Ερώτηση
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Θέµα: Το Ειδικό τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό των Πανεπιστηµίων
Ο κλάδος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των Πανεπιστηµίων είναι
ένας κλάδος διαχρονικός, ουσιαστικός και αναγκαίος, µε διακριτό ρόλο και έργο, που
δραστηριοποιείται µεταξύ των µελών ∆ΕΠ και φοιτητών. Όπως γνωρίζετε η δηµιουργία του
κλάδου χρονολογείται από το 1932 µε τον νόµο 5343/32 και αρχική ονοµασία Παρασκευαστές.
Ακολουθούν οι νόµοι 553/68, 1815/78, 1268/82 και 2817/2000 που προσδίδουν αλλαγή στην
ονοµασία του κλάδου και καταλήγουµε σήµερα µε τον τελευταίο νόµο στο σηµερινό κλάδο
του ΕΤΕΠ. Τα µέλη ΕΤΕΠ προσφέρουν σήµερα τις υπηρεσίες τους σε εκπαιδευτικές µονάδες
των Πανεπιστηµίων, όπως η Σχολή, το Τµήµα, ο Τοµέας και το Εργαστήριο και όχι στην
κεντρική διοίκηση, παρέχοντας εξειδικευµένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την
αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρµοσµένου έργου τους
(Ν.2817/2000 αρ. 13).Εκπαιδευτικό εργαστηριακό έργο στις παραπάνω µονάδες (Ν.1404/83
αρ. 48 π. 12).
Το νοµικό πλαίσιο που διέπει τα µέλη ΕΤΕΠ σήµερα (πρόσληψη, προαγωγές, άδειες,
µετατάξεις κλπ) αποτελείται από ειδικούς νόµους και Προεδρικά ∆ιατάγµατα παρόµοια µε των
µελών ∆ΕΠ και ΕΕ∆ΙΠ. Αντίστοιχος κλάδος µε τον κλάδο του ΕΤΕΠ υπάρχει και στα
πανεπιστήµια του εξωτερικού.
Στο κείµενο διαβούλευσης για την παιδεία το οποίο εσείς έχετε δηµοσιεύσει υπάρχει ασάφεια
σχετικά µε το µελλοντικό καθεστώς του κλάδου ΕΤΕΠ δηµιουργώντας ανησυχία και εύλογα
ερωτηµατικά για την απαξίωση ενός ιστορικού κλάδου. ∆εν είναι δυνατόν ένας κλάδος µε
παρουσία 80 χρόνων στα ελληνικά πανεπιστήµια µε µεγάλη προσφορά, και καταρτισµένο
άρτια προσωπικό να αγνοείται. ∆εν είναι δυνατόν ένα προσωπικό που επιλέγεται µε
διαδικασίες παρόµοιες µε αυτές των µελών ∆ΕΠ να απαξιώνεται και να µη γίνεται σχεδόν
καµία απολύτως αναφορά για τον κλάδο αυτό στο κείµενο διαβούλευσης.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:
1. Ποιες είναι οι προθέσεις σας για το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) των
Πανεπιστηµίων ενόψει των επικείµενων αλλαγών για την παιδεία;
2. Σκέπτεστε να καταργήσετε τον κλάδο αγνοώντας την 80χρονη παρουσία του στον χώρο
των Πανεπιστηµίων;
3. Σκέπτεστε να τον ενσωµατώσετε µε άλλους παρόµοιους κλάδους που δραστηριοποιούνται
µεταξύ των µελλών ∆ΕΠ και φοιτητών;
4. Σκέπτεστε να τον αφήσετε «ξεκρέµαστο» στις διατάξεις των εσωτερικών κανονισµών των
Πανεπιστηµίων δηµιουργώντας κλάδους ΕΤΕΠ διαφορετικούς σε κάθε Πανεπιστήµιο;
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