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Ξάνθη, 9/4/13 
Αρ. πρωτ.:  

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 21ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ε.Τ.Ε.Π. 
 
 
Συνάδελφοι 
 
Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας συνεδρίασε στην Αθήνα στις 21/3/2013 και εξέτασε τα θέματα 
όπως αυτά αναλύονται παρακάτω. 
Πριν από την συνεδρίαση το ΔΣ συναντήθηκε με τον Γ. Γραμματέα του υπουργείου παιδείας 
κ. Α. Κυριαζή. Από την εν λόγω συνάντηση προέκυψαν τα παρακάτω: 
 

1) Το άρθρο 29 του Ν 4009/11 «Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού 
προσωπικού του ιδρύματος» που αφορά και τον κλάδο μας, θα αναδιατυπωθεί 
προκειμένου να γίνει πιο κατανοητό σε ότι αφορά τους κλάδους που περιλαμβάνει. 

2) Κάθε πανεπιστήμιο πρέπει να κάνει τον δικό του οργανισμό μέχρι τέλος Αυγούστου. 
3) Τα ΠΔ που προβλέπονται από την παρ 6 του άρθρου 29 του Ν.4009/11 θα εκδοθούν 

μετά από την αναδιατύπωση του εν λόγω άρθρου. 
4) Αναφορικά με την ΔΕ κατηγορία μας ανέφερε ότι «όποιος κατέχει την θέση την 

κατέχει». Ερμηνεύοντας τη θέση αυτή του κ. Κυριαζή ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει 
πρόβλημα με τους συναδέλφους της κατηγορίας αυτής. 

5) Σε ότι αφορά την απόδοση μισθολογικών κλιμακίων που μας έθεσαν οι συνάδελφοι 
από το Πολυτεχνείο Κρήτης μας απάντησε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει διότι δεν 
προβλέπεται στον νόμο. 

 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  
Το Δ.Σ. συνεδρίασε αμέσως μετά την επίσκεψη στο υπουργείο και εξέτασε τα παρακάτω 
θέματα: 
 

1) Τη συμμετοχή μας στα όργανα διοίκησης σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία 
(Ν4009/11,4076/12) και τη διευκρίνιση αναφορικά με τα σημεία των νόμων όπου 
αναφέρουν ότι συμμετέχουμε μόνο σε θέματα που μας αφορούν. Το ερώτημα που 
τίθεται είναι ποια είναι αυτά τα θέματα. Για παράδειγμα το σχέδιο Αθηνά για τις 
διοικήσεις των ΑΕΙ, δεν είναι θέμα που αφορά τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. Για το θέμα αυτό 
αποφασίσθηκε να υπάρξει ένας συντονισμός και με τους άλλους φορείς των Α.Ε.Ι. 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο ίσως μέσα από τους 
οργανισμούς των ιδρυμάτων. 

2) Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε το ΔΣ για τρίτη φορά είναι η έκδοση των ΠΔ που 
προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4009/11 (μισθολόγιο, βαθμολόγιο κ.τ.λ.) όπου 



διαβάσθηκαν και διορθώθηκαν σχέδια των παραπάνω ΠΔ ώστε να είναι έτοιμα και να 
υποβληθούν ως προτάσεις της Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. στον κατάλληλο χρόνο. 

3) Ένα πολύ σοβαρό θέμα που απασχόλησε το ΔΣ της ομοσπονδίας ήταν η απόφαση (18 
02/05/2012) του πρυτανικού συμβουλίου του πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπου 
τοποθετεί  τα υπηρετούντα μέλη ΕΤΕΠ σε διοικητικές μονάδες του ιδρύματος, κατά 
παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τα μέλη ΕΤΕΠ. Για το θέμα αυτό αποφασίσθηκε 
να γίνει σχετικό έγγραφο προκειμένου να ανακληθεί η παραπάνω απόφαση.  

