ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π.) - Α.Ε.Ι.
Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών Καρβέλης Στέφανος, Πρόεδρος, Τηλ. 2601969480, FAX 2610997204, Κιν. 6947170797, karvelis@upatras.gr
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης –
Σταμάκου-Συρμακέζη Αθανασία, Γενική Γραμματέας, τηλ. 2310 995047, κινητό 6945697700, astamako@nured.auth.gr

Πάτρα,
23 Απριλίου 2015
αρ. πρωτ. : 129
πρoς
τους Συλλόγους Μέλη της ΠΟΕΤΕΠ
Θέμα : «ενημέρωση συλλόγων – μελών ΠΟΕΤΕΠ».
Αγαπητά μέλη,
Την Πέμπτη 16/4/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της ΠΟΕΤΕΠ με το κ Δ. Χασάπη Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και με το κ. Γ. Σπαθή Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας
Γενιάς. Η νέα κυβέρνηση με τους εκπροσώπους της στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, άμεσα μετά την ανάληψη
καθηκόντων, αποδέχτηκε τη συνάντηση με σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ χαρακτηριστική ήταν και η αποδοχή
παρουσίας στη συνάντηση εκπροσώπου εκλεγμένων αδιόριστων Ε.Τ.Ε.Π. κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος.
Τα θέματα συζήτησης αφορούσαν :
Τους αδιόριστους συναδέλφους
Η απάντηση ήταν ότι, μετά από τις αναμενόμενες διευκρινήσεις από το Υπουργείο εσωτερικών σε σχέση με το καθεστώς
που θα ισχύσει για τις προσλήψεις και για το τι θα ισχύσει για τους διαθέσιμους, εφόσον οι μνημονιακές δεσμεύσεις
επιβάλλουν προσλήψεις μόνο με εισαγωγικό μισθό, και αφού γίνει η κατανομή θέσεων στο Υπουργείο Παιδείας, κατ’
αναλογία, θα «ξεπαγώσουν» θέσεις στις οποίες θα προηγηθούν οι εκλεγμένοι αδιόριστοι.
Τις εντάξεις ΙΔΑΧ στο κλάδο ΕΤΕΠ
για τις οποίες ζητήσαμε σαφή απάντηση εκ μέρους του υπουργείου, στο σκεπτικό του τελευταίου ερωτήματος που
διατύπωσε η ΠΟΕΤΕΠ σχετικά και θα αναμένουμε απάντηση.
Τα θέματα : έκδοση Π.Δ. σύμφωνα με το 4009/11 (θεσμικά- βαθμολόγιο- μισθολόγιο), χορήγηση κλιμακίων,
«ξεπάγωμα» εξελίξεων, συμμετοχή μας στα διμερή προγράμματα μορφωτικών ανταλλαγών.
Αυτά χαρακτηρίστηκαν από το Γενικό Γραμματέα βαθιά «τεχνικά» και για τα οποία μας ζήτησαν να επανέλθουμε εκ
νέου, με έγγραφα σχετικά και μετά την ψήφιση του νόμου, που κατατέθηκε ως «σχέδιο» για την ανώτατη εκπαίδευση και
θα είναι σε διαβούλευση, θα τα δούμε εκ νέου, με νέες συναντήσεις.
Μας κατέστησε σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε ρύθμιση που έχει έστω και ένα ευρώ κόστος
Το ζήτημα της εκπροσώπησής μας και της απαξίωσης των συλλόγων στα Ιδρύματα
Μας παρέπεμψαν ενώ μας παρέπεμψε στον κ. Σπαθή και στο νέο «σχέδιο» νόμου, όπου θα δούμε την «επιστροφή» σε
ένα δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κος Γ.Γ.
Επιπλέον έγινε αναφορά :
- σε αναδιάρθρωση και εκλογίκευση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης και σε ερώτησή μας : αν έρχεται νέο
«Αθηνά», είπε … «ναι με κριτήρια ακαδημαϊκά και όχι οικονομικά όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση και πάντα
έπειτα από διαβούλευση…»
- σε ερώτημα τι θα γίνει με την καθαριότητα και τη φύλαξη, μας ειπώθηκε ότι θα δοθεί δυνατότητα στα
Πανεπιστήμια να προσλαμβάνουν τα ίδια το προσωπικό που χρειάζονται μέσω των εταιριών αξιοποίησης τους, αλλά και

δυνατότητα σε όσα πανεπιστήμια δεν θέλουν ή δεν μπορούν να το εφαρμόσουν να λειτουργούν με το καθεστώς των
εργολαβιών»..
