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         ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 
 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
του απερχόμενου Δ.Σ. της περιόδου 2015-2017 

 
 Το Δ.Σ. που αναδείχθηκε από τις εκλογές της 27ης Μαϊου  2015 αποτελείται 
από  τους   Ε. Τσουκάτου, Σ. Τσεντίδη, Α. Άννη, Ι. Τραχανά, Ν.Τζελέπη  Λ.Τσάμπρα, 
και Αντ.Σαλιάγκα. 
 Στις 3/6/2015 έγινε η συγκρότηση του ΔΣ αφού πρώτα η συναδέλφισσα 
Α.Άννη παραιτήθηκε και τη θέση της κατέλαβε ο συνάδελφος Π.Ζάννης. 
 
  Το Δ.Σ. που προέκυψε  στις 3/06/2015 και έχει ως εξής: 
Πρόεδρος:  Ε. Τσουκάτου 
Αντιπρόεδρος:  Λ.Τσάμπρας 
Γ. Γραμματέας: Αντ.Σαλιάγκας 
Ειδ. Γραμματέας: Σ. Τσεντίδης 
Ταμίας:  Ι. Τραχανάς 
Μέλη:   Π. Ζάννης 
   Ν.Τζελέπης 
  
 Εκπρόσωπος στη Σύγκλητο εκλέχθηκε η Ελ.Τσουκάτου,  για το χρονικό 
διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2015 έως και τον Αύγουστο 2017.  
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 Ο απολογισμός αποτυπώνει τις δραστηριότητες του Δ.Σ. το διάστημα από 
3.6.2015  μέχρι σήμερα. 
 Στο διάστημα της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. έγιναν 19 συνεδριάσεις και 9 
Γενικές Συνελεύσεις.  

Η αγωνιστική δραστηριότητα του ΔΣ εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη 
περίοδο  όπου αναπτύσσεται συνολικά η κυβερνητική πολιτική που αφορά καίρια 
προβλήματα των εργαζομένων και της νεολαίας.  

Τον Αύγουστο του 2015 ψηφίστηκε το 3ο μνημόνιο από τους ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, 
ΠΟΤΑΜΙ, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 η συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υλοποιώντας το 3ο μνημόνιο προώθησε τις αντιλαϊκές πολιτικές με 
μειώσεις μισθών, συντάξεων, κατάργηση επιδομάτων. Διατήρησε τον ΕΝΦΙΑ, 
κατήργησε τις φοροελαφρύνσεις, ανέβασε τους ειδικούς φόρους σε καύσιμα και 
προϊόντα, ανέβασε τον ΦΠΑ σε όλα τα είδη στραγγαλίζοντας κι’ άλλο το ήδη 
εξασθενημένο λαϊκό εισόδημα. 

Για  όλα τα παραπάνω ο Σύλλογός μας πήρε αποφασιστικά μέρος σε αγώνες, 
μέσα από τις γραμμές του ταξικού κινήματος αντιπαλεύοντας  την αντιλαϊκή και 
αντικοινωνική πολιτική των συγκυβερνήσεων και της Ε.Ε.  
 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 Ο Σύλλογός μας πήρε μέρος σε όλες τις Πανδημοσιοϋπαλληλικές, 
Παναγροτικές  και Πανεργατικές κινητοποιήσεις με απεργίες, στάσεις εργασίας και 
συλλαλητήρια στο πλευρό του ταξικού κινήματος διεκδικώντας: 
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 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. 

 Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, 13ης και 14ης σύνταξης. 

 Κατάργηση των φόρων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. 

 Να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο, να καταργηθούν οι προκλητικές γι’ αυτό 
φοροαπαλλαγές. 

 Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων που έφεραν όλα τα μνημόνια. 

 Δημόσια δωρεάν υγεία  και  κοινωνικές παροχές  για όλο το λαό. 

 Επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ. 

 Άμεση επιστροφή των απωλειών σε μισθούς και συντάξεις 

 Αύξηση των δαπανών για την Υγεία και την Παιδεία. 

 Κατάργηση των μνημονίων και τη μονομερή διαγραφή του χρέους  
 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 
Ο Σύλλογός μας πήρε μέρος στο Παναγροτικό - Πανεργατικό συλλαλητήριο 

το  διήμερο 12-13 του Φλεβάρη του 2016 ενώνοντας τις δυνάμεις του με τους 
αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, του άνεργους  ενάντια στην αντιαγροτική και 
αντεργατική πολιτική της συγκυβέρνησης. 

