΠΠΑΚ προτεραιότητα, για την οποία 

προγραμματίζεται σειρά ενεργειών. 

Συλλογή αντικειμένων - Χριστουγεννιάτικη Ονειρούπολη 

Συλλογή παιχνιδιών και χριστουγεννιάτικων αντικειμένων τα οποία βρίσκο-

νται σε καλή κατάσταση, για να πωληθούν σε χαμηλές τιμές  για την οικονομι-

κή ενίσχυση του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών. 

 

Συλλογή αντικειμένων μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2013, στα ακόλουθα σημεία: 

1. Ισόγειο κτηρίου 07, Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 

2. Γραφείο Φύλακα, Κεντρικά Κτήρια - Καλλιπόλεως  

mailto:rsvpevents@youngbpw.org.cy
mailto:careers@ucy.ac.cy
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1% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής. 

Έχοντας σαν στόχο την αύξηση της ισχύος 

των εγκαταστημένων φωτοβολταϊκών η 

πολιτεία έχει προχωρήσει πρόσφατα 

στην εξαγγελία σχεδίων εγκατάστασης 

συστημάτων σε οικίες με τη μέθοδο του 

συμψηφισμού (net-metering).  Με το 

σχέδιο αυτό ο κάθε ιδιοκτήτης οικίας θα 

είναι σε θέση εκτός από καταναλωτής, να 

καταστεί και παραγωγός ηλεκτρικής 

ενέργειας εγκαθιστώντας ένα σύστημα 

φωτοβολταϊκών δυναμικότητας μέχρι 

3kW.  Κάθε διμηνία θα καταγράφεται 

εκτός από την κατανάλωση της οικίας 

(όπως γινόταν πάντοτε) και η παραγωγή 

του φωτοβολταϊκού συστήματος και η 

χρέωση από την ΑΗΚ θα γίνεται επί της 

διαφοράς της κατανάλωσης με την παρα-

γωγή. 

Ένα σύστημα ισχύος 3kW παράγει περί-

που 5.000kWh ενέργειας τον χρόνο, 

αρκετή για να εξισορροπήσει την κατανά-

λωση μιας οικίας της τάξης των 200-250 

τ.μ., και ουσιαστικά να εκμηδενίσει τη 

χρέωση για την ηλεκτρική ενέργεια 

(πέραν κάποιων χαμηλών επιβαρύνσε-

ων).  Ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται 

από 12 φωτοβολταϊκά πλαίσια διαστάσε-

ων 1,60 Χ 1,00 μέτρα τα οποία ιδανικά θα 

πρέπει να τοποθετηθούν με νότιο προσα-

νατολισμό για μέγιστη απόδοση. Το 

σύστημα στοιχίζει περίπου €5.000 + ΦΠΑ 

και με μια απλή οικονομική ανάλυση 

καταδεικνύεται ότι ο χρόνος απόσβεσης 

της είναι 5-6 έτη.  Πρέπει επίσης να 

λεχθεί ότι για τις ευάλωτες και ευπαθείς 

ομάδες οικιακών καταναλωτών παρέχε-

ται χορηγία €900 / kW από το ειδικό 

ταμείο ΑΠΕ (Ανανέωσης Πηγών Ενέργει-

ας) και ΕΞΕ (Εξοικονόμησης Ενέργειας).  

Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος απόσβε-

σης είναι μόνο 2-3 χρόνια. 

Για συμμετοχή στο σχέδιο net-metering 

απαιτείται η υποβολή μίας σχετικά απλής 

αίτησης στην οποία πρέπει να περιλαμ-

βάνεται μελέτη που θα αποδεικνύει ότι η 

παραγόμενη ενέργεια θα καλύπτει τις 

ανάγκες του υποστατικού.  Τελευταία 

ημέρα υποβολής αιτήσεων για τους 

καταναλωτές είναι η 15/11/2013. Για τις 

ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, η τελευ-

ταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ήταν η 

18/10/2013.  

