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Προς:  
Συλλόγους – Μέλη ΕΤΕΠ  

 
Θέμα:: «Συνάντηση του ΔΣ της ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ με τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας κα Θρησκευμάτων» 

 

Συνάδελφοι 

Τη Δευτέρα 15/5/2017 πραγματοποιήθηκε η αναμενόμενη συνάντηση της ΠΟΕΤΕΠ με τον υπουργό 
παιδείας κ. Γαβρόγλου στην οποία τέθηκαν τα θέματα που σας παραθέτουμε, για ενημέρωση σας, στο 
έγγραφο μας. 

Για σχεδόν μία ώρα συζητήσαμε εκτενώς τα ζητήματα που θέσαμε και τις προτάσεις μας και η όλη 
συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα. 

Τα ζητήματα που συζητήθηκαν και καταθέσαμε στον κ. Υπουργό: 

 Ζητούμε τη δημοκρατική διοικητική αναδιάρθρωση και ενίσχυση του αυτοδιοίκητου των 

Πανεπιστημίων με όργανα στα οποία να υπάρχει η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής λόγου και 

ψήφου όλων των κατηγοριών ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ σε όλα ζητήματα των ιδρυμάτων, με εκπροσώπους 

που θα ορίζονται από τα οικεία συνδικαλιστικά όργανα. Επίσης, ζητούμε τη συμμετοχή μας στις 

εκλογές ανάδειξης των Οργάνων Διοίκησης Ιδρύματος, Σχολής και Τμήματος, γεγονός που ίσχυε 

πριν το Ν.4009/2011. 

 

 Εκκρεμεί η ενιαία εφαρμογή του νέου μισθολογίου για το κλάδο μας παρά το νόμο και τις οδηγίες 

που με εγκύκλιο απέστειλε το Υπουργείο. Ενώ σύμφωνα με τον 4009 είμαστε εν αναμονή 

μισθολογίου κατ αντιστοιχία των μελών ΔΕΠ όπως με τους λοιπούς κλάδους ΕΕΠ ΕΔΙΠ. 

 

 Σοβαρότατα ζητήματα έχουν προκύψει στην εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4452/17 σχετικά 

με τις εντάξεις των ΙΔΑΧ & των Μονίμων Δ.Υ. στο κλάδο του ΕΤΕΠ.  

 

 Λόγω των συνταξιοδοτήσεων συναδέλφων και απουσίας νέων προσλήψεων τα εργαστήρια οι 

κλινικές και οι πρακτικές ασκήσεις των Τμημάτων, δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν εύρυθμα 

ώστε να προσφέρουν το εκπαιδευτικό, εργαστηριακό και ερευνητικό έργο τους όπως απαιτείται. 

Ενώ νέες προσλήψεις δεν βλέπουμε να ανακοινώνονται. 

 

 Στο νόμο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, διεκδικούμε: 

 Τα μέλη ΕΤΕΠ εφόσον πληρούν τα κριτήρια του Π.Μ.Σ να έχουν τη δυνατότητα 

συμμετοχής ως υπεράριθμοι με σκοπό την επιμόρφωση τους και την παροχή πιο 

εξειδικευμένου επιστημονικά έργου. 

 Τα μέλη ΕΤΕΠ που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών να έχουν τη 

δυνατότητα συμμετοχής ως υπεράριθμοι σε προγράμματα απόκτησης διδακτορικού 

τίτλου σπουδών με σκοπό την επιμόρφωσή τους και την παροχή πιο εξειδικευμένου 

επιστημονικά έργου. 



Ο κος Υπουργός διέκρινε και κατανόησε τα προβλήματα και για αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε στο πλαίσιο 

της καλής επικοινωνίας που έχουμε αναπτύξει με το υπουργείο συνεργαζόμενοι να αντιμετωπίσουμε το 

κάθε ένα από αυτά με εγκυκλίους ή και νομοθετικά στον κατάλληλο χρόνο. 

 

ο Πρόεδρος η Γενική Γραμματέας 
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