Δώσαμε μαχητική απάντηση με κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια και απεργίες 
για να μην περάσει ο Νόμος-Λαιμητόμος για το Ασφαλιστικό και το Φορολογικό τον 
Μάη του 2016.  

Δεν πέσαμε στην παγίδα των δήθεν υποσχέσεων για καλύτερες μέρες και  
δίκαια «αντίμετρα» και πρόσφατα τον Μάη του 2017 συμμετείχαμε σε απεργία και 
συλλαλητήριο. 
 Επίσης ο Σύλλογός μας συμμετείχε στον εορτασμό της πρωτομαγιάς του 
2016 και του 2017 στην συγκέντρωση στο Σύνταγμα. 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Ο Σύλλογός μας κατέθεσε προτάσεις στο ΥΠΕΠΘ, τον Ιούνιο του 2015,  στο Σχέδιο 
Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση  σχετικά με την εκπροσώπηση του κλάδου στη 
Σύγκλητο, στο Πρυτανικό Συμβούλιο, στις Σχολές  και στα Τμήματα. Επίσης 
προτείναμε τροπολογία για την συνέχιση των εντάξεων στον κλάδο μας. 
ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ 
Ο Σύλλογός μας, με παρεμβάσεις του στην Πρυτανεία, στη Σύνοδο των Πρυτάνεων 
και στο ΥΠΕΠΘ διεκδίκησε  τον διορισμό όλων των συναδέλφων που είχαν εκλεγεί 
και δεν είχαν διοριστεί. Επίσης πήρε μέρος σε κινητοποίηση μαζί με τους αδιόριστους 
συναδέλφους στο ΥΠΕΠΘ για να λυθεί το θέμα. Μετά από πολύχρονους αγώνες οι 
συνάδελφοι διορίστηκαν τον Μάρτη του 2016. 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 
Με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ο Σύλλογός μας ανέλαβε (για όλο το ΕΜΠ) την 
συγκέντρωση ειδών ιματισμού, ένδυσης και διατροφής για τους πρόσφυγες. Η α΄ 
φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβρη του 2015 και τα είδη παραδόθηκαν στο Κλειστό 
Γυμναστήριο του Γαλατσίου και η β’ φάση ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2016 και 
τα είδη παραδόθηκαν στην Ε2 Πύλη στο Λιμάνι του Πειραιά. 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Λειτουργίας Γυμναστηρίου. 
Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τους συναδέλφους του Γυμναστηρίου  και τους 
άλλους συλλόγους πήρε μέρος στις συναντήσεις – συζητήσεις  για τη δημιουργία  
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Γυμναστηρίου. Διαφώνησε σε καίρια 
σημεία και τον καταψήφισε στη Σύγκλητο. 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 
Ο Σύλλογός μας συμπαραστάθηκε στον αγώνα των Καθαριστριών (για τις μειώσεις 
των μισθών τους)  με στάσεις εργασίας και με συμμετοχή στις κινητοποιήσεις τους 
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στην εταιρεία ISS και στο Υπουργείο Εργασίας. Ο αγώνας τους δικαιώθηκε και οι 
Καθαρίστριες πληρώνονται κανονικά χωρίς μειώσεις. 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Ο Σύλλογός μας το Γενάρη του 2016 οργάνωσε Εκδήλωση Συζήτηση για το 
Ασφαλιστικό νομοσχέδιο. 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Ο Σύλλογός μας οργάνωσε μαζί με το Συνδικάτο Καθαριστών/ριών Αττικής 
εκδήλωση συζήτηση «Ο πόλεμος γεννιέται απ’ την ειρήνη τους, καθώς ο γιος 
από τη μάνα…» (Μ. Μπρεχτ) Έλληνες και ξένοι εργαζόμενοι μαζί στον αγώνα 
για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά τον Μάϊο του 
2017.  
17η ΝΟΕΜΒΡΗ 
Συμμετείχαμε στην Επιτροπή για τον Εορτασμό της 17ης Νοέμβρη. Κατά τη διάρκεια 
των τριήμερων εκδηλώσεων της 17ης Νοέμβρη 2015 και 2016 ο Σύλλογός μας 
ανταποκρίθηκε για περιφρούρηση στην Πατησίων, με δυναμικό πάνω από το 1/3 των 
μελών του και κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των νεκρών. Επίσης συμμετείχε, όπως 
κάθε χρόνο, στην αντιϊμπεριαλιστική πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΕΠ: 
Ο Σύλλογός μας με συνεχείς παρεμβάσεις στην Πρυτανεία διεκδίκησε και πέτυχε: 

 Όσοι συνάδελφοι είχαν ενταχθεί στον κλάδο μας με τον 4235/14 και είχαν τα 
απαραίτητα προσόντα να γίνουν ΕΔΙΠ. 

