
 

 

 

Τα πιο πάνω αποτελούν μέρος μόνο 
των θεμάτων που απασχολούν την 
ΕΔΙΠΠΑΚ, τα οποία έχουν αναδειχθεί 
και προωθηθεί επανειλημμένα στη 
διοίκηση είτε μέσω αλληλογραφίας 
είτε μέσω συναντήσεων με αξιωμα-
τούχους του Πανεπιστημίου.  Η στάση 
της ηγεσίας του Πανεπιστημίου καθί-
σταται πλέον καθοριστική για την 
περαιτέρω στάση της συντεχνίας στη 
διευθέτηση των θεμάτων. 
 
Κλείνοντας σας ενημερώνουμε ότι οι 
διαδικασίες διαχείρισης των παραθε-
ριστικών διαμερισμάτων της συντεχνί-
ας έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλε-
σμα στις 19/5/2014 να έχουν πραγμα-
τοποιηθεί οι κληρώσεις για τις παρα-
χωρήσεις των διαμερισμάτων στους 
ενδιαφερόμενους.  Ευχόμαστε σε 
όλους λοιπόν τους συναδέλφους 
ευχάριστη διαμονή αναμένοντας τα 
σχόλια τους για βελτίωση των διαδικα-
σιών αλλά και της γενικότερης διαχεί-
ρισης των διαμερισμάτων. 

 
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να 
ευχηθώ σε όλους σας καλό καλοκαίρι 
και καλές διακοπές. Το επόμενο ενη-
μερωτικό μας δελτίο προγραμματίζε-
ται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο. 
 

Σπυρούλλα Σοφοκλέους 

Γραμματέας ΕΔΙΠΠΑΚ 

Σας καλωσορίζω στο πέμπτο ενημερω-
τικό μας δελτίο, στο οποίο φιλοξενού-
νται ενημερωτικά άρθρα για τα θέμα-
τα που απασχολούν τη συντεχνία και 
αφορούν στο διοικητικό προσωπικό, 
για τις εργασίες της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης της ΕΔΙΠΠΑΚ η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 10/4/2014, 
καθώς και άρθρα γενικότερου ενδια-
φέροντος, μη εξαιρουμένης της καθιε-
ρωμένης ενημέρωσης σας για τις 
εκδηλώσεις της συντεχνίας. 
 
Το παρόν ενημερωτικό  δελτίο μας 
βρίσκει δυστυχώς σε μια κατάσταση 
μεγάλου προβληματισμού για τα 
θέματα που αφορούν στο διοικητικό 
προσωπικό.  Είναι πλέον πασιφανές 
ότι η διοίκηση του Πανεπιστημίου δεν 
ενεργεί με τρόπο που να προσδίδει 
στο διοικητικό προσωπικό τη σημασία 
που του αξίζει ως μιας σημαντικής 
συνιστώσας της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, αλλά ούτε και εκφράζει 
έμπρακτα το γνήσιο ενδιαφέρον της 
για επίλυση των προβλημάτων που 
διαχρονικά αντιμετωπίζει το διοικητι-
κό προσωπικό. 
 
Τα πλείστα των προβλημάτων που 
αφορούν στο διοικητικό προσωπικό, 
παραμένουν σε εκκρεμότητα, χωρίς 
οποιαδήποτε χρονική ή άλλη δέσμευ-
ση εκ μέρους του Πανεπιστημίου για 
επίλυση τους, πέραν από προφορικές 
διαβεβαιώσεις για μελέτη και προώ-
θηση που δεν υλοποιούνται ή τη 

γνωστή μεθοδολογία παραπομπής 
τους σε συναντήσεις με αρμόδιους 
λειτουργούς του κράτους, για δήθεν 
διευθέτηση, χωρίς ωστόσο ουσιαστικό 
αποτέλεσμα. 
 
Ο προβληματισμός  κορυφώνεται όταν 
αποδεικνύεται ότι το αντίστοιχο ενδια-
φέρον της διοίκησης για θέματα που 
απασχολούν το ακαδημαϊκό προσωπι-
κό, ωθεί σε εντατικές διαβουλεύσεις 
με το κράτος, οι οποίες μετά από 
επίπονες και επίμονες προσπάθειες 
έχουν επιτυχή κατάληξη.  Είναι όντως 
λοιπόν το διοικητικό προσωπικό ο 
φτωχός συγγενής στο χώρο του Πανε-
πιστημίου;  Δεν εξηγείται διαφορετικά 
η εκκρεμότητα στα ακόλουθα βασικά 
θέματα: 
 
 Συλλογική σύμβαση 
 Συνταξιοδοτικό 
 Ταμείο Προνοίας ωρομισθί-

ων 
 Ταμείο Προνοίας για προσω-

πικό που δεν καλύπτεται από 
επαγγελματικό Σχέδιο Σύντα-
ξης 

 Διαχειριστικές Επιτροπές 
ταμείων – ειδικών λογαρια-
σμών 

 Σχέδια υπηρεσίας - Υλοποίη-
ση σχεδίων υπηρεσίας τεχνι-
κών μηχανικών 

 Υπερωρίες, βάρδιες 
 Συμβασιούχοι αορίστου 

χρόνου 
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Χαιρετισμός[1] 

11η Ετήσια Γενική 

Συνέλευση  [2] 

Εκκρεμότητες [4] 

Σύσταση Διαχειριστικής 

Επιτροπής Διαμερισμά-

των της ΕΔΙΠΠΑΚ [4] 

Ανακοινώσεις Επιτρο-

πής Εκδηλώσεων [6] 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 
2014, η 11η Ετήσια Γενική Συνέλευση 
της ΕΔΙΠΠΑΚ.  Με την έναρξη των 
εργασιών, ο Πρόεδρος της ΕΔΙΠΠΑΚ 
απηύθυνε χαιρετισμό στα μέλη εστιά-
ζοντας ιδιαίτερα στα διαχρονικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει το διοικη-
τικό προσωπικό.   
 
