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Πάτρα, 13 Οκτωβρίου 2014
αρ. πρωτ.: 103
πρoς
τους κ.κ. Πρυτάνεις των ΑΕΙ
Θέμα : «Χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και τα αναδρομικά τους σε μέλη ΕΤΕΠ των ΑΕΙ».
Αξιότιμε κ,κ Πρύτανη,
Πιθανόν ήδη να γνωρίζετε, από τη σχετική αλληλογραφία των Διοικητικών Υπηρεσιών του ιδρύματός
σας, ότι εκκρεμεί το θέμα της χορήγησης επιδόματος χρόνου υπηρεσίας σε μέλη ΕΤΕΠ και των αναδρομικών
τους.

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 από τη 1-8-2012».
Κάποια ΑΕΙ ξεκίνησαν τη διαδικασία, όμως παρέμειναν εκεί. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα
του ΑΠΘ, το οποίο εφάρμοσε τη σχετική απάντηση του ΓΛΚ και χορηγήθηκαν το Μάρτιο του 2014 τα κλιμάκια
(και τα αναδρομικά) στους δικαιούχους, όμως τον επόμενο μήνα 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 καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους να εξετάσετε γιατί δεν
ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία, πού και γιατί υπάρχει πρόβλημα εφόσον το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
έχει δώσει σαφή οδηγία και να μας ενημερώσετε σχετικά.
Επιπλέον σας ενημερώνουμε πως ως ομοσπονδία θα διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο τα δεδουλευμένα.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
ο Πρόεδρος
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