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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναφορικά με την απευθείας εκχώρηση της δικηγορικής αμοιβής στα γραφεία που είχαν αναλάβει την άσκηση αγωγών για τα αναδρομικά

Α

γαπητοί συνάδελφοι, αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει ως προς την
απ’ ευθείας παρακράτηση από τις οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ποσοστού
των αναδρομικών που θα εισπράξουμε, για
λογαριασμό των δικηγορικών εταιρειών στις
οποίες είχαν τα μέλη ΔΕΠ αναθέσει την υπόθεση, έχουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
1) Σε όποια συμφωνητικά έχουν υπογραφεί, οι
συμβαλλόμενοι είναι οι δικηγορικές εταιρίες
και τα μέλη ΔΕΠ και όχι το Πανεπιστήμιο. Ως
εκ τούτου οι οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου οφείλουν να καταβάλουν κανονικά
το ποσό των αναδρομικών χωρίς καμία παρακράτηση υπέρ δικηγορικών γραφείων. Αναρωτιόμαστε τι εξυπηρετεί η εμπλοκή δημόσιων
υπηρεσιών, και εν προκειμένω των υπηρεσιών
του πανεπιστημίου μας, σε ζητήματα ιδιωτικών
συμφωνητικών μεταξύ εργαζομένων και δικηγόρων.
2) Ως Σύλλογος σκοπεύουμε να διαπραγματευτούμε με τα δικηγορικά γραφεία το ποσοστό
που θα λάβουν, δεδομένου ότι η επιστροφή
των αναδρομικών αποφασίστηκε από την κεντρική κυβέρνηση, χωρίς να πραγματοποιηθεί
καμία άλλη δικαστική ενέργεια. Επίσης ο κάθε
ένας μας ατομικά έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους και δεν

αντιλαμβανόμαστε την σκοπιμότητα της διαμεσολάβησης των υπηρεσιών του πανεπιστημίου
στην άσκηση των ατομικών μας δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων. Επιπροσθέτως, σε ενδεχόμενη διαμάχη που θα καταλήξει σε δικαστήρια,
ποιος ο λόγος να εμπλακεί και το πανεπιστήμιο και να στραφεί εναντίον μας για λογαριασμό ιδιωτικών δικηγορικών γραφείων;
3) Ασκώντας την παραπάνω διαπραγμάτευση,
θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ποια δικηγορικά γραφεία είναι διατεθειμένα να λειτουργήσουν με γνώμονα τη λογική και ποια από
αυτά προτίθενται να εκμεταλλευτούν την κατάσταση εις βάρος των συναδέλφων. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε από τις Πρυτανικές αρχές να
δημοσιοποιήσουν τις επιστολές που έχουν λάβει από δικηγορικές εταιρίες, ιδιαίτερα όταν
τα συμφωνητικά που έχουμε υπογράψει είναι
ιδιωτικής φύσεως και οι Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ούτε τα γνωρίζουν ούτε μπορούν να
αναλάβουν το ρόλο του «δικαστή» σε οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ ενός μέλους ΔΕΠ και
ενός δικηγορικού γραφείου.
4) Καλούμε, ακόμη, τη διοίκηση του Πανεπιστημίου να ενημερώσει τις δικηγορικές εταιρίες ότι αν εισπράξουν από το Πανεπιστήμιο θα
χρεωθούν ένα ποσό λογιστικής διαχείρισης για
παράδειγμα το 5% του ποσού (ίσο με το ποσό

που χρεώνουν εμάς τα δικηγορικά γραφεία).
Υποθέτουμε βεβαίως ότι σκοπός της παρέμβασης των υπηρεσιών του ΕΚΠΑ υπέρ των δικηγορικών γραφείων δεν είναι η είσπραξη αυτού
του ποσού σε βάρος των συναδέλφων τελικά.

5) Θεωρούμε εξωφρενικό να αναλαμβάνει το
ΕΚΠΑ το ρόλο εισπράκτορα υπέρ των δικηγορικών γραφείων. Οπωσδήποτε επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε κατακρατήσει χρήματα που δικαιούμαστε.

***

M

ε την ευκαιρία, και για μια ακόμα φορά υπενθυμίζουμε ότι δεν θα υφιστάμεθα αυτήν την
ταλαιπωρία, καθώς και ότι θα λαμβάναμε τα αναδρομικά επιπλέον και για τo διάστημα
1/8/2012-31/12/2014 όπως οι ένστολοι, αν η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ δεν είχε ολιγωρήσει την περίοδο
που μπορούσε να προσβάλλει το νόμο ως ομοσπονδία και δεν είχαμε μπει στη δαπανηρή και
κουραστική διαδικασία των προσωπικών αγωγών.
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