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Πάτρα, 15  Δεκεμβρίου 2015 

               αρ. πρωτ. : 163 

προς  

τους Συλλόγους – Μέλη της ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ 
 

 

Συνάδελφοι 

Ως γνωστό εδώ και χρόνια αλλά και με πρόσφατη απόφαση από το τελευταίο συνέδριο (καλοκαίρι του 

2015) απαιτούμε τη δημιουργία πανεπιστημιακού μισθολογίου συνδεδεμένο επί ποσοστού με τη βαθμίδα 

του επίκουρου καθηγητή . 

Αίτημα απόλυτα δικαιολογημένο εφόσον ο ειδικός χαρακτήρας του κλάδου μας αναφέρεται ξεκάθαρα και 

στον νόμο 4009/11 άρθρο 29 και στο πλήθος ειδικών Π.Δ. που μας διέπουν και αναφέρονται στον ειδικό 

χαρακτήρα του έργου που επιτελούμε, στον ειδικό και ξεχωριστό τρόπο πρόσληψης αλλά και εξέλιξής μας. 

Εντελώς απροειδοποίητα και χωρίς καμία διαβούλευση, αν και το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαμε στο 

υπουργείο, συναντήσαμε τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου και θέσαμε σαφέστατα το θέμα του 

μισθολογίου και χωρίς να λάβουμε σχετική ενημέρωση πως επίκειται η ένταξή μας στο ενιαίο μισθολόγιο, η 

κυβέρνηση προχωρά σε αυτή τη κίνηση. 

Σε μια διαρκή περίοδο επιβολής νέων φόρων και τελών, αυξήσεων σε πάσης φύσης αγαθά και περικοπής 

παροχών κάθε είδους, μέρος των ΜΜΕ τολμούν να μιλούν ακόμη για τους συνήθεις ύποπτους “κακούς” 

δημόσιους υπαλλήλους που έχουν προκαλέσει όλα τα δεινά σε αυτόν το τόπο και τώρα για “αυξήσεις” που 

θα λάβουν με το νέο μισθολόγιο. Δε πείθουν κανέναν. Η δύσκολη καθημερινότητα που ζούμε αλλάζει μόνο 

με συνεχείς διεκδικήσεις και αγώνες, στους οποίους πρέπει να είμαστε πάντα παρόντες. 

Η Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. ΑΕΙ δεν έχει πάψει στιγμή να εργάζεται για το καλό του κλάδου και της κοινωνίας 

γενικότερα και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για αυτό διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματα μας. 

  

 

για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

      ο Πρόεδρος η Γενική Γραμματέας 

      

  Στέφανος Καρβέλης       Κουνιά     Σοφία 


