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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ 30/9/2016 

Παρόντες: Μιχάλης Σιριβιανός, Παύλος Χριστοδουλίδης, Γιάννης Βυρίδης, Κώστας Κώστα, Σωτήρης 

Χατζής, Κυριάκος Δεληπαράσχος, Χριστάκης Δαμιανού, Νικόλας Τσαπατσούλης, Λυγία Τσίτση, 

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου.  

1Ο ΘΕΜΑ: Συνάντηση με Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων και Προαγωγών 

Αίτημα για τον ρόλο που πρέπει να έχει η συντεχνία στην Επιτροπή Προσωπικού/ εκπροσώπηση από 

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ.  

Να ζητηθεί εκπροσώπηση από τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου της ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ στην Επιτροπή 

Οικονομικών (στα θέματα του προϋπολογισμού)/εκπροσώπηση και ομάδων του προσωπικού όπως 

ΕΕΠ, ερευνητικοί συνεργάτες, αποσπασμένοι. 

1.1 ΘΕΜΑ: Εικόνα ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ 

Συζήτηση για τη βελτίωση της εικόνας της ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ προς την  ακαδημαϊκή κοινότητα και τα σώματα 

του πανεπιστημίου. 

Εισήγηση για ενημέρωση και ενθάρρυνση για περισσότερες υποψηφιότητες στις εκλογές για το 

συμβούλιο της ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ. 

Εισήγηση για αλλαγή του καταστατικού ούτως ώστε ο πρόεδρος να εκλέγεται (περαιτέρω 

δημοκρατική νομιμοποίηση) απευθείας από τα μέλη. Ανακοίνωση από το διοικητικό συμβούλιο της 

ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ για το συγκεκριμένο θέμα. 

1.2 ΘΕΜΑ: Μισθολογικές κλίμακες ΕΕΠ 

Αλλαγή του Κανόνα για τις μισθολογικές κλίμακες των ΕΕΠ από Α8-Α10 και με PhD Α11, σε Α12 με 

PhD. Να γίνει ο ακριβής υπολογισμός για την διαφορά μεταξύ της κλίμακας Α11 με  Α12. Να εγκρίνεται 

από τον προϋπολογισμό κάθε χρόνο. 

Τίτλος Ανώτεροι Ερευνητές Ε.Π και όχι μόνο σε μισθολογικές αλλαγές αλλά και 

συμμετοχή/εκπροσώπηση τους στα διάφορα σώματα του πανεπιστημίου. Επίσης συμμετοχή τους 

στα διάφορα ερευνητικά κονδύλια όπως το 319 και 324 για ερευνητική δραστηριότητα και κίνητρα 

Η2020, αλλά και μείωση διδακτικού φόρτου σε 9 ώρες την εβδομάδα.  

Να μιλήσουμε με Πρυτανικό Συμβούλιο. 

1.3  ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του σχετικού κανόνα και ένταξη του σημερινού μη – δικαιούχου 

διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (π.χ Ε.Ε, Ε.Σ) στο σχέδιο συμπληρωματικής 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

 Θα πρέπει να γραφτεί στον Κανόνα ότι οι ΕΕ θα έχουν συνεισφορά εργοδότη για ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη και θα καλύπτεται από το εξωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα. 
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1.4 ΘΕΜΑ: Παραχώρηση διευκολύνσεων στάθμευσης οχημάτων στο σημερινό μη-δικαιούχο 

διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό 

Να ζητηθεί δωρεάν παροχή χώρου στάθμευσης σε όλο το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό ή με 

μια τυπική συνεισφορά 50 ευρώ τον χρόνο. 

2ο  ΘΕΜΑ Υπογραφή εντύπου για ερευνητικά προγράμματα 

Ανακοίνωση και Ενημέρωση των μελών της ΣΑΠΤΕΠΑΚ να μην υπογράψουν το έντυπο ότι είναι σε 

γνώση τους ότι έχουν ΟΛΗ την ευθύνη για το ερευνητικό πρόγραμμα. 

3ο ΘΕΜΑ Μεταφορά Συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των ακαδημαϊκών από και προς όλα τα 

δημόσια πανεπιστήμια  

Ενημέρωση για να γραφτούν επιστολές προς τα υπουργεία. 

 

 


