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Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Θέμα : «Συνάντηση του ΔΣ της ΠΟΕΤΕΠ με την ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ »
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας μελών ΕΤΕΠ των Πανεπιστημίων (ΠΟΕΤΕΠ) σας συγχαίρει και σας
εύχεται καλή επιτυχία και καλή δύναμη στα νέα σας καθήκοντα.
Από τον Αύγουστο του 2013 με επανειλημμένα έγγραφά μας για συνάντηση με την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, ουδεμία
απάντηση έχουμε πάρει με αποτέλεσμα ζητήματα που αφορούν πάνω από 2000 εργαζόμενους στα ΑΕΙ της χώρας να
εκκρεμούν και για αυτό επιθυμούμε συνάντηση μαζί σας προκειμένου να γνωριστούμε και να σας ενημερώσουμε για τα
προβλήματα του κλάδου μας και για τα οποία ζητούμε την αρωγή σας.
Προς διευκόλυνσή σας, επιτρέψτε μας μία μικρή εισήγηση :
Οι εξελίξεις στα Πανεπιστήμια, μας αφορούν άμεσα σαν κλάδο, ενώ ταυτόχρονα μια σειρά από χρόνια
αιτήματά μας παραμένουν άλυτα. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε μερικά από αυτά :
Εκκρεμεί η χορήγηση των μισθολογικών κλιμακίων προς τα μέλη ΕΤΕΠ από το 2012, σε αντίθεση με την
απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με το υπ. αριθμ. 2/58882/0022 της 9/7/13 έγγραφό του προς το
Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς και με το υπ αριθμ. 2/ 24413/0022 της 2/4/2014 έγγραφό του προς το
Πανεπιστήμιο Πάτρας. Πιστεύουμε ότι με μια εγκύκλιο – οδηγία

του Υπουργείου Παιδείας προς τα

Πανεπιστήμια θα έλυνε το πρόβλημα της χορήγησης των μισθολογικών κλιμακίων των μελών ΕΤΕΠ, μέχρι την
λύση του χρόνιου αιτήματός μας για την ρύθμιση του Μισθολογίου μας.
Είχαμε την διαβεβαίωση ότι το 2014 «ξεπαγώνουν» οι 80 θέσεις ΕΤΕΠ για τις οποίες έχουν επιλεγεί και κριθεί
οι μελλοντικοί συνάδελφοί μας βάσει των νόμων που προβλέπονταν για τον κλάδο μας. Οι διορισμοί αυτοί
εκκρεμούν από το 2008, 2009 και 2010. Όπως γνωρίζετε λόγω των καθυστερήσεων αυτών των διορισμών και
λόγω των συνταξιοδοτήσεων συναδέλφων τα εργαστήρια και κλινικές, δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν
εύρυθμα ώστε να προσφέρουν το εκπαιδευτικό, εργαστηριακό και ερευνητικό έργο τους όπως απαιτείται.
Επισημαίνουμε ότι, ακόμα και αν γίνουν αυτοί οι διορισμοί, οι ανάγκες των ΑΕΙ σε προσωπικό ΕΤΕΠ είναι
πολύ μεγαλύτερες.

Εκκρεμεί με βάση τον ν. 4009/201, αλλά και τον παλαιότερο ν. 2817/2000 η έκδοση των σχετικών με τον
κλάδο μας Προεδρικών Διαταγμάτων (Π.Δ.) .
Το 2014 πληροφορηθήκαμε για το «πάγωμα των εξελίξεων» των μελών ΕΤΕΠ , μέχρι την έκδοση των σχετικών
με τον ν. 4009/11 Π.Δ. , παρότι το Π.Δ 117/2002 βρίσκεται ακόμα σε ισχύ με αποτέλεσμα οι αξιολογήσεις του
παρεχόμενου έργου στα ΑΕΙ συναδέλφων να μη προχωρούν .
Για όλους τους παραπάνω λόγους θα επιθυμούσαμε μια συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Ευελπιστώντας για την άμεση ανταπόκρισή σας,

για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
ο Πρόεδρος
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