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Αρ. Πρωτ. 223
Προς τους Συλλόγους Μέλη
και τα µέλη του ∆Σ της Οµοσπονδίας

Ενηµερωτικό Σηµείωµα
Στη συνάντηση του ∆Σ της Οµοσπονδίας µε τον Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ κο Πλατή
τέθηκαν τα παραπάνω αιτήµατα του κλάδου σύµφωνα µε τις αποφάσεις του 18ου
Πανελλαδικού Συνεδρίου και τις αποφάσεις του ∆Σ της 31ης Γενάρη, και µας απάντησε τα
εξής:
1.

Για το µισθολόγιο του κλάδου θα συνεννοηθεί µε το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους σχετικά µε τη δαπάνη και θα µας απαντήσει µέσα σε ένα µήνα από τη
συνάντηση.

2.

Για την έκδοση Π.∆. που αφορούν στις µετατάξεις – προσλήψεις - εκπαιδευτικές
άδειες, έδωσε εντολή στον Ειδικό Γραµµατέα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης κο
Κυριαζή, αφού υπάρχει αποδοχή µεταξύ ΥΠΕΠΘ και Οµοσπονδίας να
προχωρήσει η έκδοση του σχετικού Π∆ που παραµένει επί 4 χρόνια στα συρτάρια
του Υπουργείου.

3.

Για την επαναπροκήρυξη των κενούµενων θέσεων ΕΤΕΠ, έδωσε εντολή στον
Ειδικό Γραµµατέα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης κο Κυριαζή να κάνει τις
απαραίτητες ενέργειες µε τα Υπουργεία Οικονοµίας και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για
την πραγµατοποίηση της σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης.

4.

Στο αίτηµα της ανάκλησης της 267/07 γνωµοδότησης του ΝΣΚ καθώς και της
αυθαίρετης άποψης του τµηµατάρχου κου Αγγελούση για την επέκταση της
γνωµοδότησης αυτής για τις µετατάξεις από τµήµα σε τµήµα από ΑΕΙ σε ΑΕΙ,
καταργώντας έµµεσα το Π.∆. 149/87 µας είπε τα εξής: Ως προς την ανάκληση της
267/07 γνωµοδότησης του ΝΣΚ, µας δήλωσε ότι ο υπουργός δεν µπορεί να πάρει
την υπογραφή του πίσω και πως το θέµα µπορούµε να το αντιµετωπίσουµε µόνο
µε προσφυγή στα δικαστήρια, ενώ για την άποψη Αγγελούση θα λυθεί
υπηρεσιακά.

5.

Ως προς τον 5ετή χρόνο παραµονής στην εισαγωγική βαθµίδα, µας δήλωσε ότι
αυτό αντίκειται στην ισότητα, είναι αντισυνταγµατικό και έρχεται σε αντίθεση µε
την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και πρέπει να λυθεί άµεσα.

6.

Ως προς τις προσλήψεις µελών ΕΤΕΠ διοικητικού χαρακτήρα, δήλωσαν ότι
τηρούν το νόµο αλλά τα Πανεπιστήµια επιµένουν σε προκηρύξεις που
παραπέµπουν σε προσφορά υπηρεσιών διοικητικού χαρακτήρα. Θα πρέπει τα
Πανεπιστήµια όταν ζητούν πιστώσεις για ΕΤΕΠ να µην είναι µόνον αριθµητικές
αλλά να περιγράφονται και οι ανάγκες κατά κατηγορία και ειδικότητα.

7.

Για την αύξηση των πιστώσεων για προσλήψεις ΕΤΕΠ, µας είπε ότι ο Υπουργός
στις συναντήσεις µε τους Πρυτάνεις των Παν/µίων τους υπέδειξε να µην ζητήσουν
για το επόµενο έτος πιστώσεις για ∆ΕΠ, αλλά για ΕΤΕΠ και ΕΕ∆ΙΠ µια που
ανάγκες των κατηγοριών αυτών είναι αυξηµένες.

8.

Σε ότι αφορά τον πρότυπο εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας των ΑΕΙ, το σχέδιο
που καταρτίζεται από το ΕΣΥΠ θα παραδοθεί στο τέλος του Φεβρουαρίου στο
Υπουργείο και θα συζητηθεί µε τα Παν/µια και τους φορείς.

Για το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας