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Γενικής 

συνέλευσης περιελάμβανε τα πιο 

κάτω: 

 

1. Απολογι-
σμός Διοικη-
τικού Συμ-
βουλίου για 
το 2013-
2014 
 

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της ΕΔΙΠΠΑΚ παρουσίασε το 

έργο της ΕΔΙΠΠΑΚ για την περίοδο 

2013-2014.  Παρουσιάστηκαν τα εργα-

σιακά θέματα που απασχόλησαν το 

Συμβούλιο, οι ενέργειες της ΕΔΙΠΠΑΚ 

με ειδική αναφορά στα θέματα που 

παραμένουν σε εκκρεμότητα.  Έγινε 

επίσης αναφορά στις εκδηλώσεις που 

πραγματοποιήθηκαν καθώς και οικο-

νομικός απολογισμός.  

 
2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσε-
ων / Διορισμός Ελεγκτή  
 

Ο Ταμίας παρουσίασε την οικονομική 
κατάσταση της ΕΔΙΠΠΑΚ για το έτος 
2013 όπως και το νέο προϋπολογισμό 

(συνέχεια στη σελ. 2) 
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της, που δεν είναι μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της ΕΔΙΠΠΑΚ: 

Φίλιππος Ιωάννου  

Μαρία Σολομωνίδου 

4. Ανοικτή Συζήτηση 
 
Κατά τη διάρκεια της ανοικτής συζήτη-
σης εκφράστηκαν απόψεις από τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης σχετικά 
με εργασιακά θέματα αλλά και θέματα 
που αφορούν ευρύτερα τη λειτουργία 
του Πανεπιστημίου.  Ο σύμβουλος της 
ΕΔΙΠΠΑΚ, Σίμος Ευτυχίου προέβηκε σε 
εκτενή ανάλυση του θέματος των 
ταμείων προνοίας και την αναγκαιότη-
τα υλοποίησης του θεσμού στο Πανε-
πιστήμιο με ειδική αναφορά στους 
συμβασιούχους αορίστου χρόνου.  
Επίσης ανέλυσε το θέμα αποζημίωση 
υπερωριών και γενικότερα της εργασί-
ας πέραν του κανονικού ωραρίου. 

 

5. Ανάδειξη μελών διαχειριστικής 
επιτροπής εξοχικών διαμερισμάτων  
 
Με βάση του όρους εντολής της δια-
χειριστικής επιτροπής, αναδείχτηκαν, 
χωρίς εκλογές, τα δύο ακόλουθα μέλη 

για το έτος 2014.  Ο προϋπολογισμός 
εγκρίθηκε λαμβάνοντας υπόψη αίτημα 
των μελών, για πιο αναλυτική ενημέ-
ρωση σε σχέση με τα έσοδα της συντε-
χνίας κατά το 2014, το οποίο και υλο-
ποιήθηκε στις 9/5/2014, με σχετική 
ανακοίνωση της συντεχνίας. 

 

3. Αλλαγές στο καταστατικό  
 

Ο Αντιπρόεδρος παρουσίασε το κατα-
στατικό με τις προτεινόμενες αλλαγές, 
οι οποίες εγκρίθηκαν κατόπιν ομοφω-
νίας των μελών.  Όσον αφορά στο 
άρθρο 22 “Διάλυση”, αποφασίστηκε 
όπως τα μέλη υποβάλουν εισηγήσεις 
σε σχέση με τη διάθεση της περιουσί-
ας της συντεχνίας σε περίπτωση διάλυ-
σης της.  Τυχόν τροποποιήσεις θα 
συζητηθούν στην επόμενη Γενική 
Συνέλευση. 

 

μετάδοσης του 

ενθουσιασμού και 

της όρεξης για δου-

λειά, που πρέπει να 

χαρακτηρίζει έναν 

νέο απόφοιτο, σε 

μια συνέντευξη 

πρόσληψης αλλά και στα πρώτα στάδια 

της καριέρας του. Παρατηρείται συχνά, 

φοιτητές να σπουδάζουν σε κλάδους με 

μεγάλη ζήτηση χωρίς καμιά ελπίδα να 

βρουν δουλειά σε αυτούς τους κλάδους, 

ενώ παράλληλα άλλοι φοιτητές σπουδά-

ζουν σε κλάδους «κορεσμένους» με 

περισσότερες όμως πιθανότητες εξεύρε-

σης της μιας εκείνης ευκαιρίας που 

επιδιώκουν, όταν πραγματικά το θέλουν 

και μπορούν να αποδείξουν ότι το αξί-

ζουν. 

