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               Πάτρα, 11 Σεπτεμβρίου 2014 

               αρ. πρωτ.: 100 

Πρoς 

το Γενικό Γραμματέα 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

κ. Αθανάσιο Κυριαζή 

Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι 151 80 

 

Κοινοποίηση :  

κυρία Άννα-Μαρία Φουντή 

κυρία Ρ. Μυλωνάκου 

Δ/νση Προσωπικού Ανώτατης Εκπ/σης 

Τμήμα Β΄ Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού 

 

Θέμα : «Χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας σε μέλη ΕΤΕΠ των ΑΕΙ». 

 

Αξιότιμε κύριε Γενικέ, 

Όπως ήδη γνωρίζετε από τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου και των 

Διοικήσεων των ΑΕΙ, εκκρεμεί το θέμα της χορήγησης επιδόματος χρόνου υπηρεσίας σε μέλη ΕΤΕΠ.  

Συνημμένα σας υποβάλλουμε τa έγγραφa του ΓΛΚ προς το πανεπιστήμιο Κρήτης (αριθμ. πρωτ. 2/58882/0022, 

σχετ. 2/49109/022) και προς το πανεπιστήμιο Πατρών (αριθμ. πρωτ. 2/24413/0022, σύμφωνα με τα οποία  

μέλη ΕΤΕΠ που είχαν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο για αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου, αλλά λόγω 

της εφαρμογής του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 αυτό δεν τους είχε χορηγηθεί, θα υπολογισθεί στο μισθό τους  

και με αναδρομική ισχύ, αλλά από τη 1-8-2012.   

Σημειώστε δε, ως παράπονο / παράδειγμα το ΑΠΘ, το οποίο εφάρμοσε τη σχετική απάντηση του ΓΛΚ 

και χορηγήθηκαν το Μάρτιο του 2014 τα κλιμάκια (και τα αναδρομικά) στους δικαιούχους, όμως τους 

ζητήθηκε (επειδή δεν είχαν σχετική απόφαση από το Υπουργείο) να επιστρέψουν τα χρήματα μαζί με το φόρο 

22 %, όπερ σημαίνει ότι οι δικαιούχοι φορολογήθηκαν και προπλήρωσαν το φόρο, μέχρι να γίνει η εκκαθάριση 

το 2015, για χρήματα που δεν εισέπραξαν τελικά. 

Σας παρακαλούμε, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Διοικήσεις των ΑΕΙ και να προχωρήσουν στην 

καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους, να στείλετε σχετικό έγγραφο για να προχωρήσει η διαδικασία. 

Σας ευχαριστούμε θερμά, αναμένοντας τη θετική εξέλιξη. 

για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

      ο Πρόεδρος η Ειδική Γραμματέας 

 

  Στέφανος Καρβέλης    Αθανασία Σταμάκου-Συρμακέζη 

Συνημμένα :    -  έγγραφα  ΓΛΚ  προς Πανεπιστήμιο Κρήτης και προς Πανεπιστήμιο Πάτρας 


