
 Ζωγράφου 9-11-2011

Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων.

Κοιν.: κα.  Φ.  Γεννηματά,  Αναπληρώτρια  Υπουργό  Παιδείας,  Δια  Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, 

κ. Β. Κουλαϊδή, Γενικό Γραμματέα του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ,

κ.  Β.  Παπάζογλου,  Ειδικό  Γραμματέα  Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης  του 
Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ: Συνδικαλιστική εκπροσώπηση μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι.  

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Για την αποκατάσταση της αλήθειας  και σε απάντηση του ισχυρισμού της 
Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π./Ι  (έγγραφο προς Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με αρ.  πρωτ: 158/14-10-2011) ότι 
εκπροσωπεί,  αποκλειστικά,  τα  μέλη  Ε.Ε.ΔΙ.Π.  Κλάδου  Ι  κρίνουμε  σκόπιμο  να 
διευκρινίσουμε τα εξής.

Στα  Πανεπιστήμια  Κρήτης,  Αιγαίου,  Πελοποννήσου,  Εθνικό  Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο καθώς και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οι  ενιαίοι σύλλογοι-
μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π.,  που καταστατικά δίνουν δικαίωμα εγγραφής σε μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. 
και  των  δύο  κλάδων,  εκπροσωπούν  το  σύνολο  των  μελών  Ε.Ε.ΔΙ.Π.  των 
ιδρυμάτων τους και είναι μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.

Επιπλέον, τέσσερις πρόεδροι ενιαίων καταστατικά πρωτοβαθμίων συλλόγων 
μελών  Ε.Ε.ΔΙ.Π.  που  ανήκουν  στην  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π.  Α.Ε.Ι.  είναι  Κλάδου  Ι 
(Πολυτεχνείο  Κρήτης,  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας,  Πανεπιστήμιο  Αιγαίου, 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου).

Πίνακας 1. Στοιχεία για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι των ενιαίων συλλόγων μας.

Πανεπιστήμιο Αριθμός μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι 

Ε.Μ.Π 8

Πανεπιστημίου Κρήτης 24

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

4

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 17

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 13

ΣΥΝΟΛΟ 66
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Όλα τα παραπάνω μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι, και όχι μόνο, συμμερίζονται τις 
απόψεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. ενάντια στη διάσπαση του Φορέα Ε.Ε.ΔΙ.Π. και 
στις διασπαστικές ενέργειες της Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π./Ι.

Επιπλέον,  σημαντικός  αριθμός  μελών  Ε.Ε.ΔΙ.Π.  κλάδου  Ι  υπηρετούν  σε 
Πανεπιστήμια όπου δεν υπάρχουν σύλλογοι και δεν ανήκουν σε καμία ομοσπονδία 
π.χ  Ιόνιο  Πανεπιστήμιο,  Πανεπιστήμιο  Στέρεας  Ελλάδας,  Πανεπιστήμιο  Δυτικής 
Μακεδονίας, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών κλπ.

Εκτιμούμε ότι η σημερινή δύναμη κάθε Ομοσπονδίας δίνεται στο Πίνακα 2:

Πίνακα 2. Εκτίμηση της εκπροσώπησης των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι

Ποσοστό μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι 

Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π./Ι ≈ 50%

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. ≈ 25%

Εκτός συλλόγων ≈ 25%

Με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι,  η Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π./Ι εκπροσωπεί 
ένα υποσύνολο, των συναδέλφων Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι.

Πιστεύουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι., ως εκπρόσωπος της συντριπτικής 
πλειοψηφίας  των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π.  και  των δύο κλάδων,  είναι  σαφώς σε θέση να 
γνωρίζει  καλύτερα  τα  θέματα  που  αφορούν  στο  σύνολο των  μελών  του  φορέα 
Ε.Ε.ΔΙ.Π. και  μπορεί  να  συμβάλλει  γόνιμα  στο  διάλογο  (έκδοση νέων  Π.Δ.,  νέο 
πανεπιστημιακό  μισθολόγιο,  μέλη  Ε.Ε.ΔΙ.Π.  υπό  διορισμό,  σύνταξη  Οργανισμών, 
σύνταξη  Εσωτερικών  Κανονισμών  Λειτουργίας  κλπ)  καθώς  και  στην επισήμανση 
των ελλείψεων και δυσλειτουργιών του νέου θεσμικού πλαισίου. 

Για μας, κάθε διαφορετική άποψη και διεκδίκηση είναι θεμιτή εφόσον σέβεται 
τους  όρους ευπρέπειας  και  αντικειμενικότητας.  Θέλουμε να ελπίζουμε ότι  το ίδιο 
ισχύει  και για την Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π./Ι αν και η εμμονή της σε ψευδείς  ισχυρισμούς 
αποδεικνύει το αντίθετο.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. 

Με τιμή,
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