Κώστας Χαραλάμπους 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Τεχνικές Υπηρεσίες 

 

Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ανακαλύφ-

θηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, πέρασαν 

ωστόσο περίπου 100 χρόνια για να χρη-

σιμοποιηθεί πρακτικά, όταν στα τέλη της 

δεκαετίας του ‘50 χρησιμοποιήθηκε σε 

διαστημικές εφαρμογές.  Έκτοτε, η φωτο-

βολταϊκή τεχνολογία εξελίχθηκε ραγδαία.  

Ο ρυθμός αύξησης της αποδοτικότητας 

της, την έχει καταστήσει ελκυστική για 

ηλεκτροπαραγωγή μαζικής χρήσης. 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέ-

πουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική.  

Αποτελούνται από τα φωτοβολταϊκά 

πλαίσια και τα ηλεκτρονικά συστήματα 

που διαχειρίζονται την ηλεκτρική ενέρ-

γεια που παράγουν τα πλαίσια.  Για 

αυτόνομα συστήματα υπάρχει επίσης το 

σύστημα αποθήκευσης ενέργειας σε 

μπαταρίες.  Όταν τα φωτοβολταϊκά 

πλαίσια εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβο-

λία, μετατρέπουν 14% περίπου της προ-

σπίπτουσας ακτινοβολίας σε ηλεκτρική 

ενέργεια.  Η μετατροπή γίνεται αθόρυβα, 

αξιόπιστα και χωρίς οποιαδήποτε περι-

βαλλοντική επιβάρυνση. 

Η Κύπρος, λόγω της άφθονης ηλιακής 

ακτινοβολίας που επιδέχεται ολόχρονα, 

αποτελεί ιδανικό μέρος για εγκατάσταση 

τέτοιων συστημάτων.  Ένα σύστημα 

ισχύος 1kW στην Κύπρο παράγει περίπου      

1.650kWh ενέργεια το χρόνο, ενώ το ίδιο 

σύστημα στη Γερμανία παράγει μόνο 

1.200kWh.  Υπολογίζεται ότι μια έκταση 

περίπου 9 τετραγωνικών χιλιομέτρων 

(0,1% περίπου της έκτασης της Κύπρου) 

καλυμμένη με φωτοβολταϊκά πλαίσια θα 

κάλυπτε τις συνολικές ενεργειακές ανά-

γκες του νησιού. 

Παρόλο που οι συνθήκες για εγκατάστα-

ση φωτοβολταϊκών στην Κύπρο είναι 

ευνοϊκές, εντούτοις η διείσδυση τους στο 

ενεργειακό ισοζύγιο είναι πενιχρή μέχρι 

τώρα, για διάφορους λόγους.  Η συνολι-

κή εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολτα-

ϊκών είναι 9,7MW, ποσοστό λιγότερο από 

Ενέργεια από τον ήλιο - Φωτοβολταϊκά  Συστήματα 



 

 

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 

Θεοδοσία Χατζηπέτρου 

 

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 τους συναδέλφους 

Κοινωνική Προσφορά 
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 

επιτυχία, στις 8 Οκτωβρίου 2013, 

η εκδήλωση της ΕΔΙΠΠΑΚ 

“Πρόληψη και Υγεία” σε συνεργα-

σία με την ExxonMobil/Esso” στο 

χώρο της Πανεπιστημιούπολης 

στην Αγλαντζιά, η οποία απευθυ-

νόταν σε όλο το διοικητικό και 

ακαδημαϊκό προσωπικό αλλά και 

τους φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η 

οποία διάρκεσε τέσσερις ώρες, 

(8:30-12:30) και πραγματοποιήθη-

κε στο πλαίσιο της κοινωνικής 

προσφοράς της ΕΔΙΠΠΑΚ, 150 

άτομα, κυρίως μέλη του διοικητι-

κού προσωπικού όπως επίσης 

ακαδημαϊκό προσωπικό και φοιτη-

τές, επισκέφθηκαν την κινητή 

μονάδα “Φροντίδα Υγείας Esso”, 

για να πραγματοποιήσουν δωρεάν 

προληπτικές εξετάσεις πίεσης, 

σακχάρου και χοληστερόλης. 

