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Θέμα: Μισθολόγιο μελών ΕΤΕΠ των Πανεπιστημίων.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι για τα μέλη ΕΤΕΠ των
Πανεπιστημίων εκκρεμεί από το 2000 η έκδοση σχετικού π.δ. που θα ρυθμίζει τη μισθολογική
κατάσταση των μελών μας.
Ο κλάδος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων είναι
ένας κλάδος με διακριτό ρόλο και έργο που δραστηριοποιείται μεταξύ των μελών ΔΕΠ και
φοιτητών.
Το άρθ. 29 του ν. 4009/2011 «Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του
ιδρύματος» συμπεριλαμβάνει και τον κλάδο του Ε.Τ.Ε.Π μαζί με τους κλάδους του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των
Πανεπιστημίων.
Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εκπαιδευτικές μονάδες των Πανεπιστημίων,
όπως η Σχολή, το Τμήμα, ο Τομέας και το εργαστήριο και όχι σε υπηρεσίες της κεντρική
διοίκησης, παρέχοντας Εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη
εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου των ΑΕΙ .(Ν. 2817/2000 αρ.
13 και Ν.4009/11 άρθ.29).
Επιπλέον με τις διατάξεις της παραγράφου27 του άρθ.39 του Ν.4186/2013 με την οποία
συμπληρώθηκε η παρ.3 του άρθρου 29 του νόμου 4009/11, δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη της
κατηγορίας Ε.Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. η ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου.
Το νομικό πλαίσιο που διέπει τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. παλαιότερα αλλά και σήμερα (προσλήψεις,
προαγωγές, άδειες, μετατάξεις ) αποτελείται από ειδικούς νόμους και Προεδρικά Διατάγματα
παρόμοια με των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. (με τον τελευταίο νόμο 4009/11 μετονομάσθηκαν σε
Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.).
Το αποτέλεσμα από τη μη έκδοση του παραπάνω π.δ. είναι τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των πανεπιστημίων να
αμείβονται ακόμη και σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου μέρους του Ν. 3205/2003 και
όχι με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, όπως οι υπόλοιπες παρόμοιες κατηγορίες προσωπικού των

πανεπιστημίων Ε.Ε.ΔΙ.Π. I και Ε.Ε.ΔΙ.Π. I I , (που με τον νέο νόμο 4009/11, άρθο 29 μετονομάσθηκαν
σε Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.).
Προκειμένου να διευθετηθεί οριστικά η εκκρεμότητα αυτή και να εκδοθεί το σχετικό Π.Δ. που
προβλέπεται και στην παράγραφο 6 του άρθρου 29 του Ν.4009/11 («Με προεδρικό διάταγμα
…………..,καθορίζονται η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών των
ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθμίζονται τα σχετικά με τη μονιμοποίηση και τη
χορήγηση εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών.»),
Σας παρακαλούμε όπως υλοποιήσετε το πάγιο αίτημά μας για τη δημιουργία ενός
«Πανεπιστημιακού» μισθολογίου για τα μέλη ΕΤΕΠ των Πανεπιστημίων, αντίστοιχο με αυτό των
μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σχέδιο μισθολογίου το οποίο επεξεργάσθηκε η ομοσπονδία μας.

Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