  

3. Η καλύτερη στρατηγική για έναν φοι-
τητή για να αυξήσει τις πιθανότητες του 
για εργοδότηση περιλαμβάνει τα εξής:  
 
 Επιλογή κλάδου σπουδών με βάση 

τις δυνατότητες και τις προτιμήσεις 
του 

 Σημαντική ανάμειξη σε πρωτοβουλί-
ες και δραστηριότητες εκτός της 

αίθουσας διδασκαλίας 
 
 Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και άλλα 

διεθνή προγράμματα ανταλλαγής 
νέων, διαλόγου, εθελοντισμού, 
επιχειρηματικότητας, κ.α.  

 
 Συμμετοχή σε προγράμματα Τοπο-

θετήσεων (Internships) τόσο στην 
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό για 
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 

 
 Συμμετοχή σε δραστηριότητες που 

προάγουν το επιχειρηματικό πνεύμα 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι θα 
γίνουμε επιχειρηματίες. 

 
 Εφαρμογή τακτικών ανταρτοπόλε-

μου στην αναζήτηση εργασίας. Αυτό 
σημαίνει ότι αυτά που είχαν αποτέ-
λεσμα στο παρελθόν δεν έχουν 
σήμερα γι αυτό και πρέπει να δοκι-
μάσουμε νέες τεχνικές.  

 
Μενέλαος Μενελάου 

ΥΣΦΜ 

Πολλοί από εμάς έχουν παιδιά σε ηλικία 

που πρέπει να κάνουν επιλογές σπουδών 

ή σταδιοδρομίας γενικότερα. Θα ήθελα 

σε συντομία να μοιραστώ μαζί σας, τα 

συμπεράσματα μου τόσο μέσα από την 

καθημερινή τριβή με την αγορά εργασίας 

όσο και ειδικότερα, μέσα από τη διοργά-

νωση της εκδήλωσης «Σταδιοδρομία και 

Επιχειρηματικότητα.» 

 

1. Δεν υπάρχει κλάδος στην αγορά εργα-

σίας που να μην αντιμετωπίζει έντονα 

φαινόμενα ανταγωνισμού για την πλή-

ρωση θέσεων εργασίας. Υπάρχουν κλά-

δοι με φθίνουσα πορεία και κλάδοι με 

θετικές προοπτικές. Σε όλους όμως υπάρ-

χει περισσότερη προσφορά παρά ζήτηση 

εργασίας. 
 

2. Στο ερώτημα τι να σπουδάσω για να 

βρω δουλειά, η απάντηση είναι: Κάτι που 

αγαπάς, κάτι στο οποίο μπορείς να είσαι 

ο καλύτερος (ή κάτι πολύ κοντά σε αυτό). 

Δεν είναι θέμα ρομαντισμού αλλά ακραί-

ου ρεαλισμού. Μόνο εάν σπουδάζεις 

κάτι που σου αρέσει υπάρχει η πιθανότη-

τα υψηλών ακαδημαϊκών επιδόσεων, 

ανάπτυξης πολύτιμων δεξιοτήτων και 

Τι να σπουδάσω για να βρω δουλειά; 

 

 

Στο ερώτημα τι να σπου-

δάσω για να βρω δουλειά, 

η απάντηση είναι: Κάτι 

που αγαπάς, κάτι στο 

οποίο μπορείς να είσαι ο 

καλύτερος.  
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Πρόσωπα       

Η ενότητα Πρόσωπα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα 

παράθυρο γνωριμίας συναδέλφων μας που δρα-

στηριοποιούνται εκτός του επαγγελματικού χώρου 

του Πανεπιστημίου και έχουν κάτι ενδιαφέρον να 

μας παρουσιάσουν. 

Μενέλαε σε καλωσορίζουμε  στην ενότητα Πρόσωπα 

του ενημερωτικού μας  δελτ ίου.  Μίλησε μας  λίγο γ ια  

εσένα ώστε να σε  γνωρίσουμε καλύτερα.  

Ευχαριστώ πολύ για την  ευκαιρ ία που μου δίδεται  

γ ια επικοινωνία με τους συναδέλφους μέσω του  

ενημερωτικού της ΕΔΙΠΠΑΚ.  Κατάγομαι  από το Αγρι-

δάκι  Κερύνειας  ενώ γεννήθηκα και  μεγάλωσα στην  

Κλήρου στην επαρχία Λευκωσίας.  Είμαι  απόφοιτος  

του Λυκείου Ακροπόλεως, του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου και  του Cardif f  University  στους κλάδους της  

Διοίκησης Επιχειρήσεων.  Είμαι  νυμφευμένος και  

έχω πρόσφατα ενταχθεί  στο  c lub των χαζομπαμπά-

δων με  τον ερχομό πριν  4 μήν ες του μικρού Ανδρέα.   

Πώς προέκυψε η  ενασχόληση σου με τα θέματα 

Σταδιοδρομίας?  

Εργάζομαι  στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2006.  

Αρχικά εντάχθηκα στο Γραφείο Διοικητικής Στήριξης  

της ΥΣΦΜ, εν ώ από το 2007 προσφέρω τις υπηρεσί-

ες μου από  το Γραφείο Σταδιοδρομίας.  Τα  θέματα 

σύνδεσης  των  φοιτητών  με  την  αγορά εργασίας,  τ ις  

επιχειρήσεις ,  την έννοια της επιχε ιρηματικότητας,  

της επαγγελματικής δικτύωσης, της καινοτομίας και  

της εξωστρέφειας ε ίναι  θέματα που πάντα με ενδιέ-

φεραν, από τον καιρό των φοιτητικών μου χρόνων.  

