
 Πρακτικό  
6ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ,  

που διεξήχθη την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, ώρα 14:30-17:00, 
στο Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος 

  
Παρόντες: Βλέπε συνημμένο Παράρτημα I.  

 
1. ‘Όλα τα μέλη της συντεχνίας κλήθηκαν έγκυρα και νομότυπα για να 

συμμετάσχουν στην 6η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Συντεχνίας, την 
Πέμπτη 6 Απριλίου 2016 και ώρα 14:30, στο Αμφιθέατρο 2, Κτήριο 
Τάσσος Παπαδόπουλος. 

 
2. Με την πάροδο 30 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης, βάσει του 

καταστατικού, το σύνολο των παρευρισκόμενων μελών θεωρήθηκαν απαρτία και 
κηρύχθηκε η έναρξη της Συνέλευσης στις 15:00.  

 

3. Ο πρόεδρος ενημέρωσε τη ΓΣ ότι οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για τη 
Γραμματεία και για τις Κλαδικές Επιτροπές δεν ξεπερνούν τις διαθέσιμες θέσεις. 
Ως εκ τούτου, δε θα χρειαστεί να διεξαχθούν εκλογές.  

 

4. Εγκρίθηκε ομόφωνα η διαμορφωμένη Ημερήσια Διάταξη ως εξής:  
i. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης 

ii. Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου   
iii. Συζήτηση για τον απολογισμό  
iv. Εκλογή ελεγκτή οικονομικών καταστάσεων  
v. Ενημέρωση για τη νέα σύνθεση της Γραμματείας και των Κλαδικών 

Επιτροπών  
vi. Διάφορα  

  
5. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη ΓΣ και διεξήχθη συζήτηση για τα πιο κάτω θέματα:  

 Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων ΔΕΠ/ΕΕΠ μεταξύ των 
Δημοσίων Πανεπιστημίων 

 Ένταξη μη δικαιούχου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στο 
σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 

 Συνταξιοδοτικό Λεκτόρων Επικούρων. Εφαρμογή και ενημέρωση για 
πρόσφατη επιστολή Γεν. Ελεγκτή προς Γεν. Εισαγγελέα 

 Πρόταση για νέο Κανόνα ΕΕΠ 

 Σύνταξη Κανονισμών και Κανόνων ΤΕΠΑΚ και οι Συναφείς Προτάσεις ΣΑΠ 

 Επιδόματα Αναπληρωτών Καθηγητών και Καθηγητών 

 Διακοπή πρόσβασης ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ στις ομαδικές λίστες Ηλ. Ταχ. 

 Μείωση διδακτικών υποχρεώσεων Προέδρου ΣΑΠ 

 Αντιμετώπιση Συντεχνιών στην Επ. Προσωπικού 

 Επαναφορά συμβολαίων ΕΕ για διδακτικούς σκοπούς στη διάρκεια 15 
εβδομάδων 

 Μερίδιο ΕΕΠ στην ΕΔ 319 



 Εφαρμογή ίσης αντιμισθίας μεταξύ ΕΕ. Διάκριση εις βάρος ΕΕ του Κέντρου 
Γλωσσών 

 Καθεστώς εργοδότησης αποσπασμένων νοσηλευτών. 
6. Ο Πρόεδρος και παρουσίασε τους προκαταρτικούς λογαριασμούς και ισολογισμό 

για το 2016.  
 

7. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι προκαταρτικοί λογαριασμοί και ισολογισμός για το 2016 
όπως στο συνημμένο Παράρτημα II.  

 

8. Μετά από συζήτηση, η ΓΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως:  
i. Η ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ, σε συνεργασία με τη ΣΥΤΕΠΑΚ, να συντονίσουν όσους 

εργαζομένους στο ΤΕΠΑΚ και όσους έχουν αφυπηρετήσει πρόσφατα 
θέλουν, για να διαπραγματευτούν ειδικό ομαδικό σχέδιο υγείας.  

ii. Καλέσει τον ΔΔΟ και τους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών του 
πανεπιστημίου, όπως φροντίσουν να γνωρίζουν και να παρέχουν όποια 
πληροφόρηση που ζητά το ακαδημαϊκό προσωπικό σχετικά με τα 
δικαιώματά και τα ωφελήματά τους, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τον 
μισθό, τα επιδόματα και τη σύνταξή τους.  

iii. Ο Πρόεδρος και το νέο ΔΣ να φροντίσουν για την άμεση άρση της 
απαγόρευσης πρόσβασης της ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ στις ομαδικές λίστες 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πανεπιστημίου.  

 

9. Επικυρώθηκε ομόφωνα η εισήγηση του ΔΣ για ανανέωση του διορισμού του 
Ελεγκτικού Οίκου GDK Otpimus Audit Services Ltd σαν ελεγκτή των οικονομικών 
καταστάσεων της ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ.  

 

10. Η ΓΣ ενημερώθηκε για τη νέα σύνθεση της Γραμματείας και των Κλαδικών 
Επιτροπών ως εξής (με αλφαβητική σειρά):  

Γραμματεία:  
Σιριβιανός Μιχάλης (ΥΜΜΗΥΠ)  
Χαραλαμπίδης Αλέξανδρος (ΕΤΕΠ) 
Χατζής Σωτήρης (ΗΜΜΥΠΛΗ)  
Βυρίδης Ιωάννης (ΕΤΕΠ)  
Χριστοδουλίδης Παύλος (ΥΜΜΗΥΠ)  

Κλαδική Α:  
Ζοπιάτης Αναστάσιος (ΔΞΤ)  
Λαμπερτίδης Νεόφυτος (ΕΧΝ)   
Κλαδική Β:  
Κουτίνας Μιχάλης (ΕΤΕΠ)  
Κλαδική Γ:  
Μακαρούνας Χρίστος (ΥΜΜΗΥΠ) 
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος  (ΔΞΤ)  
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος (ΜΗΜΕΜΥ)  
Κλαδική Δ:  
Δεληπαράσχος Κυριάκος (ΥΜΜΗΥΠ)  
Μπόγλου Δημήτρης (Κέντρο Γλωσσών) 



Τσίτση Θεολογία (ΝΟΣ) 
Κλαδική Ε: 
Κοσμά Πέτρος (Ηράκλειτος)  
Μπίνος Πάρης (Αποκατάστασης) 
 

11. Ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της ΓΣ.  
 

     6η Απριλίου 2017 