4) Οι συνάδελφοι από το πολυτεχνείο Κρήτης, με έγγραφό τους προς το ΔΣ της 
ΠΟΕΤΕΠ, ζήτησαν να ξεπαγώσει η χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων στα μέλη 
ΕΤΕΠ. Το ΔΣ έθεσε το θέμα αυτό στον κ. Κυριαζή ο οποίος όπως αναφέραμε 
παραπάνω απήντησε αρνητικά λόγω νομοθεσίας. 
Συνάδελφοι, ορισμένα θέματα μπορεί να μην γίνονται γνωστά προς το σύνολο των 
μελών ΕΤΕΠ καθώς η Ομοσπονδία τα χειρίζεται με πολύ διακριτικό τρόπο. Θα πρέπει 
να γνωρίζετε ότι η οποιαδήποτε αλλαγή σε θέματα μισθολογίου θα είναι προς το 
χειρότερο για τους περισσότερους συναδέλφους. Για τον λόγο αυτό ας είμαστε 
περισσότερο προσεκτικοί προς αποφυγήν ανεπιθύμητων εξελίξεων. 

5) Τέλος το ΔΣ ασχολήθηκε με την προκήρυξη του επόμενου πανελλαδικού συνεδρίου, 
επαναβεβαιώνοντας την πρόθεσή του, να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Η ακριβής 
ημερομηνία θα ανακοινωθεί με νέο δελτίο, καθώς υπάρχουν οργανωτικά προβλήματα 
που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση. 
 
Ως πόλη διοργάνωσης προτάθηκε από μέλη του ΔΣ ο Βόλος ως κεντρικότερη πόλη. 
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι από τον Βόλο να μας απαντήσουν επί της πρότασης 
αυτής. Παρακαλούνται επίσης και όποιοι άλλοι σύλλογοι προτίθενται να 
φιλοξενήσουν το συνέδριο στο χώρο τους, να μας ενημερώσουν. 
 
Για τη εκλογή των συνέδρων θα πρέπει οι σύλλογοι να ακολουθήσουν τα παρακάτω. 
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της ομοσπονδίας μας το οποίο οι 
σύλλογοι μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν, τους γνωρίζουμε τα παρακάτω. 
 
α) Οι εκλογές στους Συλλόγους –Μέλη για ανάδειξη των Συνέδρων πρέπει να γίνουν 
παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου με αναλογία συνέδρων προ ψηφίσαντες 1 προς 
10 (πχ 34 ψηφίσαντες εκλέγουν 3 συνέδρους, ενώ οι 35 ψηφίσαντες εκλέγουν 4 
συνέδρους). 
β) Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/2 του 
αριθμού των τακτικών εκλεγμένων μελών ανά ψηφοδέλτιο (πχ αν ένα ψηφοδέλτιο 
εκλέγει πέντε (5) συνέδρους το πρακτικό εκλογής θα έχει μέχρι τρία (3) 
αναπληρωματικά μέλη). 
γ) Τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης των συνέδρων (πρακτικά εκλογής, δηλώσεις 
παραιτήσεων κτλ.) θα κατατεθούν σε δύο επικυρωμένα αντίγραφα. 
δ) Μετά τη νομιμοποίηση των συνέδρων δεν επιτρέπεται καμία αναπλήρωση 
συνέδρου. 
ε) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο συνέδριο ενός συλλόγου –μέλους 
είναι η εξόφληση της συνδρομής του μέχρι 31/12/2012.  
 
 
 
Τέλος το ΔΣ της ομοσπονδίας αποφάσισε να συνεδριάσει εκ νέου την 26/4/2013 στην 
Αθήνα προκειμένου να επεξεργασθεί α) θέματα που θα ρυθμιστούν με την έκδοση 
των Οργανισμών και των Εσωτερικών κανονισμών, για τα οποία θα πρέπει να 



διαμορφώσουμε κοινές κλαδικές θέσεις για το σύνολο των ΑΕΙ, και β) τα θέματα του 
συνεδρίου που θα αποτελέσουν την ημερήσια διάταξη. 
Για τον λόγο αυτό καλούνται και οι πρόεδροι όλων των συλλόγων μελών (με έξοδα 
των συλλόγων τους) να παραβρεθούν στην εν λόγω συνεδρίαση υποβάλλοντας 
προτάσεις για τα παραπάνω. 

 
 

 
 

Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

Καρατζίνης Αθανάσιος 

Η Γενική Γραμματέας 
 
 
 
 

Φουντουλίδου Ροδή 
 
 


