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Προς:  

ηελ 71
ε
 ύλνδν ησλ Πξπηάλεσλ 

Τπόςε ηνπ πξνεδξεύνληα Πξύηαλε ηνπ παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαζεγεηή Γ. Παλαγησηάθε. 

 

 

Θέμα: Παξνπζίαζε πξνβιεκάησλ πνπ αλαθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 4009/11θαη 

4076/2012 γηα ηνλ θιάδν ηνπ Ε.Σ.Ε.Π.  

 

Αμηόηηκνη θύξηνη Πξπηάλεηο, 

 

Απνηειεί ηδηαίηεξε ηηκή γηα ηνλ θιάδν καο ε πξόζθιεζή ζαο γηα ηελ ζπκκεηνρή καο ζηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο 71
εο

 ζπλόδνπ ησλ πξπηάλεσλ θαη πξνέδξσλ δηνηθνπζώλ επηηξνπώλ 

ησλ ειιεληθώλ παλεπηζηεκίσλ, θαη γηα ην ιόγν απηό ζαο επραξηζηνύκε. 

 

ε πξνεγνύκελεο ζπλόδνπο, ζαο παξνπζηάζακε ηα γεληθόηεξα θαηά ηελ άπνςή καο 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνύξγεζε ν λόκνο πιαίζην γηα ηα ΑΕΙ (Ν.4009/6/9/2011) αιιά θαη ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηνλ θιάδν ηνπ Ε.Σ.Ε.Π. 

 

Οη αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν καο είλαη νη παξαθάησ: 

1. Καηαξγείηαη ε ζπκκεηνρή καο ζηελ εθινγή όισλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ Α.Ε.Ι. 

2. Καηαξγείηαη ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή καο ζηε δηνίθεζε ησλ νξγάλσλ (πκβνύιην, 

ύγθιεην), θαζώο ε ζπκκεηνρή καο ζηε ύγθιεην παξακέλεη κόλν ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηνλ θιάδν καο, ελώ ε ζπκκεηνρή καο ζην πκβνύιην Δηνίθεζεο είλαη ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ. 

3. Απαμηώλεηαη ν ζπλδηθαιηζηηθόο καο θνξέαο. Ο νξηζκόο εθπξνζώπνπ καο ζηηο 

επηηξνπέο πξόζιεςεο κειώλ Ε.Σ.Ε.Π. ζην εμήο ζα νξίδεηαη από ηνλ θνζκήηνξα θαη 

όρη από ηνλ νηθείν ζύιινγν όπσο ήηαλ κέρξη ζήκεξα. 

4. Σα ζεζκηθά θαη κηζζνινγηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ θιάδν ζα ξπζκηζζνύλ κε ηελ 

έθδνζε Π.Δ. αλ εθδνζεί πνηέ απηό. Θπκίδνπκε όηη θάηη αληίζηνηρν ππήξρε θαη ζηνλ 

πξνεγνύκελν λόκν 2817/2000, όκσο παξά ηελ πάξνδν 12 ρξόλσλ, ην Π.Δ. δελ 

εθδόζεθε πνηέ. 

5. Καηαξγείηαη ε δπλαηόηεηα έληαμεο ζηηο θαηεγνξίεο Ε.Ε.Π. θαη Ε.ΔΙ.Π γηα όζα κέιε 

Ε.Σ.Ε.Π. απνθηήζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ηα πξνζόληα πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξνζσπηθνύ. 

6.  Όια ηα ζέκαηά καο παξαπέκπνληαη ζηνλ νξγαληζκό θαη εζσηεξηθό θαλνληζκό ηνπ 

θάζε ηδξύκαηνο, θαηαξγώληαο έηζη ηνλ εληαίν ραξαθηήξα ηνπ θιάδνπ καο. 

7. Σέινο νη δπζνίσλεο επηπηώζεηο ζηνλ θιάδν καο από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

ΑΘΗΝΑ, όπσο άιισζηε θαη γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνύ ησλ ΑΕΙ. 

