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ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΡΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΟΠΠΕΠ
Κε Τπνπξγέ,
Ζ ΠΟΤΠ, επηθνηλσλεί καδί ζαο γηα λα θαηαγγείιεη ηηο ηξνπνινγίεο πνπ
θαηαηέζεθαλ πξνο ςήθηζε ζην λνκνζρέδην << Ίδξπζε Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη
άιιεο δηαηάμεηο >> θαη αθνξνύλ ζηνλ ΔΟΠΠΔΠ.
πγθεθξηκέλα:
ηηο 08/02/2018 ε ΠΟΤΠ θαη ν ύιινγνο Δξγαδνκέλσλ ζηνλ ΔΟΠΠΔΠ είρακε
ζπλάληεζε κε ηνλ αξκόδην Τθππνπξγό θν Γ. Μπαμεβαλάθε γηα ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο
ηνπ ΔΟΠΠΔΠ, αιιά θαη γηα ηα έξγα θαη ηηο εκέξεο ζηνλ Οξγαληζκό ηεο Γηεπζύλνπζαο
πκβνύινπ ηνπ, θαο Διέλεο Γηαλλαθνπνύινπ.
Καηαγγείιακε ζηνλ θν Τθππνπξγό όηη ν Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ πνπ
ζπληάρζεθε εξήκελ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εθδόζεθε κε δηθή ηνπ Τπνπξγηθή Απόθαζε κε
ΦΔΚ 4611/28-11-2017, είλαη παξάηππνο θαη παξάλνκνο, δηόηη ν Ν.4115/2013 άξζξν 25,
νξίδεη όηη ¨ο Κανονιζμός Λειηοσργίας ηοσ ΕΟΠΠΕΠ καηαρηίζεηαι με απόθαζη ηοσ
Τποσργού Παιδείας και ηφν καηά περίπηφζη ζσναρμόδιφν Τποσργών¨
Πξνο επίξξσζε ησλ αλσηέξσ πξνζθνκίζακε θαη έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ην νπνίν
πηζηνπνηεί όηη ρξεηάδεηαη Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε θαη κε ηνλ Τπνπξγό εξγαζίαο, από ηε
ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ θαη εξγαζηαθά ζέκαηα.
Εεηήζακε από ηνλ θν Τθππνπξγό λα ιεθζνύλ ππόςε νη πξνηάζεηο πνπ πξνζθνκίζακε
λα αλαζηαιεί πξνζσξηλά, λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα εθδνζεί ν Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο κε
Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε.
Αλη΄ απηνύ, θαη απνδερόκελνο πξνθαλώο ηελ παξαηππία θαη παξαλνκία ηνπ εθδνζέληνο
Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΠΠΔΠ, από ηηο 28-11-2017, θαηέζεζε ηξνπνινγία πνπ
αιιάδεη θαη ηξνπνπνηεί ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 4115/2013 σο εμήο << Με απόθαζη ηοσ
Τποσργού Παιδείας καηαρηίζεηαι ο Κανονιζμός Λειηοσργίας ηοσ ΕΟΠΠΕΠ>>, δειαδή
απνθιείνληαο ηνπο ζπλαξκόδηνπο Τπνπξγνύο.

Γηα ηα έξγα θαη ηηο εκέξεο ζηνλ ΔΟΠΠΔΠ ηεο θαο Γηαλλαθνπνύινπ, ελεκεξώζακε
δηεμνδηθά ηνλ θν Τθππνπξγό ηόζν εκείο, όζν θαη αληηπξνζσπία ηεο Δ.Δ. ηεο ΑΓΔΓΤ πνπ
είρε ζπλάληεζε κεηά από εκάο κε ηνλ θν Μπαμεβαλάθε, γηα ην ίδην αθξηβώο ζέκα.
εκαληηθό δήηεκα πνπ αλαδείμακε είλαη ε παξάηππε – παξάλνκε απόθαζε
δηνξηζκνύ ηεο θαο Γηαλλαθνπνύινπ ζηνλ ΔΟΠΠΔΠ, ε νπνία ήηαλ απνζπαζκέλε ζε άιιε
ππεξεζία, δηνξηζκέλε ζε άιιε ππεξεζία θαη επηιέρζεθε ζηνλ ΔΟΠΠΔΠ σο Γηεπζύλνπζα
ύκβνπινο, ρσξίο απόζπαζε.
Δπεηδή ν θνο Τθππνπξγόο αληηιήθζεθε, κεηά από κήλεο ην πξόβιεκα λνκηκόηεηαο ηνπ
δηνξηζκνύ ηεο, απνθάζηζε θαη θαηέζεζε κία πξαγκαηηθά πεξίεξγε ηξνπνινγία σο πξνο ην
ιεθηηθό ηεο, κε ηελ νπνία ¨ δελ απαηηείηαη ε απόζπαζε ζηνλ ΔΟΠΠΔΠ γηα λα δηνξηζηεί
δεκόζηνο ππάιιεινο σο Γηεπζύλνληαο ύκβνπινο ηνπ¨, έδσζε αλαδξνκηθή ηζρύ 10κελώλ
δειαδή από 01 . 01 .2017 ζηελ απόθαζε δηνξηζκνύ (176968/Τ2/19.10-2017) ηεο θαο
Γηαλλαθνπνύινπ θαη ηελ ηαθηνπνηεί θαη κεηά ηελ απνρώξεζε ηεο από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ, γηα λα
κελ ςάρλεη θαη πνπ λα παξνπζηαζηεί, ηξία ζε έλα!
Κε Τπνπξγέ,
Επειδή οι ηροπολογίες ασηές μόνο φς νηροπολογίες μπορούν να ταρακηηριζηούν,
επειδή δεν ζσνάδοσν με ηη τρηζηή διοίκηζη, επειδή δεν ζσνάδοσν με ηη δική ζας
διοίκηζη και επειδή έρτονηαι να καλύυοσν καραμπινάηες παραησπίες – παρανομίες ποσ
θα καηαπέζοσν ζηα δικαζηήρια, ζας καλούμε να ηις αποζύρεηε.
Γελ μέξνπκε αλ ην λνκηθό επηηειείν ζην γξαθείν ηνπ θνπ Τθππνπξγνύ, γλσξίδεη ηη
πξάηηεη ή παξαιείπεη λα πξάμεη, όκσο είλαη βέβαην όηη εθζέηεη πιένλ θαη εζάο.
Κε Τπνπξγέ,
Ζ ΠΟΤΠ θαη ν ύιινγνο ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηνλ ΔΟΠΠΔΠ, δεηάκε άκεζε
ζπλάληεζε καδί ζαο, ώζηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηα πξαγκαηηθά γεγνλόηα ζηνλ ΔΟΠΠΔΠ, ηα
νπνία κνλνζήκαληα θαη δηαζηξεβισκέλα ζαο γλσζηνπνηνύληαη.
Γηα ην Γ..
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