 Να εφαρμοστεί ο Νόμος 4386/16, άρθρο 27 και η διευκρινιστική εγκύκλιος 
126603/Ζ2 που αφορά στη μονιμοποίηση των ενταγμένων συναδέλφων, στην 
αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους,  την κατάταξη  τους σε βαθμίδες, την 
μετατροπή των θέσεών τους  σε οργανικές (όσων ήταν προσωποπαγείς). 

 Να εφαρμοστεί η διευκρινιστική εγκύκλιος για την ένταξη του ΕΤΕΠ στο Ενιαίο 
Μισθολόγιο (για τους παλαιούς ΕΤΕΠ) δηλαδή τον ορθό υπολογισμό του 
μισθού από 1-1-2016 μέχρι και σήμερα. Επίσης,  να υπολογιστούν σωστά και 
τα κλιμάκια από 1.11.2011. 
 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
Tα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου που είναι και μέλη της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας ΕΤΕΠ, 
κράτησαν ενιαία στάση σε ζητήματα που συζητούνταν σε αυτήν. Στάθηκαν σθεναρά 
υπέρ της συνέχισης της διαδικασίας εντάξεων στον κλάδο μας, κόντρα στο 
γενικότερο κλίμα που κυριαρχούσε στην Ομοσπονδία για το συγκεκριμένο ζήτημα. 
Γενικότερα προώθησαν τις αποφάσεις του συλλόγου μας στην Ομοσπονδία με 
γραπτό ή/και προφορικό τρόπο είτε αυτές αφορούσαν θέματα εξέλιξης των ΕΤΕΠ, 
είτε θέματα οικονομικής φύσεως είτε ζητήματα γενικότερης πολιτικής, 
συνεισφέροντας και εντός ομοσπονδίας στην συγγραφή κειμένων, προτάσεων προς 
τους κρατικούς φορείς. 

ΠΑΙΔΕΙΑ 
Η συγκυβέρνηση προωθεί μέσα από διάφορα νομοσχέδια αλλαγές για να 

μετατρέψουν το Πανεπιστήμιο σε πεδίο επιχειρηματικής κερδοφορίας. Νέες 
προσλήψεις δεν γίνονται, παρά τις ανάγκες των ιδρυμάτων, οι μισθοί συνεχίζουν να 
μειώνονται, οι εργολάβοι έχουν αναλάβει σχεδόν σε όλες τις λειτουργίες του.  

Φυσικά  αυτές οι κατευθύνσεις προωθούνται σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης γι’ αυτό και αφορούν το σύνολο των εργαζομένων. Πλήττουν 
ευθέως τη λαϊκή οικογένεια  και είναι δεμένες άρρηκτα με τα βάρβαρα μέτρα 
στο εργασιακό, στο ασφαλιστικό, στην υγεία, με τη ληστεία του λαϊκού 
εισοδήματος.    

Η αναμόρφωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη ο λαός μας δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς σύγκρουση με τους μηχανισμούς της ΕΕ, του 
ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ και των άλλων κέντρων που υπαγορεύουν την πολιτική στην 
παιδεία, στην εργασία, συνολικά στην κοινωνική ζωή.  
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Διεκδικούμε:  
1. Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών αποκλειστικά 

από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κάλυψη των ελλείψεων της δημόσιας 
εκπαίδευσης (μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, δωρεάν 
παροχή βιβλίων και συγγραμμάτων, σίτιση-στέγαση για όλους, κ.ά.).  

2. Διαγραφή των χρεών των ΑΕΙ και ΤΕΙ για ηλεκτρισμό, νερό, αέριο, τηλέφωνο.  
3. Να θεσμοθετηθεί η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση για όλους τους 

εργαζόμενους. 
4. Να μην εφαρμοστούν οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στα ΑΕΙ που στοχεύουν 

στην διαμόρφωση ευέλικτων αναλώσιμων εργαζόμενων, πηγή φτηνής εργατικής 
δύναμης.  