Έτσι ,  όταν προέκυψε η ευκαιρία επαγγελματ ικής  

ενασχόλησης με αυτά,  μέσω το υ Γραφείου Σταδιο-

δρομίας,   δεν χρειάστηκε δεύ τερη σκέψ η για να  

αποδεχτώ τη θέση.   

Η θέση σου στο ΠΚ απαιτεί  διαρκή ενασχόληση με  

τα τι ς προοπτικές των επαγγελμάτων για  τους  φοι-

τητές ώστε να τους  παρέχονται  καίριες συμβουλές  

σταδιοδρομίας  αλλά και  πρακτική βοήθεια  ως προς  

την εξεύρεση εργασίας.  Πόσο δύσκολο είναι  αυτό  

και  πώς πετυχαίνεις να παραμέν εις ένα βήμα μπρο-

στά από τις  εξελίξε ις  ώστε  να ε ίναι  έγκυρες  οι  πλη-

ροφορίες που παρέχει  το  Γραφείο σας?  

Η δυσκολία έγκειται  στο γεγονό ς ότι  η  αγορά εργα-

σίας αντιμετωπίζει  κρίση.  Δεν  υπάρχουν πολλές  

ευκαιρίες  εργοδότησης και  αυτό  μας χαλά κάπως τα  

πλάνα μας ως Κυπριακή Οικογένεια,  που περιμέν α-

με από το  παιδί  μας  να τελειώσει  το  σχολείο,  να  

πάει  Πανεπιστήμιο ,  να  βρει  μια δουλειά ,  ν α κάνει  

οικογένεια κ.ο.κ.  Όλα σε μ ια ευθεία γραμμή.  Τώρα 

όμως πρέπει  να πάει  λ ίγο ζ ικ  ζ ακ.  Ο ρόλος μας  ως   

Γραφείο Σταδιοδρομίας  είν αι  να προσφέρουμε 

στους φοιτητές μας  όσο το δυνατό περισσότερες 

και  ολοκληρωμένες πλ ηροφορίες σε σχέση με  τους  

κλάδους που τους  ενδιαφέρουν με στό χο την λήψ η 

εκ μέρους τους μ ιας  ενημερωμένης απόφασης.  Επί-

σης,  τους προσφέρουμε ευ καιρίες  ανάπτυ ξης 

δεξιοτήτων/ικανοτήτων χρήσιμων για την μελλοντι-

κή τους σταδιο δρομία.  Γ ια να μπορέσουμε να τα 

πετύχουμε αυτά ενημερωνόμαστε τόσο από επίση-

μες πηγές (π. χ.  μελέτες ΑνΑΔ)  αλλά κυρίως από 

ανεπίσημες (π. χ.  επικοινωνία με επιχειρήσεις ,  με-

λέτη των οικονομικών συνθηκών, συμμετοχή και  

οργάνωση εκδηλώσεων , δ ικτύ ωση με την αγορά 

εργασίας κ.α. ) .  Το τελευταίο είναι  μ ια δουλειά  

πλήρους απασχόλησης και  συνεχόμενου ωραρίου.   

Πες μας και  λ ίγα λόγια γ ια την ενασχόληση σου με  

τον Σύνδεσμο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου?  

Η εμπλοκή μου στα φοιτητικά δρώμενα και  τον φοι-

τητικό συνδικαλισμό με ο δήγησε με  την αποφοίτη-

ση μου και  στην εκλογή μου στο  Δ.Σ.  του Συνδέσμου 

Αποφοίτων του Πανεπιστημίου μας.  Αρχικά από τη  

θέση του Γραμματέα, στη συνέχεια του Αντιπροέ-

δρου ενώ τα  τελ ευταία  2  χρόνια από  τη  θέση του 

Προέδρου.  Στόχος του Συνδέσμο υ είναι  η διατήρηση 

της σχέσης των αποφοίτων με   το  Πανεπιστήμιο 

μας,  η επαγγελματική και  προσωπική δικτύωση των 

μελών κ.α.  Είμαστε σε στεν ή συνεργασία με το  Γρα-

φείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου και  διοργανώ-

νουμε εκδηλώσεις και  προγράμματα, τόσο  

ενημερωτικού/επιμορφωτικού χαρακτήρα όσο και  

ψυχαγωγικού, με τη συμμετοχή των αποφοίτων μας.  

Μέλη του Συνδέσμου γίνονται  αυτόματα όλοι  οι  

απόφοιτοι  του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Αριθμούμε 

πλέον πέραν των 18,000 μελών .  Γ ια τα ν έα και  τ ις  

δραστηριότητες του Συνδέσμου μπορείτε να κάνετε 

l ike  στην σελίδα μας στο facebook  .  

Έχεις ενεργό συμμετοχή στην ΕΔΙΠΠΑΚ εδώ και  5  

χρόνια.  Γ ια ποιους λόγους έχεις  επιλέξει  να διο χε-

τεύσεις μέρος  της εν έργειας σου  στη συντεχνία?  

