
ΕΝΩΠΙΟΝ

ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της  δευτεροβάθμιας  συνδικαλιστικής  οργάνωσης  με  την 

επωνυμία  «Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Συλλόγων  Ειδικού  και 

Εργαστηριακού  Διδακτικού  Προσωπικού  Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων»  (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π.  Α.Ε.Ι.)  που  εδρεύει  στην  Αθήνα, 

Ηρώων  Πολυτεχνείου  9,  Πολυτεχνειούπολη  Ζωγράφου  και 

εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ

Την  Ομοσπονδία  Συλλόγων  Ειδικού  και  Εργαστηριακού 

Διδακτικού  Προσωπικού  Κλάδου  Ειδικού  Διδακτικού  Προσωπικού 

Α.Ε.Ι.  (Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π/Ι)  που  εδρεύει  στην  Αθήνα,  Εθνικής 

Αντιστάσεως  41,  Δάφνη  17372,  Τ.Ε.Φ.Α.Α.  Αθηνών,  και 

εκπροσωπείται  νόμιμα  από  την  κα  Μαρία  Κακαλιά-Γκόγκου, 

Πρόεδρο

Προς  αποκατάσταση  της  αλήθειας  η  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π.  Α.Ε.Ι. 

σημειώνει:

Ο Φορέας Ε.Ε.ΔΙ.Π. ιδρύθηκε με το νόμο 2817/2000 ο οποίος 

προβλέπει δύο κλάδους: τον κλάδο Ι (Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό) 

στον οποίο εντάχθηκαν τα μέλη του παλιού Ε.Ε.Π. και τον κλάδο ΙΙ 

(Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) στον οποίο εντάχθηκαν μέλη 

του  Προσωπικού  των  Πανεπιστημίων  με  αντίστοιχα  ακαδημαϊκά 

προσόντα,  τα  οποία  επιτελούσαν  εργαστηριακό  και  εφαρμοσμένο 

διδακτικό έργο.

Η Ομοσπονδία μας είναι δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο 

και  έχει ως μέλη της δέκα (10) πρωτοβαθμίους ενιαίους συλλόγους 
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Ε.Ε.ΔΙ.Π. που δίνουν δικαίωμα εγγραφής σε όλα τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. 

(και των δύο κλάδων Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ι και ΙΙ) των οικείων ιδρυμάτων και 

εκπροσωπούν το φορέα στα συλλογικά όργανα των Πανεπιστημίων. 

Στο  Γεωπονικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών,  το  Εθνικό  Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και 

το  Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου,  οι  ενιαίοι  σύλλογοι-μέλη  μας 

εκπροσωπούν το σύνολο των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. που ανήκουν σε αυτά 

τα  Ιδρύματα,  ενώ  τέσσερεις  πρόεδροι  ενιαίων  πρωτοβαθμίων 

συλλόγων μας είναι  Κλάδου Ι (Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου).

Ένα υποσύνολο των συναδέλφων του κλάδου Ι  που ανήκει 

στην Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π/Ι, την οποία εκπροσωπείτε ως πρόεδρος, εμμένει 

στο αίτημά του για διάσπαση του Φορέα. Για την επίτευξη αυτού του 

στόχου  έχετε  καταθέσει  διάφορα  κείμενα  που  υπογράφονται  από 

εσάς και το Γεν. Γραμματέα της Ομοσπονδίας σας, ή έχετε δημοσίως 

διατυπώσει την πρότασή σας (στη διαβούλευση, στο Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 

στις Συνόδους των Πρυτάνεων και αλλού). 

Δυστυχώς, με τα κείμενα και τις δημόσιες τοποθετήσεις σας, 

και στην προσπάθειά σας να ενδυναμώσετε την επιχειρηματολογία 

σας,  καταφεύγετε  σε  πρακτικές  μαύρης  διαφήμισης  με  την  οποία 

παρουσιάζεται  μια  στρεβλή  εικόνα  της  πραγματικότητας.  Έτσι,  με 

γενικεύσεις  και  αφορισμούς  περιγράφετε  δύο  τελείως  αντιθετικές 

εικόνες  για  το  προφίλ  των  δύο  κλάδων  προκειμένου  να 

παρουσιαστείτε ως μια Ε.Ε.ΔΙ.Π.-«ελίτ». Αν και ο χώρος δεν είναι 

κατάλληλος  για  αναμέτρηση  ακαδημαϊκών  προσόντων  και 

αναστημάτων,  δεν  προκύπτει  από  οποιαδήποτε  σύγκριση,  ότι  τα 

επιστημονικά προσόντα των μελών του Κλάδου ΙΙ που το διδακτικό 

τους έργο αφορά στα αντικείμενα κορμού των οικείων επιστημών 

των Σχολών, υπολείπονται των προσόντων των μελών του Κλάδου Ι.

