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               αρ. πρωτ.: 113 

Πρoς 
- Γ. Γραμματέα ΥΠΑΙΘ 

- την κυρία Γιολάντα Ράπτη 

Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών 

Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 

Γεν. Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ 

Fax :  210 3442456 - e-mail :  univrel@minedu.gov   

 

 

Θέμα : «Εξαίρεση του κλάδου  ΕΤΕΠ ΑΕΙ σε έγγραφο του ΥΠΑΙΘ για συμμετοχή  στην προκήρυξη  

“Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών”» 

 

 

Αξιότιμε κ. Γενικέ, 

Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το έγγραφό του αριθμ. 11359/ζ1/ 

22-1-2015 (το οποίο και σας επισυνάπτουμε)  ανακοίνωσε την προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα 

Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών σε χώρες του εξωτερικού για το έτος 2015. 

Σύμφωνα με το εν λόγο έγγραφο δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, από το προσωπικό των ΑΕΙ,  

έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ ΕΕΠ και ΕΠ των ΤΕΙ. 

Με λύπη μας για μια ακόμη φορά διαπιστώνουμε τη μη αναφορά  των μελών ΕΤΕΠ από το παραπάνω 

πρόγραμμα,  παρ’ ότι και στον κλάδο μας υπηρετούν μέλη με πάρα πολλά προσόντα (διδακτορικά, μεταπτυχιακά, 

επιστημονικές εργασίες, κ.λ.π.) , ξεκάθαρα τα μέλη ΕΤΕΠ,  όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του νόμου 4009 ανήκουν 

στις  Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του ιδρύματος των ΑΕΙ όπως και οι κλάδοι 

ΕΕΠ,  ΕΔΙΠ.   Επιπλέον έπειτα και με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 27, του άρθρου 39, του Ν.4186/2013, με 

την οποία συμπληρώθηκε η παράγραφος 3, του άρθρου 29, του Ν.4009/11,  δόθηκε η δυνατότητα ανάθεσης 

αυτοδύναμου διδακτικού έργου στα μέλη ΕΤΕΠ των ΑΕΙ . 

Επειδή θεωρούμε την παραπάνω απόφαση σας άδικη και απαξιωτική για τον κλάδο μας, σας παρακαλούμε 

άμεσα να αποστείλετε διευκρίνιση,  επεκτείνοντας το δικαίωμα συμμετοχής και στα μέλη ΕΤΕΠ των ΑΕΙ. 

 

Συνημμένα :  απόφαση 11359/Ζ1/22-1-2015 ΥΠΑΙΘ    

 
για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

      ο Πρόεδρος η Γενική Γραμματέας 

 

  Στέφανος Καρβέλης    Αθανασία Σταμάκου-Συρμακέζη 


