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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

Συνάδελφοι/σες 
 
Το ∆Σ της ΠΟΕΤΕΠ συνεδρίασε στις 1/4/2011 στη Λάρισα µε κύριο θέµα συζήτησης το 
κείµενο διαβούλευσης για την παιδεία. Στην εν λόγω συνεδρίαση έγινε µία ανάλυση των 
µέχρι σήµερα ενεργειών της οµοσπονδίας και αποφασίστηκαν οι περεταίρω ενέργειες που 
πρέπει να πραγµατοποιηθούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 
Οι µέχρι σήµερα ενέργειες της οµοσπονδίας για το κείµενο διαβούλευσης είναι: 
Συντάχθηκαν δύο έγραφα: α)Αλλαγές στην παιδεία και ο κλάδος του ΕΤΕΠ και β)Σύντοµο 
ιστορικό εξέλιξης του κλάδου ΕΤΕΠ και το νοµικό πλαίσιο που το διέπει. 
Τα παραπάνω έγραφα διαβιβάσθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν στις παρακάτω υπηρεσίες και 
εκπροσώπους φορέων. 

• Υπουργείο Παιδείας µε κοινοποίηση στη διεύθυνση µελετών στατιστικής και 
οργάνωσης παν/κής εκπ/σης αρ πρωτ 23234/β1/24/2/2011. 

• Γραφείο Υπουργού αρ πρωτ 1817/24/2/2011. 
• Ειδικό Γραµµατέα κ. Παπάζογλου αρ πρωτ 198/24/2/2011. 
• Πρόεδρο ΕΣΥΠ κ Λυκουργιώτη 14/2/2011. 
• Πρόεδρο ΠΟΣ∆ΕΠ κ Σταυρακάκη ως µέλος του ΕΣΥΠ 26/2/2011. 
• Εκπροσώπους κοµµάτων µελών του ΕΣΥΠ 14/2/2011. 
• Πρυτάνεις των ΑΕΙ (µέσω συλλόγων). 

Με ενέργειες του Προεδρείου της Οµοσπονδίας κατατέθηκαν δύο ερωτήσεις προς την κ. 
Υπουργό µέσω της Βουλής των Ελλήνων που αφορούν το παρόν και το µέλλον του κλάδου.  
Η µία ερώτηση κατατέθηκε από το κόµµα της Ν∆ και η άλλη από το ΚΚΕ. Οι απαντήσεις 
που δόθηκαν από το υπουργείο είναι γενικές, στερεότυπες χωρίς ουσιαστικό και σαφές 
περιεχόµενο αλλά και χωρίς να απαντούν στα ερωτήµατα που υποβλήθηκαν. 
Συνάδελφοι µέλη του ∆Σ της ΠΟΕΤΕΠ και του ∆Σ του συλλόγου Πάτρας συναντήθηκαν 
στις 11/2/2011 στην Πάτρα µε τον πρόεδρο του ΕΣΥΠ κ Λυκουργιώτη και του εξέθεσαν τις 
θέσεις και τα αιτήµατα του κλάδου µας.  
Το Προεδρείο της Οµοσπονδίας καθώς και το µέλος του ∆Σ Τάσος Αλούπης, επισκέφτηκε 
δύο φορές το Υπουργείο Παιδείας (7/7/2010και 24/2/2011) όπου συναντήθηκε µε τον 
υφυπουργό κ Πανάρετο και τον ειδικό γραµµατέα κ. Παπάζογλου καθώς και µε διευθυντικά 
στελέχη του Υπουργείου. Στην συνάντηση της 24/2/2011 ο ειδικός γραµµατέας κ 
Παπάζογλου µας δήλωσε τα εξής: 

• Ο κλάδος του ΕΤΕΠ στον νέο νόµο θα έχει διακριτό ρόλο µε έργο τεχνικό. 
• Η πλήρωση των θέσεων θα γίνεται µέσω ΑΣΕΠ. 
• Ο µισθός θα καταβάλλεται µέσω της ενιαίας αρχής πληρωµών. 
• Ο νόµος γράφεται και θα έχει πολλές µεταβατικές διατάξεις. 
• Σε ερώτηση εάν θα υπάρχουν µετατάξεις προς τον κλάδο δεν το απέκλεισε.  