Όλα τα μέλη της κινητής μονάδας, 

τρεις νοσηλεύτριες, ο οδηγός και 

δύο λειτουργοί της εταιρείας 

ExxonMobil/Esso, εργάστηκαν με 

εξαίρετο ζήλο και επαγγελματισμό 

για την ομαλή και επιτυχή διεξα-

γωγή της εκδήλωσης.  

Η κινητή μονάδα της ExxonMobil/

Esso η οποία στηρίζεται επιστημο-

νικά από το Τμήμα Επιστημών 

Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπι-

στημίου Κύπρου, περιοδεύει 

ολόχρονα τα πρατήρια της εταιρεί-

ας με βάση το πρόγραμμα κοινωνι-

κής ευθύνης “Υγεία και Πρόληψη” 

της εταιρείας, το οποίο τελεί υπό 

την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.  

Με την ευκαιρία αυτή η ΕΔΙΠΠΑΚ 

εκφράζει τις ευχαριστίες της στην 

ExxonMobil/Esso για την ευγενή 

και αφιλοκερδή παραχώρηση της 

μονάδας της, με στόχο την πραγ-

ματοποίηση της εκδήλωσης, προς 

όφελος της πανεπιστημιακής 

κοινότητας. 

Η ΕΔΙΠΠΑΚ φιλοξενώντας την 

εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία στα 

μέλη της πανεπιστημιακής κοινό-

τητας να προβούν σε προληπτικές 

εξετάσεις, φροντίζοντας με αυτό 

τον τρόπο την υγεία τους, η οποία 

αναμφισβήτητα αποτελεί για 

όλους ύψιστο αγαθό.  

Εκδηλώσεις  
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ  

Φέτος η ΕΔΙΠΠΑΚ πάει στο βουνό!! 

Σαββατοκύριακο  

23—24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 

Απολαύστε στιγμές απόλυτης χαλά-

ρωσης στο ξενοδοχείο «ΡΟΔΟΝ» 

στον Αγρό και αφεθείτε στη μαγεία 

της κυπριακής φύσης.  Έχουμε 

ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο 

ποιοτική ψυχαγωγία για τα μέλη 

μας. Περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να βρείτε στο σχετικό 

σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της 

ΕΔΙΠΠΑΚ. 

 

Το γνωμικό μας 

 
« Δικαιοσύνη είναι ο σεβα-

σμός της αξιοπρέπειας του 

ανθρώπου, που εκδηλώνε-

ται αυτόματα και εξασφαλί-

ζεται αμοιβαία» 

 

Πιέρ Ζοζέφ Προυντόν 

 

Λειτουργό Πανεπιστημίου, ΗΜΜΥ 
Τηλ.: 5152 | email: antoant@ucy.ac.cy  

 
Πολιτικό Μηχανικό, ΤΥ 
Τηλ.: 4247 | email: yyiannis@ucy.ac.cy  

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΔΙΠΠΑΚ προσκαλεί όλα τα μέλη της να παρακολουθήσουν 

τη Θεατρική Παράσταση του Λώρη Λοϊζίδη «Ου Χριστός!»  

 

 Παρασκευή 15/11 

& Σάββατο 16/11 

Pantheon Art Cinema στη Λευκωσία 

 

 

Η εκδήλωση αγκαλιάστηκε από 

την πανεπιστημιακή κοινότητα, 

γεγονός που μας ενθαρρύνει για 

τη διοργάνωση παρόμοιων νέων 

εκδηλώσεων. 

http://www.ucy.ac.cy/edippak
https://www.facebook.com/groups/edippak
http://www.ucy.ac.cy/edippak/documents/Announcements/2013/2013-10-25_diimero_rodon.pdf
http://www.ucy.ac.cy/edippak/documents/Announcements/2013/2013-10-25_diimero_rodon.pdf
http://www.sansimera.gr/quotes/authors/12
mailto:antoant@ucy.ac.cy
mailto:yyiannis@ucy.ac.cy

