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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: Για την κατάσταση του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού των ΑΕΙ

Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) των ΑΕΙ πλήττεται, μαζί με
όλους τους εργαζόμενους, από την ολομέτωπη αντιλαϊκή επίθεση που εφαρμόζουν τα
ευρωενωσιακά επιτελεία και οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ δεκαετίες τώρα και οξύνεται στο
έδαφος της κρίσης. Για χρόνια οι εργαζόμενοι του ΕΤΕΠ εμπαίζονται σχετικά με τις
μισθολογικές και βαθμολογικές τους εξελίξεις, οι οποίες προβλέπονται από σχετική
νομοθεσία που ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Οι εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ο νέος
Νόμος-Πλαίσιο επιχειρούν νέο πλήγμα στο ΕΤΕΠ, μεταφέροντας τα εργασιακά,
μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα στους Εσωτερικούς
Κανονισμούς Λειτουργίας των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Η εξέλιξη αυτή θα έχει ως
συνέπεια την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, την άρση της μονιμότητας του
ΕΤΕΠ, την περικοπή μισθών και συντάξεων, που υλοποιούνται μέσω του Πανεπιστημίου
της αγοράς.

Και σήμερα, οι αποδοχές των μελών ΕΤΕΠ είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα για τις
σύγχρονες ανάγκες, την ίδια στιγμή που από το 2000 εκκρεμεί η υλοποίηση ειδικών
νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που ρυθμίζει τις προσλήψεις, προαγωγές, άδειες,
μετατάξεις κ.λπ. παρόμοια με τα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ. Αν και το έργο που επιτελούν με
εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες, είναι κομβικό για την ίδια τη λειτουργία
των ΑΕΙ, ο αριθμός τους συνεχώς συρρικνώνεται λόγω συνταξιοδοτήσεων και μη
πλήρωσης των κενούμενων θέσεων. Η πολιτική της συνεχούς υποβάθμισης του ΕΤΕΠ
είναι αποτέλεσμα των γενικότερων ευρωενωσιακών κατευθύνσεων και της στρατηγικής
του κεφαλαίου για οργανικότερη πρόσδεση των ΑΕΙ με τις επιχειρήσεις. Επιπλέον,
σηματοδοτεί σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα σπουδών και στη λειτουργία,
ακόμα και στην ασφάλεια των εργαστηρίων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός:
1. Tι μέτρα προτίθεται να πάρει, ώστε να αυξηθούν οι μισθοί για τα μέλη ΕΤΕΠ των ΑΕΙ,

να τους αποδοθούν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την υπάρχουσα
νομοθεσία

2. Tι μέτρα προτίθεται να πάρει, ώστε να διασφαλιστεί η μόνιμη, σταθερή και
αποκλειστική απασχόληση όλων των μελών ΕΤΕΠ, του λοιπού προσωπικού των ΑΕΙ

3. Tι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να προκηρυχθούν άμεσα νέες θέσεις ΕΤΕΠ
μόνιμης και σταθερής εργασίας, που θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες λειτουργίας των
ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων
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