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Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021
Κύριε Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού,
αξιότιμε κύριε Βασδέκη
Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν επαφές από επιστημονικούς υπευθύνους εργαστηρίων, αλλά και
από εσάς τον ίδιο, με μέλη Ε.Τ.Ε.Π. προκειμένου να αναλάβουν κύρια καθήκοντα ελεγκτή
υγειονομικών στοιχείων για όλο το ερχόμενο εξάμηνο. Σε κάποιους έγινε ήδη και γραπτή ανάθεση.
Πριν ακόμα από την έκδοση της συναφούς ΚΥΑ (119847/ΓΔ6/23-9-2021(Β 4406) και κατά την
συζήτηση της Απόφασης Συγκλήτου, ο εκπρόσωπός μας στη συνεδρίαση είχε επισημάνει ότι η
υποχρέωση σε τέτοια καθήκοντα είναι εντελώς έξω από τον χαρακτήρα του κλάδου των Ε.Τ.Ε.Π.,
όπως και των κλάδων των Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. και φυσικά των μελών Δ.Ε.Π., κάτι που επιβεβαίωσε
μετέπειτα και η ΚΥΑ, αναφέροντας με σαφήνεια ότι το επιλέξιμο προσωπικό, σύμφωνα με το
άρθ.16παρ.1, είναι το διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος. Το τακτικό διδακτικό
προσωπικό των Α.Ε.Ι. (Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.) αναφέρεται στα άρθ.3 παρ.3, άρθ.15
παρ.4 καιάρθ.17 παρ.4 της ΚΥΑ τα οποία περιγράφουν τις υποχρεώσεις τους και τους κατατάσσουν
μόνον στους ελεγχόμενους. Σε κανένα σημείο της ΚΥΑ δεν αναφέρεται εκπεφρασμένα ο κλάδος των
Ε.Τ.Ε.Π. ως υπόχρεος των καθηκόντων διενέργειας ελέγχων.
Το έργο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθορίζεται με σαφήνεια από τις διατάξεις των Νόμων 2817/2000
αρθ.13 παρ.1β καθώς και στον 4009/2011αρθ.29 παρ.3α σε συνδυασμό με το άρθ.81 παρ.19– που
επιβεβαιώθηκαν από τον 4386/2016 αρθ.27 παρ.11β– οι οποίοι αναφέρουν τα ακόλουθα: «Τα μέλη
ΕΤΕΠ παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των ΑΕΙ, προσφέροντας εξειδικευμένες
τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και
εφαρμοσμένου έργου τους». Επίσης, σε έγγραφό του υπ’ αριθμ. Φ131.1/42181/Β2.19/4/2010 ο
Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα:
«Σχετικά με το έργο των μελών Ε.Τ.Ε.Π.» αναφέρει: «Καθίσταται σαφές πως τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. δεν
προσφέρουν Διοικητικό έργο».
Πέραν των ανωτέρω, το Υπουργείο προέβλεψε συγκεκριμένο κονδύλι για προσωπικό που θα
διενεργεί τους ελέγχους, ενώ η μη επάρκεια προσωπικού ή η μείωση δαπανών ως αιτιολογίες
εμπλοκής κλάδων υπαλλήλων σε μη προβλεπόμενα καθήκοντα είναι αιτιάσεις νομικά ανεπαρκείς.
Επειδή εκτιμούμε ότι σας έχει γίνει λάθος εισήγηση από τη Νομική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση
Διοικητικού, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα ερωτήματα, τα οποία θα αποσαφηνίσουν το θέμα
και σας παρακαλούμε να απαντηθούν:
1. Σε ποιο σημείο του άρθρου 16 παρ.1 της ΚΥΑ 119847/23-9-2021 που επικαλείστε,
εκπεφρασμένα ορίζεται ο κλάδος Ε.Τ.Ε.Π. ως υπόχρεος των καθηκόντων διενέργειας
ελέγχων;
2. Σε ποιο σημείο της ΚΥΑ διαχωρίζεται ο κλάδος των Ε.Τ.Ε.Π. από τους υπόλοιπους κλάδους
του τακτικού διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι.

Με εκτίμηση,
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του ΟΠΑ*

Αγαπητός Εμμανουήλ

Μαλαγάρη Μαριάννα

Αποστολοπούλου Δήμητρα

Μουρίκη Αναστασία-Οθωνία

Βίτσιος Κωνσταντίνος

Μπατή Όλγα

Γλυνού Αικατερίνη

Παπαθεοδώρου Μαρία

Γρηγορακάκης Σταύρος

Παvτουβάνος Παναγιώτης

Δοντάς Αδαμάντιος

Ράλλη Καλλιόπη

Δουβλίδου Αγαθή

Σαζόνοφ Ιωάννης

Ζερβοπούλου Φανή

Ταγκαλάκη Βασιλική

* Το κείμενο με τις γνήσιες υπογραφές βρίσκεται στο αρχείο του Συλλόγου