Είναι  πεποίθηση μου ότι  ο  υγιής συνδικαλισμός,  η  

ομαδική διεκδίκηση, η συναδελφική  αλληλεγγύη,  

αποτελούν αναγκαιότητα και  ευλογία γ ια έναν ερ-

γασιακό χώρο.  Έτσι  από την πρ ώτη στιγμή εντάχθη-

κα στην μεγάλη ομάδα της ΕΔΙ ΠΠΑΚ.  Όταν ένιωσα 

έτοιμος,  διεκδίκησα και  μια θέση στο Δ.Σ.  από όπου 

υπηρέτησα για 2 θητείες από τη θέση του Β.  Γραμ-

ματέα.  Στι ς τελευταίες εκλογές  δεν διεκδίκησα θέση 

στο Δ.Σ. ,  αλλά επέλεξα να βο ηθήσω από τη θέση 

του Αντιπροέδρου της  Κλαδικής μου.  Σίγουρα οι  

καιροί  είναι  δύσκολοι ,  και  τα  εργασιακά θέματα 

βρίσκονται  στη πρώτη γραμμή δεχόμενα πολλές  

πιέσεις.  Είν αι  ακόμη ένας λόγος γ ια μια δυνατή 

ΕΔΙΠΠΑΚ που υπεύθυνα θα πρ οστατεύσει  τα μέλη 

της ,  που αποτελούν και  τη ραχο κοκαλιά του προσω-

πικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.   

Μενέλαος Μενελάου 

https://www.facebook.com/ucyalumniassociation
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Εκκρεμότητες 
1. Ανακατανομή Διοικητικού Προσωπικού  

Μετά και τις συναντήσεις της Επιτροπή 

Αναδιοργάνωσης Διοικητικών Οντοτήτων 

με τους εμπλεκόμενους στις 18/9/2013 

(παρουσίαση πορίσματος της μελέτης ) 

και στις 17/10/2013( συζήτηση των τρό-

πων εφαρμογής της πρόταση) υπήρξαν 

αντιδράσεις που εστιάζονταν κυρίως στην 

έλλειψη επαρκούς έρευνας εκ μέρους της 

Επιτροπής στην ετοιμασία της πρότασης 

της, όπως και στην παράλειψη της να 

διαβουλευτεί με τους επηρεαζόμενους 

(Σχολές, Τμήματα και Υπηρεσίες).  Η ΕΔΙΠ-

ΠΑΚ είχε 

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 εμπλοκή όλων των 

επηρεαζόμενων Σχολών, Τμημάτων και 

Υπηρεσιών.   

  

Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση αποτελεί 

η ετοιμασία ολοκληρωμένου οργανογράμ-

ματος της νέας Υπηρεσίας πριν από την 

υλοποίηση της εν λόγω μελέτης.  Επίσης 

απαραίτητη κατά την ΕΔΙΠΠΑΚ είναι η 

αναγκαιότητα διαφάνειας στην περίπτω-

ση μετακινήσεων προσωπικού, με τη 

διαδικασία δημόσιας εσωτερικής προκή-

ρυξης όλων των θέσεων, στη βάση συγκε-

κριμένων κριτηρίων και σχεδίων υπηρεσί-

ας.  Έκτοτε δεν υπήρξε οποιαδήποτε ενη-

μέρωση ως προς την εξέλιξη του θέματος.  
 

2. Συλλογική Σύμβαση 

Στις 10/1/2014 πραγματοποιήθηκε συνά-

ντηση στα γραφεία του Τμήματος Εργασι-

ακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταξύ 

εκπροσώπων του Πανεπιστημίου και της 

ΕΔΙΠΠΑΚ, κατά την οποία αποφασίστηκε 

όπως το θέμα συζητηθεί στο Συμβούλιο 

του Πανεπιστημίου, υπό τη νέα του σύν-

θεση, στη δεύτερη συνεδρία του, δίνοντας 

βασικά στο νέο Πρόεδρο και Συμβούλιο 

του Π.Κ. την ευκαιρία να ενημερωθούν και 

να τοποθετηθούν επί του θέματος.  Πα-

ράλληλα στις 27/1/2014, σε συνάντηση με 

τον Πρύτανη, συζητήθηκε εκ νέου το θέμα 

και αναλύθηκαν οι θέσεις και οι επιδιώ-

ξεις της συντεχνία, ενώ στη συνέχεια 

αποστάληκε στον Πρύτανη το προσχέδιο 

της σύμβασης όπως έχει κατατεθεί στο 

Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.  Στην 

παρούσα φάση αναμένεται το αποτέλε-

σμα της συζήτησης στο Συμβούλιο. 
 

3. Δημιουργία Ταμείου Προνοίας  

Το ΠΚ έχει ενημερώσει την ΕΔΙΠΠΑΚ για 

την πρόθεση του να ξεκινήσει διαβουλεύ-

σεις με όλους τους εμπλεκομένους, με 

στόχο την ίδρυση Ταμείου Προνοίας, για 

το προσωπικό που δεν μπορεί να ενταχθεί 

σε επαγγελματικό σχέδιο σύνταξης και ως 

εκ τούτου δεν έχει συνταξιοδοτικά ωφελή-

ματα πέραν των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Η ΕΔΙΠΠΑΚ χαιρετίζει την πιο πάνω ενέρ-

γεια, η οποία αποτελούσε πάγιο αίτημα 

της συντεχνίας και έχει δηλώσει την ετοι-

μότητα της να συμμετέχει στις επικείμενες 

διαβουλεύσεις.  Με βάση την ενημέρωση 

από τον Πρύτανη, αναμενόταν η συζήτηση 

του θέματος στο Υπουργείο Οικονομικών 

στις 30/1/2014 σε σχέση με τις διαδικασί-

ες που θα ακολουθηθούν κατόπιν σχετι-

κού αιτήματος που έχει υποβληθεί στο εν 

λόγω Υπουργείο. 