Ακολούθησε συνάντηση της ΠΟΕΤΕΠ με τον κ. Σπαθή, Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, ο οποίος μας
είπε ότι στο πλαίσιο της επιστροφής σε ένα δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, επανέρχεται η εκπροσώπηση των κλάδων στα
όργανα με ψήφο και με ευθύνη των συλλόγων, ενώ συμμετέχουμε και στις πρυτανικές και προεδρικές εκλογές .
Επίσης με τον κ. Σπαθή συζητήθηκε και το άρθρο 13 παρ. 7 του νέου «σχεδίου» νόμου για την παιδεία που αφορούν τις
εντάξεις στο μισθολόγιο και τις βαθμίδες των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων και αορίστου χρόνου στο ΕΤΕΠ, με
υπολογισμό όλης της προϋπηρεσίας στο δημόσιο και με παρέμβασή μας προστέθηκαν και οι ήδη υπηρετούντες ΕΤΕΠ..
Επίσης στο ίδιο άρθρο μας εντάσσουν στο ΠΔ 147 για τις μετατάξεις και τις εκπαιδευτικές άδειες.
Επίσης, καταθέσαμε το σύνολο των εγγράφων που αφορούν τα Μισθολογικά Κλιμάκια και αναμένουμε εξελίξεις
για το συγκεκριμένο θέμα.
Εκκρεμεί να κατατεθεί το έγγραφο στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών για μορφωτικές ανταλλαγές και το
δικαίωμα του κλάδου μας να συμμετέχει σ’ αυτές.
Συνάδελφοι/ συναδέλφισες,
Η νέα ηγεσία του Υπουργείου στην πρώτη συνάντησή μας ήταν ειλικρινής απέναντί μας, με διάθεση να
αντιμετωπίσει τα ζητήματα του κλάδου και απομένει να το δούμε στη πράξη. Ξεπερνώντας το ευχάριστο αυτό γεγονός
καθώς και της ύπαρξης πλέον επικοινωνίας με ανώτατα στελέχη του υπουργείου, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΠΟΕΤΕΠ δεν εφησυχάζει και ακόμη πιο συστηματικά θα επιδιώξει τις δίκαιες λύσεις στα χρονίζοντα θέματα του κλάδου
μας, με παρουσία και έγγραφα στο Υπουργείο, καθώς ακόμη και με κινητοποιήσεις όπου χρειαστεί. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι
και στο παρελθόν υπήρξαν υποσχέσεις, ακόμη και φιλικά χτυπήματα στην πλάτη, αλλά ποτέ λύσεις.
Είναι γεγονός ότι θα γίνουν αλλαγές στην εκπαίδευση ειδικά στην τριτοβάθμια. ΄Ηδη με τη συνέντευξη τύπου
δόθηκε το σχέδιο νόμου για την διαβούλευση με κάποιες αλλαγές στον 4009/11. Αν όμως παραμείνει το υπόλοιπο του
νόμου με λειψή κρατική χρηματοδότηση, προτρέποντας τα πανεπιστήμια να βρουν χορηγούς και που τα ίδια θα
καθορίζουν τα προγράμματα σπουδών, ανάλογα με τις επιθυμίες των χορηγών και πιθανόν μέσα στο πλαίσιο του
αυτοδιοίκητου λόγω έλλειψης πόρων, θα δούμε (το απευχόμαστε βέβαια) και δίδακτρα ! Εμείς σαν εργαζόμενοι δε
θέλουμε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο.
Η ΠΟΕΤΕΠ δεν έχει σκοπό να μείνει απαθής και σε γενικότερα ζητήματα παιδείας, υγείας και κοινωνίας, τα
οποία θα συνεχίσουν να την απασχολούν και να εκφράζει με κάθε τρόπο τις απόψεις της προς κάθε κατεύθυνση.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
ο Πρόεδρος
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