 

Αμηόηηκνη θύξηνη πξπηάλεηο  

Σν ειιεληθό παλεπηζηήκην κε όζα ζπκβαίλνπλ ζήκεξα ζηελ ρώξα καο πεξλά ίζσο ηελ 

κεγαιύηεξε θξίζε ηνπ. Η ειιηπήο ρξεκαηνδόηεζε, ε κείσζε θάζε είδνπο πξνζσπηθνύ 

ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο θαη ε απνπζία λέσλ πξνζιήςεσλ, ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 
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ππνβάζκηζε ησλ ζπνπδώλ θαη ηεο έξεπλαο, κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ην κέιινλ ησλ 

παηδηώλ καο. 

Επηπιένλ, ε ςήθηζε ηνπ Ν.4093/12 (3
ν
κλεκόλην) κε ηελ άλεπ πξνεγνπκέλνπ πεξηθνπή 

κηζζώλ θαη επηδνκάησλ ησλ εηδηθώλ κηζζνινγίσλ θαη όρη κόλν, ηελ ππαγσγή ζε 

δηαζεζηκόηεηα, ζηελ νπζία απόιπζε δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ, θαζώο θαη ε επεξρόκελε 

εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ΑΘΗΝΑ δεκηνπξγνύλ πξόζζεηα πξνβιήκαηα. 

 

Πξνβιεκαηηδόκελνη γηα όια ηα παξαπάλσ ην Δ ηεο νκνζπνλδία καο ζε πξόζθαηε 

ζπλεδξίαζή ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ΑΘΗΝΑ απνθάζηζε όηη: 

 

«ην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ Αζελά, ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζηνλ 4009/11 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε ζηνλ 4076/12 θαη ζα ελαξκνληζηεί κε ηνλ 4093/12 (κεζνπξόζεζκν θιπ), 

ν όπνηνο εμνξζνινγηζκόο είλαη ζε κηα θαηεύζπλζε αλαδηάξζξσζεο ησλ ΑΕΙ πξνο ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, θαιύπηνληαο ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηδηώμεηο ηνπ 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο. Οη επηπηώζεηο ηνπ, εάλ εθαξκνζηεί ζε όια ηα επίπεδα ζα θέξεη 

λέα δεηλά ηόζν ζηνλ θιάδν καο, όζν θαη ζε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο 

ηνπο, αιιά θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.» 

 

Επίζεο ζηεθόκαζηε αιιειέγγπνη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ΙΔΑΥ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ 

δηαζεζηκόηεηα θαη ε ΠΟΕΣΕΠ βξίζθεηαη ζε εηνηκόηεηα γηα κειινληηθέο θηλεηνπνηήζεηο 

ελόςεη ησλ επεξρόκελσλ εμειίμεσλ ζηα ΑΕΙ κε όπνηνλ δόθηκν ηξόπν αμηνινγώληαο ηηο 

ζπλζήθεο. 

 

Αμηόηηκνη θύξηνη πξπηάλεηο  

 

Ωο εξγαδόκελνη ζηα ειιεληθά Α.Ε.Ι. παξαθνινπζνύκε πάληα κε ελδηαθέξνλ ηα 

πνξίζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπλόδσλ ζαο. 

Με ηελ πεπνίζεζε όηη θαη ζηελ παξνύζα ζύλνδν ζα έρνπκε ηελ ζηήξημή ζαο γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπκε σο θιάδνο, ζαο επραξηζηνύκε θαη 

επρόκαζηε θαιή επηηπρία ζηηο δηεξγαζίεο ηεο ζπλόδνπ ζαο. 

 
 
 

 

Γηα ην Δ.. ηεο Οκνζπνλδίαο 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

 

Καξαηδίλεο Αζαλάζηνο 

Η Γεληθή Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

Φνπληνπιίδνπ Ρνδή 

 
 