Επιπλέον,  μια  πλειάδα  Φ.Ε.Κ.  όπου  αναγράφονται  ονόματα 

συναδέλφων  Ε.Ε.ΔΙ.Π.  κλάδου  ΙΙ  οι  οποίοι  εξελέγησαν  Λέκτορες 
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ακυρώνουν το απλουστευτικό σκιαγράφημα του προφίλ του κλάδου 

ΙΙ όπως το παρουσιάζετε. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτη η εμμονή σας 

να  παραγνωρίζετε  το  διδακτικό  χαρακτήρα  του  έργου  των 

συναδέλφων  του  κλάδου  ΙΙ  και  να  απαξιώνετε  συστηματικά  τα 

ακαδημαϊκά  προσόντα  και  την  συνολική  προσφορά  τους,  δέκα 

χρόνια μετά την ίδρυση του Φορέα. 

Οι ισχυρισμοί για την απόλυτη ομοιογένεια ενός οποιουδήποτε 

επαγγελματικού φορέα δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική. Όμως, οι 

γενικεύσεις  πέρα  από  τη  διαστρέβλωση  της  πραγματικότητας 

έρχονται σε σύγκρουση ιδιαίτερα με τη σημερινή εικόνα των νέων 

μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδων Ι και ΙΙ οι οποίοι έχουν αυξημένα προσόντα 

και συνδιαμορφώνουν ένα αξιόλογο φορέα διδακτικού προσωπικού 

στα Πανεπιστήμια.

Αυτός  είναι  άλλωστε  και  ο  λόγος  που  οι  νέοι  σύλλογοι 

Ε.Ε.ΔΙ.Π.  είναι  ενιαίοι  και  εντάσσονται  στην  Ομοσπονδία  μας 

προκειμένου να διεκδικήσουμε όλοι μαζί την αναβάθμιση του φορέα, 

την άρση των οικονομικών και θεσμικών αδικιών και τη διεκδίκηση 

ενεργότερης συμμετοχής μας στα ακαδημαϊκά δρώμενα.

Για  την  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π.  Α.Ε.Ι.  κάθε  διαφορετική  άποψη και 

διεκδίκηση είναι θεμιτή εφόσον κατατίθεται με όρους ευπρέπειας και 

αντικειμενικότητας. Ελπίζουμε το ίδιο να γίνει και με σας και τους 

συναδέλφους της Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π/Ι. 

Τελειώνοντας,  θεωρούμε  ότι  στην  παρούσα  συγκυρία  της 

επικείμενης κατάθεσης ενός νέου νόμου πλαισίου για τα Α.Ε.Ι., κάθε 

συκοφαντική  και  διχαστική  λογική  που  προβάλλεται  εκ  μέρους 

ατόμων που εκπροσωπούν συναδέλφους,  το  μόνο που  μπορεί  να 

«επιτύχει»,  αντί  της «διάσωσης των εκλεκτών», είναι  η απαξίωση 

του  συνόλου του  φορέα  Ε.Ε.ΔΙ.Π.,  βλάπτοντας  ανεπανόρθωτα τα 

συμφέροντα όλων μας. Συνεπώς, αν και πιστεύουμε ότι οι δικαστικές 

προσφυγές δεν είναι κατάλληλος τρόπος προάσπισης συμφερόντων 

μεταξύ  συναδέλφων,  αν  η  «επίθεση»  απέναντί  μας  (απέναντι  σε 
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συναδέλφους σας) συνεχιστεί, δηλώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι 

να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των μελών μας.

Με  την  ρητή  επιφύλαξη  παντός  εννόμου συμφέροντός  μας, 

αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την 

παρούσα στην προς ην απευθύνεται αυτή, για να λάβει γνώση και 

για τις νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην οικία 

έκθεση επίδοσής του.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. 

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Μανόλης Ντουντουνάκης
ΕΕΔΙΠ Πολυτεχνείο Κρήτης

Ζαμπία Κατσανεβάκη
ΕΕΔΙΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

4


