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              Πάτρα,    9/9/2015 

               αρ. πρωτ.: 151 

Προς  

το Γενικό Γραμματέα του ΥΠΟΠΑΙΘ 

καθηγητή  κ. Δ. Χασάπη 

 

Κοινοποίηση : 

 Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των ΑΕΙ 

 τους Συλλόγους – Μέλη της ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ 

 Πρωτοβουλία εκλεγμένων μελών ΕΤΕΠ υπό διορισμό 

 

 

Θέμα : «Αδιόριστα μέλη ΕΤΕΠ στα ΑΕΙ κάλυψη αναγκών με μετατάξεις από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» 

 

Αξιότιμη κα Υπουργέ, 

 

 Όπως ήδη γνωρίζετε, μία σειρά από χρόνια αιτήματα, που αφορούν τον κλάδο των ΕΤΕΠ στα ΑΕΙ,  

παραμένουν άλυτα.  Ένα από αυτά είναι  οι θέσεις ΕΤΕΠ για τις οποίες έχουν επιλεγεί και κριθεί οι μελλοντικοί 

συνάδελφοί μας, βάσει των νόμων που προβλέπονταν για τον κλάδο μας.  Οι διορισμοί αυτοί εκκρεμούν από το 2008! 

Επίσης  εξαιτίας των καθυστερήσεων αυτών των διορισμών και λόγω των συνταξιοδοτήσεων μελών ΕΤΕΠ,  

τα εργαστήρια και οι κλινικές των ΑΕΙ, δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν εύρυθμα, ώστε να προσφέρουν όπως 

απαιτείται το εκπαιδευτικό, εργαστηριακό και ερευνητικό έργο τους,. 

 Αναλογιζόμαστε την αγωνία των εκλεγμένων αδιόριστων, μα και των απίστευτων αναγκών των ιδρυμάτων σε 

εξειδικευμένο προσωπικό Ε.Τ.Ε.Π. που μας αναγκάζει καθημερινά να υπερβάλουμε εαυτούς για την αντιμετώπιση 

των εργαστηριακών αναγκών στις ακαδημαϊκές μονάδες. 

Το γεγονός των ελλείψεων σε θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στα ΑΕΙ της χώρας δεν 

αντιμετωπίζεται με λύσεις όπως οι μετατάξεις καθηγητών από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με κριτήρια και 

αποφάσεις που ίσως αφήνουν υπονοούμενα για τον τρόπο επιλογής τους. 

Επαναλαμβάνουμε τη πάγια απαίτησή μας για κάλυψη των εργαστηριακών αναγκών και συγχρόνως την 

κάλυψη των τεραστίων κενών που υπάρχουν σ΄αυτά, δίνοντας  προτεραιότητα στους εκλεγμένους αδιόριστους και εν 

συνεχεία με ανοικτές διαδικασίες προκηρύξεις θέσεων για προσλήψεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

      ο Πρόεδρος η Γενική Γραμματέας 

      

  Στέφανος Καρβέλης       Κουνιά     Σοφία 


