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Σσλλόγοσς ΕΤΕΠ ΑΕΙ
Ενημέρωση:
Σπλάδειθνη,
Τελ Τξίηε 12/1/2016 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηνπ ΔΣ ηεο ΠΟΕΤΕΠ κε ηελ Υθππνπξγό Παηδείαο θα
Αλαγλσζηνπνύινπ Σία. Η ζπλάληεζε έγηλε ζε θαιό θιίκα θαη ε θα Υθππνπξγόο είδε ζεηηθά όια όζα
αηηηνινγεκέλα ηεο αλαπηύμακε. παξάιιεια παξαδώζακε νινθιεξσκέλε πξόηαζε ηεο ΠΟΕΤΕΠ ζρεηηθά κε
ην ζρέδην λόκνπ γηα ηε παηδεία θαη δεηήζακε λα ζπκπεξηιεθζνύλ ηα ζέκαηά καο ζε απηόλ.
Από ηε ζπλάληεζε πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ:
Παξέιαβε ε θα Υθππνπξγόο ηηο πξνηάζεηο καο θαη είδε ζεηηθά ηηο παξαηεξήζεηο καο ηηο νπνίεο θαη
ζα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά
Υπήξμε δέζκεπζε όηη άκεζα ζα ζηαιεί εξώηεκα ζην ΓΛΚ ζρεηηθά κε ηα θιηκάθηα καο θαη εληόο
Ιαλνπαξίνπ ζα έρνπκε ηελ απάληεζε πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί Εγθύθιηνο-Οδεγία θαη πξνο ηα
ππόινηπα ΑΕΙ γηα λα απνδώζνπλ ηα αλαδξνκηθά καο από ηα πξνεγνύκελα ρξόληα.
Τν επόκελν δηάζηεκα ζα γίλεη εθ λένπ ζπλάληεζε (Πξόεδξνπ, Γξακκαηέσο & κειώλ ηνπ ΔΣ ηεο
ΠΟΕΤΕΠ) κε ηνλ λνκηθό ζύκβνπιν ηεο θαο Υθππνπξγνύ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί εγθύθιηνο δηεπθξίλεζε πξνο ηα ΑΕΙ ζρεηηθά κε:
-Τν μεπάγσκα ησλ εμειίμεσλ καο εθόζνλ δελ έρνπλ πάςεη λα ηζρύνπλ ηα Π.Δ. πνπ καο αθνξνύλ
-Τηο κεηαθηλήζεηο κειώλ ΕΤΕΠ εληόο ησλ ΑΕΙ πνπ ππεξεηνύλ.
-Με έγγξαθν πξνο ηα ΑΕΙ, λα δηεπθξηληζηεί πσο νη δηαηάμεηο ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ ησλ ΕΤΕΠ
αθνξνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνλ ηξόπν ακνηβήο καο θαη πσο ηα κέιε ΕΤΕΠ ζε νπνηνδήπνηε
άιιν δήηεκα δηέπνληαη από εηδηθνύο Νόκνπο, Π.Δ θαη δηαηάμεηο.
Σπλάδειθνη θαη ζην παξειζόλ έρνπκε ιάβεη ππνζρέζεηο θαη ζεηηθό θιίκα ζε ζπλαληήζεηο δπζηπρώο ε
εκπεηξία έρεη δείμεη όηη πνιιά έκεηλαλ σο θαιέο πξνζέζεηο θαη γηα απηό ην ιόγν πιήζνο δεηεκάησλ καο επί
δεθαεηίεο έρνπλ κείλεη άιπηα δεκηνπξγώληαο κηα δύζθνιε πνιιέο θνξέο θαζεκεξηλόηεηα ζε όινπο ηνπο
ζπλαδέιθνπο
Η ΠΟΕΤΕΠ ζην ζύλνιό ηεο ζα ζπλερίζεη λα επηκέλεη πξνο θάζε θαηεύζπλζε γηα ηελ επίιπζε ησλ
δεηεκάησλ καο ρσξίο ζηηγκή λα εθεζπράδεη.
για ηο Δ.Σ. ηης Ομοζπονδίας
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