5. Να απαλειφθεί κάθε δυνατότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας και δημιουργίας 
εταιρειών οποιουδήποτε τύπου.   

6. Να μην επιτρέπεται η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων υπό μορφή κολλεγίων,  
να μην εφαρμοστεί η εξίσωση των τρίχρονων σπουδών με τις τετράχρονες και 
πεντάχρονες των ΑΕΙ. 

7. Να παρθούν μέτρα ώστε να μην εγκαταλείψει κανένας φοιτητής τις σπουδές του 
για οικονομικούς λόγους. Δωρεάν συγγράμματα για όλους . Δωρεάν στέγαση-
σίτιση  για όλους όσοι σπουδάζουν μακριά από τις οικογένειές τους. Κατάργηση 
κάθε μορφής διδάκτρων σε οποιοδήποτε επίπεδο.  

Συναδέλφισσες/οι: 
 
 Το απερχόμενο ΔΣ διαπιστώνει ότι η κατάσταση των εργαζομένων 
χειροτέρευσε και θα χειροτερεύει τόσο στο επίπεδο των αμοιβών, όσο και στο 
επίπεδο των συνολικών όρων της ύπαρξης και διαβίωσής τους με:. 
 

 Μισθούς  πείνας και τεράστιες απώλειες στο εισόδημα, στα ασφαλιστικά 
ταμεία, στο εφάπαξ. Η φοροληστεία συνεχίζεται.  

 Υποχρηματοδότηση και η διαχείριση της φτώχειας φαίνεται από τους 
μειωμένους προϋπολογισμούς των Ιδρυμάτων. 

 Ελλείψεις σε πάσης φύσεως προσωπικό. 
 Τεράστια βάρη που φορτώνεται κάθε οικογένεια για να σπουδάσει τα παιδιά 

της  
  
Διεκδικούμε την άμεση ικανοποίηση των παρακάτω αιτημάτων αιχμής: 

 Κάλυψη όλων των ελλείψεων σε προσωπικό, με μόνιμη και σταθερή δουλειά, με 
πλήρη δικαιώματα. 

 Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, 13ης και 14ης σύνταξης. 

 Όχι στη φοροληστεία και να καταργηθούν όλα τα  χαράτσια. 

 Να φορολογηθεί στο 45% το μεγάλο κεφάλαιο. 

 Χρηματοδότηση των ιδρυμάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό στο ύψος των 
αναγκών τους 

 Δωρεάν σίτιση – στέγαση – μετακίνηση – βιβλία – αναλώσιμα για όλους τους 
φοιτητές. Κανένας φοιτητής – σπουδαστής να μη μείνει έξω από μαθήματα κι 
εργαστήρια. 

 Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

 Ανώτατη Εκπαίδευση Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν. 

    Ν’ αξιοποιηθούν κτίρια της ακίνητης περιουσίας των ιδρυμάτων και του δημοσίου 
ως εστίες και όχι για επιχειρηματικούς σκοπούς. 

 Το ενιαίο πτυχίο ως μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος με 
πλήρη δικαιώματα σ’αυτό 
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Απαιτούμε άμεση ικανοποίηση και δέσμευση για τα παρακάτω: 

 Ανάκτηση όλων των μισθολογικών απωλειών  

 Να μπει τέρμα στους μηχανισμούς που μειώνουν τις συντάξεις, επιστροφή των 
συντάξεων και του εφάπαξ στο επίπεδο που ήταν πριν τις αλλεπάλληλες μειώσεις. 

 Να καταργηθούν τώρα ο ΕΝΦΙΑ και ο φόρος αλληλεγγύης. 

 Απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης και δευτερεύουσας κατοικίας.  

 Αποκατάσταση των απωλειών των ασφαλιστικών ταμείων με ευθύνη του κράτους. 

 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και των εφαρμοστικών νόμων που 
επηρεάζουν την Κοινωνική Ασφάλιση και τις συντάξεις. 

 
 Ο Διοικητικός Απολογισμός εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Συλλόγου που έγινε 
στις 20.6.2017 

Ο Διοικητικός Απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από την Γ.Σ. του Συλλόγου 
την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017.      

 
 
       