 

4. Ταμείο Προνοίας ωρομισθίων 

Η δημιουργία Ταμείου Προνοίας για τους 

ωρομισθίους αποτελεί πρόνοια της συλλο-

γικής σύμβασης η οποία υπογράφηκε 

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 συντομότερο 

δυνατό.  Το Πανεπιστήμιο επιθυμεί τη 

σύνδεση του συγκεκριμένου ταμείου με 

αυτό του υπόλοιπου προσωπικού, θέση με 

την οποία η συντεχνία έχει εκφράσει την 

αντίθεση της.   

5. Φιλοδώρημα συμβασιούχων αορίστου 

χρόνου 

Η νομοθεσία για καταβολή φιλοδωρήμα-

τος στους συμβασιούχους υπαλλήλους 

αορίστου χρόνου του δημόσιου τομέα εκ 

μέρους του κράτους δεν καλύπτει το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 

Σε συνάντηση της ΕΔΙΠΠΑΚ με τον Προϊ-

στάμενο της ΥΑΔ, στις 17/03/2014, η 

συντεχνία εισηγήθηκε τη δημιουργία 

Ταμείου Προνοίας για τους συμβασιού-

χους αορίστου χρόνου του ΠΚ, με βάση τα 

αντίστοιχα ποσοστά που περιλαμβάνο-

νται στο προαναφερόμενο φιλοδώρημα 

του δημοσίου.  Με τον τρόπο αυτό οι 

οφειλές στο ταμείο θα καταβάλλονται 

μηνιαία και από τα δύο μέρη , εργαζόμενο 

και εργοδότη, αποφεύγοντας έτσι τη 

δημιουργία ελλειμματικών ταμείων, η 

παραχώρηση του ταμείου προς τον εργα-

ζόμενο είναι διασφαλισμένη χωρίς περιο-

ρισμούς σε αντίθεση με το φιλοδώρημα 

ενώ επιπλέον υπάρχει καλύτερη διασφά-

λιση του εργαζομένου, εφόσον τα ταμείο 

προνοίας διέπεται από διαφορετική νομο-

θεσία. 

 

6. Συνταξιοδοτικό 

Η ΕΔΙΠΠΑΚ με επιστολές της αλλά και με 

κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τη διοίκηση του 

ΠΚ, έχει επανειλημμένα ζητήσει την ετοι-

μασία κανονισμών για τη λειτουργία 

σχεδίου συντάξεων, όπως επίσης τη συ-

γκρότηση διαχειριστικής επιτροπής, δεδο-

μένου  ότι με βάση την πρόσφατη νομο-

θεσία, οι συνταξιοδοτικές αποκοπές 

κατατίθενται ήδη σε λογαριασμό του ΠΚ.  

Το συγκεκριμένο θέμα συμπεριλαμβανο-

μένων και των προαναφερόμενων ταμεί-

ων προνοίας, αποτελούν για την ΕΔΙΠΠΑΚ 

προτεραιότητα, για την οποία προγραμ-

ματίζεται σειρά ενεργειών.  Το θέμα έχει 

επίσης συζητηθεί και με τον Πρόεδρο του 

Πανεπιστημίου. 

Σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής Διαμερισμάτων της ΕΔΙΠΠΑΚ  

Η Γενική Συνέλευση της ΕΔΙΠΠΑΚ, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2014, 
ενέκρινε τους όρους εντολής και τη σύστα-
ση της Διαχειριστικής Επιτροπής Εξοχικών 
Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ. Η Επιτροπή α-
παρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: 

 Ηλία Ηλία, Πρόεδρος 

 Τζιόγκουρου Αγγελική, Μέλος 
 Μαϊμάρη Έλενα, Μέλος 
 Καρακούσιης Χαράλαμπος, Μέλος 
 Ιωάννου Φίλιππος, Μέλος 
 Σολομωνίδου Μαρία, Μέλος 
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σμα, πιο πολιτικά ενεργή η κοινωνία, μεγαλύ-
τερος ο μετεκλογικός έλεγχος από τους πολί-
τες. 

Απάβλυνση της κομματοκρατίας. Τα κόμματα 
από κύτταρα της δημοκρατίας στις μέρες μας 
προσπαθούν να την ποδηγετήσουν. Οι επιλο-
γές του κράτους φιλτράρονται μέσα από τα 
κομματικά καζάνια προκειμένου να ικανοποιη-
θεί η κομματοκρατία και η κρατική μηχανή 
δυσκίνητη και βυθισμένη μέσα στην γραφειο-
κρατία αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις νέες 
προκλήσεις. Ένα σύνηθες σκηνικό που περι-
κλείει τα πιο πάνω λαμβάνει χώρα όταν πηγαί-
νει μια πρόταση νόμου στην βουλή και εκεί 
μέσα στα πλαίσια της ‘’δημόσιας 
διαβούλευσης’’ (άλλη κορυφαία επινόηση για 

να κανονιστούν 
όλοι οι κομματι-
κοί μηχανισμοί) 
εμφανίζονται δύο 
αντικρουόμενες 
ομάδες με αντί-
παλα συμφέρο-
ντα οι οποίες 
υποστηρίζονται 
και από αντίπαλα 
κόμματα. Αποτέ-
λεσμα: Οι μεν με 
τους δε τα συμ-

φωνούν όλα κάτω από το τραπέζι (γιατί παρά 
τους καβγάδες όταν μιλάμε για ‘’δουλειές’’ τα 
υπόλοιπα πάνε στην πάντα) και στο τέλος 
φροντίζουν να ικανοποιούν και τις δύο πλευ-
ρές και το μόνο που βγαίνει ζημιωμένο είναι 
το κράτος και τα δημόσια οικονομικά. Αυτή τη 
δύναμη λοιπόν της κομματοκρατίας η οριζόντι-

α ψηφοφορία την διαλύει. 

