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Θέμα: «Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα
Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2014»

Αξιότιμε κ. Γενικέ,

Με έκπληξη και απορία διαπιστώσαμε στο υπ. αρ. 9933/Β4 της 24ης Ιανουαρίου 2014
έγγραφό σας, ότι στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών του έτους 2014 δεν
υπάρχει πρόβλεψη για συμμετοχή των μελών ΕΤΕΠ σε αυτά.

Σύμφωνα με τον ν.2817/2000 αλλά και τους ν. 4009/2011 και ν.4076/2012,
Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι., προσφέροντας
εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του
εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους.
Το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος,
προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο,
οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη
συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των
Καθηγητών, των λεκτόρων, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των
μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που υπηρετούν σε αυτό.
Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται από τον
πρύτανη σε ακαδημαϊκές μονάδες.
Η προκήρυξη, η πλήρωση των θέσεων και η εξέλιξη, των μελών ΕΤΕΠ γίνονται με
διαδικασίες που προσμοιάζουν με αυτές που διέπουν τα μέλη ΔΕΠ και αντίστοιχες με
αυτές των κατηγοριών των ΕΕΠ και ΕΔΙΠ.

Συνεπώς καθίσταται προφανές ότι ο νομοθετικός καθορισμός της αποστολής και των
καθηκόντων των μελών ΕΤΕΠ είναι αμιγώς ακαδημαϊκός – εκπαιδευτικός, συνιστάμενος
στην εκπαιδευτική υποστήριξη του παρεχόμενου από τα Πανεπιστήμια έργου ώστε αυτό
να καθίσταται πληρέστερο και αρτιότερο.

Με βάση τα παραπάνω, σας παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την παραπάνω απόφαση
ώστε να προβλέπει και τη συμμετοχή των μελών ΕΤΕΠ των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων.

Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