Πέρα από τα παραπάνω το ∆Σ της οµοσπονδίας απάντησε εγγράφως σε κάθε τι που 
απαξιώνει το έργο και τον διακριτό ρόλο του κλάδου µας αποστέλλοντας τα παρακάτω 
έγγραφα προς το Υπουργείο. 



• Έγγραφο διαµαρτυρίας προς το Υπουργείο για τη µη συµµετοχή µας στην προκήρυξη 
του προγράµµατος µορφωτικών ανταλλαγών έτους 2011. 

• Έγγραφο διαµαρτυρίας για τη σύνταξη πινάκων τριµηνιαίων στοιχείων προσωπικού 
δηµόσιου τοµέα. 

• Έγγραφο διαµαρτυρίας για την αναστολή των προσλήψεων του ΕΤΕΠ. 
• Έγγραφο απάντηση στις λανθασµένες αιτιάσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.∆Ι.Π. Α.Ε.Ι. για την 

ανάθεση εκπαιδευτικού εργαστηριακού έργου σε µέλη ΕΤΕΠ. 
Όλα τα παραπάνω έγγραφα σας έχουν κοινοποιηθεί αµέσως µετά την σύνταξή τους. 
 
Συνάδελφοι, 
Η Οµοσπονδία αντιλαµβανόµενη την κρισιµότητα των ηµερών και πιστεύοντας ότι ενεργοί 
συνάδελφοι είναι οι ενηµερωµένοι συνάδελφοι, θέλει να σας κάνει κοινωνούς των συνθηκών 
στην παιδεία και στον κλάδο µας. Με το κείµενο διαβούλευσης όπως αυτό δόθηκε στην 
δηµοσιότητα, την ασαφή απάντηση στις ερωτήσεις των κοµµάτων για τον κλάδο µας, την 
άρνηση του Υπουργείου να απαντά σε έγγραφα της Οµοσπονδίας, την άρνηση της κ 
Υπουργού για διάλογο µε την Οµοσπονδία αλλά και τη µυστικότητα που επικρατεί για τις 
επερχόµενες αλλαγές στην παιδεία, µόνον καλά νέα δεν προοιωνίζονται για τον κλάδο µας. 
Συµπερασµατικά τα δύσκολα και τα άσχηµα που έπονται. µπορεί να είναι: 
 
α) Η πρόσληψή µας µέσω ΑΣΕΠ άρα η υπαγωγή µας στο ∆Υ κώδικα µε όλες τις συνέπειες 
που απορρέουν για τις εργασιακές µας σχέσεις. 
β) Η διασφάλιση µόνο του ελάχιστου βασικού µισθού και η σύνδεσή του µε τα καθήκοντα 
και την παραγωγικότητα. 
γ) Η υπαγωγή µας σε καθεστώς οµηρίας των εσωτερικών κανονισµών του κάθε ΑΕΙ 
ξεχωριστά. 
δ) Η κατάργηση της συµµετοχής µας στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ ως διακριτού φορέα. 
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΠΟΕΤΕΠ αποφάσισε: 

• Να γίνει έγγραφο και να επιδιωχθεί συνάντηση µε τον Υπουργό Εσωτερικών 
προκειµένου να του εκθέσουµε τις απόψεις µας για την παραµονή του ισχύοντος 
µέχρι σήµερα νοµικού πλαισίου που αφορά τις προσλήψεις ΕΤΕΠ. 

• Να επιδιωχθεί συνάντηση µε αξιωµατούχους του Υπουργείου Παιδείας και 
παράλληλα να προκηρυχθεί τρίωρη στάση εργασίας. 

• Το προεδρείο της οµοσπονδίας να επισκεφτεί πρυτάνεις των ΑΕΙ προκειµένου να τους 
ενηµερώσει για τα προβλήµατα και τις θέσεις του κλάδου. 

• Να ενηµερωθούν οι σύλλογοι και να βρίσκονται σε ετοιµότητα για κινητοποιήσεις. 
 
 

Για το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Καρατζίνης Αθανάσιος 

Η Γενική Γραµµατέας 
 
 
 
 
 

Φουντουλίδου Ροδή 

 