Γιατί δεν έχει σημειωθεί αλλαγή; 

Όσοι κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις, όσοι 
είναι κομμάτια αυτού του συστήματος της 
κομματοκρατίας προσπαθούν με κάθε τρόπο 
να αποσιωπούν τις οποίες προσπάθειες για 
θέσπιση της οριζόντιας ψήφου. 

Τα μεγάλα κόμματα θέλουν τους ψηφοφόρους 
τους μαντρισμένους στα κομματικά ψηφοδέλ-
τια. Δεν θέλουν να επιτρέψουν τυχόν διαρροές 
σταυρών προτίμησης σε άλλα μικρότερα κόμ-
ματα ή ανεξάρτητους υποψηφίους. Έχοντας 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία απορρίπτουν 
όλες τις προτάσεις νόμου (με πιο πρόσφατο 
παράδειγμα αυτό της πρότασης νόμου των 
Οικολόγων) για ψήφιση τροποποίησης που να 
επιτρέπει την οριζόντια ψηφοφορία. 

Ο μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι ο κακός μας 
εαυτός. Ο μέσος Κύπριος μεγάλωσε σε ένα 
πολιτικό περιβάλλον διαπλοκής και πελατεια-
κών σχέσεων με τα κόμματα. Σε αυτό το περι-
βάλλον ποτέ δεν έψαξε τι χρειάζεται για να 

γίνει πραγματικά καλύτερη η λειτουργία του 
κράτους του. Πάντα ήταν ευχαριστημένος αν 
από τους 6 μήνες αναμονής (παραδείγματος 
χάρη), μετά από κομματικές παρεμβάσεις 
κατάφερνε να περιμένει 3 μήνες, ασχέτως αν ο 
πραγματικός χρόνος αναμονής έπρεπε να ήταν 
1 μήνας αν λειτουργούσε ορθά το σύστημα.  

Πως πετυχαίνουν αυτή την καθυστέρηση 

Χρονοτριβούν και αναβάλουν την ψήφιση του 
επικαλούμενοι ότι χρειάζεται περαιτέρω διά-
λογος. (Διάλογος μεταξύ ποιών άραγε;!;) 

Υποστηρίζουν ότι η οριζόντια ψηφοφορία δεν 
θα μπορέσει να εφαρμοστεί (ασχέτως αν στην 
Γερμανία εφαρμόζεται εδώ και τόσα χρόνια!) 

Ισχυρίζονται ότι θα φέρει σύγχυση μεταξύ των 
ψηφοφόρων το νέο σύστημα. (Λες και υπάρχει 
πιο απλός τρόπος να ψηφίσεις, από το να 
ψηφίσεις όποιους θέλεις από όπου θέλεις) 

Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε 

Στην Γερμανία η αλλαγή στο σύστημα ήρθε 
μετά από σκληρές πιέσεις που δέχτηκαν οι 
πολιτικοί από τους ψηφοφόρους αναγκάζο-
ντας τους να υπερψηφίσουν την πρόταση 
νόμου για οριζόντια ψηφοφορία, αφού το 
πολιτικό κόστος θα ήταν δυσβάσταχτο αν 
τάσσονταν εναντίον της τροποποίησης. 

Καθημερινή αρθρογραφία, κοινοποιήσεις 
σχετικών δημοσιευμάτων, προώθηση οργανω-
μένων συνόλων που τάσσονται υπέρ της οριζό-
ντιας ψηφοφορίας (fb group) 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι να 
‘’σκοτώσουμε’’ τον κακό μας εαυτό που αρέ-
σκεται σε λογικές ρουσφετιού και μένει 
άβουλος και αδρανής. 

 

Αναδημοσίευση από τον ιστοχώρο 

www.infonistas.com 

 

 

Τι είναι: Οριζόντια ψήφος είναι το δικαίωμα 

ενός ψηφοφόρου-πολίτη μιας δημοκρατίας να 

ψηφίζει αιρετούς άρχοντες από πολλούς κομ-

ματικούς συνδυασμούς, χωρίς να περιορίζεται 

σε ένα μόνο κομματικό συνδυασμό. Με άλλα 

λόγια όπου εφαρμόζεται η οριζόντια ψηφοφο-

ρία ο πολίτης ενός κράτους μπορεί να επιλέξει 

από όλα τα κόμματα τις καλύτερες προσωπικό-

τητες για να τον αντιπροσωπεύσουν. 

