ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ Δ.Ε.Δ.Ε 2016
Τετάρτη 22/06/2016, 17.00-19:00, ΧΩΔ02 (Αιθ. 117), Πανεπιστημιούπολη
Πρόγραμμα
1. Παρουσίαση απολογισμού διοικητικού συμβουλίου ΔΕΔΕ.
2. Παρουσίαση απολογισμού οικονομικών πεπραγμένων ΔΕΔΕ.
3. Συζήτηση και Καταγραφή Παρατηρήσεων και Εισηγήσεων για τα επόμενα βήματα
της συντεχνίας και επί του Καταστατικού.
4. Εκλογές.
Σημειώσεις
1. Παρουσίαση απολογισμού διοικητικού συμβουλίου ΔΕΔΕ.
o Επιστολή (Μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου, Μέλη της Συγκλήτου, Μέλη
του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου): Θέμα τις Εισηγήσεις ως Νέοι
Επιστήμονες στο Στρατηγικό Σχέδιο Πανεπιστημίου Κύπρου.
o Τοποθέτηση της συντεχνίας Δ.Ε.Δ.Ε (Συμβούλιο Πανεπιστήμιου Κύπρου,
Πρυτανικό Συμβούλιο, Σύγκλητο): Οι θέσεις της ΔΕΔΕ έχουν καταγραφεί
επισήμως, έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της συντεχνίας και
έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικώς αλλά και παραδοθεί ιδιοχείρως σε κατ ιδίαν
συναντήσεις με τις αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου.
o Οι ακόλουθες συναντήσεις έχουν γίνει από το συμβούλιο της ΔΕΔΕ.
 Συναντήσεις με τις ηγεσίες της Συντεχνία Καθηγητών
Πανεπιστημίου Κύπρου (ΣΥΝ.ΚΑ.ΠΑ.Κ), Συντεχνία Ακαδημαϊκού
Προσωπικού του ΤΕ.ΠΑ.Κ (ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ).
 Εθιμοτυπικές συναντήσεις με ΠΕΟ και ΣΕΚ.
 Συνάντηση με Διοίκηση ΙΠΕ: Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον
Γενικό Διευθυντή του ΙΠΕ και του επιδόθηκε σχετικό υπόμνημα για
τις μισθολογικές κλίμακες και το δικαίωμα συντονισμού των
ερευνητικών έργων.
 Παρέμβαση επί του Στρατηγικού Σχεδίου του Πανεπιστημίου
Κύπρου με εισηγήσεις και παρουσίαση θέσεων της ΔΕΔΕ.
 Συνάντηση με τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, Δρ
Γιώργου Λαμπριανού προς συζήτηση για ενημέρωση για τις θέσεις
της ΔΕΔΕ και επί του Στρατηγικού Σχεδίου του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
 Συνάντηση με τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και
Διοίκησης (ΑΔΣΟΔ) Καθ. Κωνσταντίνου Π. Κωνσταντίνου προς
συζήτηση για ενημέρωση για τις θέσεις της ΔΕΔΕ και επί του
Στρατηγικού Σχεδίου του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 Συνάντηση με τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθ.
Αθανάσιο Γαγάτση προς συζήτηση για ενημέρωση για τις θέσεις της
ΔΕΔΕ και επί του Στρατηγικού Σχεδίου του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Κύπρου Κύριο Μάνθο Μαυρομάτη με την έντυπη υποβολή των
επίσημων θέσεων της ΔΕΔΕ και συζήτηση για ενημέρωση για τις
θέσεις της ΔΕΔΕ και επί του Στρατηγικού Σχεδίου του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
 Συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθ.
Κωνσταντίνο Χριστοφίδη με την έντυπη υποβολή των επίσημων
θέσεων της ΔΕΔΕ και συζήτηση για ενημέρωση για τις θέσεις της
ΔΕΔΕ και επί του Στρατηγικού Σχεδίου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

o

Διεξαγωγή της πρώτης ανοιχτής εκδήλωσης της ΔΕΔΕ με θέμα, "Φύλο και
Ακαδημία" - πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Απριλίου, στις 18.00 μμ στην
Πανεπιστημιούπολη (main campus) (αίθουσα 109, ΧΩΔ01).
o Ανακοίνωση συντεχνίας ΔΕΔΕ για ΠΑΣΥΝΟ.
o Δελτία Τύπου/Επιστολές
 Επιστολή 1 – Αναθεώρηση απόφασης για μείωση μισθού Ειδικών
Επιστημόνων.