Τα Υπέρ: Θέτει ορθά κριτήρια επιλογής. Σε 
ένα πολιτικό σκηνικό όπου οι ιδεολογίες των 
προηγούμενων δεκαετιών έχουν χρεοκοπήσει, 
μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας ψηφίζει το 
ίδιο κόμμα είτε από συνήθεια, είτε επειδή 
αντιμετωπίζει το θέμα λες και πρόκειται για 
ποδοσφαιρικές ομάδες. Δηλαδή δεν υπάρχει 
πλέον πολιτική ιδεολογία που να προσδιορίζει 
το modus Vivendi ενός ανθρώπου, τον τρόπο 
που ντύνεται, την μουσική που ακούει, τον 
τρόπο που του αρέσει να διασκεδάζει. Τα 
κόμματα παρόλα αυτά υποστηρίζουν ότι στην 
εκλογική διαδικασία επιλέγεις ιδεολογία και 
όχι άτομα. 

Αυτός βεβαίως ο μύθος καταρρίπτεται αν δει 
κάποιος τα ψηφοδέλτια των κομμάτων τα 
οποία έχουν μετατραπεί σε μενού a la catre 
αφού παρατηρούνται τεράστιες ιδεολογικές 
αποκλείσεις μεταξύ των υποψηφίων προκειμέ-
νου να “μαντρίσουν” όσο το δυνατόν περισσό-
τερους ψηφοφόρους. Γι’ αυτό πλέον βλέπουμε 
συνδυασμούς που προσφέρουν ταυτόχρονα 
επιλογές για ομοφοβικούς παράλληλα με gay 
friendly πελάτες, ή επιλογές για αυτούς της 
διεκδικητικής/σκληρής γραμμής στο κυπριακό 
σε συνδυασμό με προσωπικότητες για αυτούς 
που τρέφουν ευαίσθητα αισθήματα για τους 
εποίκους. Αυτός ο αχταρμάς αποδεικνύει ότι 
το ιδεολογικό επιχείρημα που προτάσσουν οι 
πολέμιοι της οριζόντιας ψηφοφορίας μπορεί 
επιεικώς να χαρακτηριστεί ως άστοχο. 

Μείωση της αποχής. Το πιο επικίνδυνο σενά-
ριο για ένα κράτος είναι η αδιαφορία των 
πολιτών του. Έχει τα ίδια αποτελέσματα με την 
αδιαφορία ενός επιχειρηματία για την δουλειά 
του ή ενός οικογενειάρχη για την οικογένεια 
του. Η αδιαφορία, η οποία τις περισσότερες 
φορές εκφράζεται ως αποχή δίνει και ένα πολύ 
καλό άλλοθι στον ‘’αδιάφορο’’ πολίτη, αφού 
τον κάνει να μην νοιώθει συνυπεύθυνος και 
συν-διαμορφωτής του τελικού αποτελέσματος, 
στη συνέχεια απλά βρίζει τους πάντες και του 
φταίνε οι πάντες. Αυτό έχει και το πλέον επι-
κίνδυνο αποτέλεσμα να μπαίνουν όλοι οι 
πολιτικοί στο ίδιο καζάνι. Δεν μπορεί ένας που 
αποδεδειγμένα παίρνει μίζες μια ζωή να του 
μπαίνει η ίδια ταμπέλα με κάποιο που δεν 
ακούστηκε ποτέ το παραμικρό εναντίον του 
(και υπάρχουν πολλά παραδείγματα… για να 
προλάβω και κάποιους). Άρα περισσότερη 
συμμετοχή, πιο αντιπροσωπευτικό το αποτέλε-

Οριζόντια ψήφος: Τα πρόβατα έσπασαν τον φράκτη 

 

 

Η οριζόντια ψηφοφορία 

κάνει ιδεολογία μας και 

σημαία μας το καλό της 

Κύπρου και μόνο 

https://www.facebook.com/orizontiacy?fref=ts
http://www.infonistas.com/


 

 

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 

 

Το γνωμικό μας 

 
«Μόνο η δύναμη μπορεί να 
συνεργαστεί. Η αδυναμία 
μπορεί μόνο να ικετεύσει» 
 

Dwight Eisenhower 

 

 

Εκδηλώσεις  

Βοηθός Ερευνητής (Σ), ΗΜΜΥ 

Τηλ.: 4396 | email: makrides.georgios@ucy.ac.cy  

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην οικογένεια 

της ΕΔΙΠΠΑΚ τους συνάδελφους 

Ερευνητή (Σ), ΗΜΜΥ 

Τηλ.: 4396 | email: patsalides.minas@ucy.ac.cy   

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ 

Διατηρώντας την παράδοση, όπως και κάθε χρόνο, την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 
2014 στις 4-7μ.μ, στο κτίριο ΚΩΔ07 των Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, πραγματοποιή-
θηκε, με μεγάλη επιτυχία, το Ετήσιο Αποκριάτικο Πάρτι για τους μικρούς και μεγά-
λους μας φίλους. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι μικροί  μας φίλοι και οι συνοδοί τους είχαν  την 
ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν με παιχνίδια, μουσικούς και χορευτικούς διαγωνισμούς 
με τον διασκεδαστικό μας DJ.  

Η ΕΔΙΠΠΑΚ σας εύχεται καλό 

καλοκαίρι, όμορφες διακοπές και 

καλή ξεκούραση! Αναμένεται να 

είμαστε κοντά σας τον επόμενο 

Οκτώβριο με το έκτο ενημερωτικό 

μας δελτίο. 

http://www.ucy.ac.cy/edippak
https://www.facebook.com/groups/edippak
http://www.sansimera.gr/quotes/authors/12