 Επιστολή 2 – Αναθεώρηση απόφασης για τους όρους εργοδότησης
Ειδικών Επιστημόνων.
 Δελτίο Τύπου 1 – Ίδρυση συντεχνίας Διδακτορικών Επιστημόνων
Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ - 13/01/16 || PAIDEIA-NEWS.COM
|| PALO.COM.CY || ΑΛΗΘΕΙΑ).
 Δελτίο Τύπου 2 – Υποβαθμισμένοι οι όροι εργασίας για
μεταδιδακτορικούς ερευνητές στο Παν. Κύπρου (ΔΕΔΕ - 10/05/16 ||
ΔΙΑΛΟΓΟΣ || ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ || ΧΑΡΑΥΓΗ || ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ).
 ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΔΕΔΕ – Ιδιόμορφο Εργασιακό Καθεστώς για Ειδικούς
Επιστήμονες δημόσιων Πανεπιστημίων: Έχουν το όνομα αλλά όχι τα
οφέλη (ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ - 13/05/16).
 Δελτίο Τύπου 3 – Νέοι ακαδημαϊκοί σε μη οργανικές θέσεις – από
το περιθώριο στον κάδο ανακύκλωσης; (Συντεχνία Διδακτορικών
Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ) 18/5/2016)
o Οι ενέργειες προς όλα τα κλιμάκια του ΠΚ και για την προώθηση των
θέσεων της ΔΕΔΕ κρίθηκαν πολύ ικανοποιητικές και συζητήθηκαν οι
μετέπειτα ενέργειες της συντεχνίας.
2. Παρουσίαση απολογισμού οικονομικών πεπραγμένων ΔΕΔΕ.
o Παρουσίαση και έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΕΔΕ και των ενεργειών
για το 2016-2017. Τα έσοδα της ΔΕΔΕ θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για:
 Εκδήλωση(εις) 2016-17 - Να γίνει καταμερισμός εργασίας – να
αναλάβουν 2-3 άτομα να την οργανώσουν.
 Νομικές συμβουλές
o Εισήγηση προς το διοικητικό συμβούλιο για μείωση την ετήσιας συνδρομής
ή την μετατροπή της εγγραφής μέλους σε ένα εικονικό ποσό, π.χ. 1 ευρώ. Η
εισήγηση θα εξεταστεί από το διοικητικό συμβούλιο.
3. Συζήτηση.
o Επόμενα βήματα σε σχέση με την διεκδίκηση των βραχυπρόθεσμα
υλοποιήσιμων αιτημάτων τα οποία καταγράφονται στις επίσημες θέσεις
της ΔΕΔΕ. Το ΔΣ θα έχει το επόμενο διάστημα συνάντηση με τις
πανεπιστημιακές αρχές για την υλοποίηση τους.
o Επόμενα βήματα σχετικά με την αντίδραση και προσπάθεια αναίρεσης της
απόφασης για χρονικό περιορισμό 5 χρόνων στους ειδικούς επιστήμονες
διδασκαλίας.
o Συνέχιση των ενεργειών για την διεκδίκηση των μακροπρόθεσμων
αιτημάτων τα οποία καταγράφονται στις επίσημες θέσεις της ΔΕΔΕ.
4. Εκλογές – Πραγματοποιήθηκε ο καταρτισμός σε σώμα ως ακολούθως:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Πρόεδρος – Γρηγόρης Ιωάννου.
Αντιπρόεδρος – Γιώργος Καούλλας.
Γραμματέας – Αχιλλέας Αχιλλέως
Ταμίας – Μάγδα Θεοδωρίδου.
Βοηθός Γραμματέας – Μαρία Χατζημιχαήλ.
Μέλος α – Σοφία Σταύρου.
Μέλος β – Μάριος Σοφοκλέους.

