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Οµιλία προέδρου ΠΟΕΤΕΠ  ΑΕΙ στην 67η σύνοδο πρυτάνεων  

. 
Αξιότιµοι κ.κ. Πρυτάνεις, 
 
Σας ευχαριστούµε για την πρόσκληση σας στη έναρξη των εργασιών της 67ης συνόδου των 
πρυτάνεων και προέδρων ∆ιοικουσών επιτροπών των Ελληνικών πανεπιστηµίων. 
 
Ως εργαζόµενοι στα ελληνικά πανεπιστήµια παρακολουθούµε κάθε φορά µε ενδιαφέρον τα 
αποτελέσµατα όλων των συνόδων των Πρυτάνεων. Ανησυχούµε ιδιαίτερα για το µέλλον όχι 
µόνον του κλάδου µας αλλά και για το µέλλον του ελληνικού δηµόσιου και 
αυτοδιοικούµενου πανεπιστηµίου.  
 
Πιστεύουµε ακράδαντα ότι σε αυτές τις κρίσιµες στιγµές για τον χώρο της παιδείας, ενόψει 
των θεσµικών αλλαγών, τα πορίσµατα, οι αποφάσεις και οι προτάσεις σας είναι ιδιαιτέρα 
χρήσιµες.  
Ελπίζουµε ότι µέσα σε αυτές θα συµπεριλάβετε και θα στηρίξετε και τα αιτήµατα-
προβλήµατα του κλάδου µας τα οποία παραµένουν άλυτα για πολλά χρόνια, ορισµένα από τα 
οποία είναι της αποκλειστικής αρµοδιότητας σας και παρακαλούµε για την συνδροµή σας 
στην επίλυση τους. 
Ο κλάδος του Ε.Τ.Ε.Π. είναι ένας κλάδος διαχρονικός, µε διακριτό ρόλο και έργο που 
δραστηριοποιείται µεταξύ των µελών ∆ΕΠ και φοιτητών, από το 1932 έως σήµερα, 
προσφέροντας. 

• Εξειδικευµένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του 
εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρµοσµένου έργου τους (Ν. 2817/2000 αρ. 13). 

• Εκπαιδευτικό εργαστηριακό έργο στις παραπάνω µονάδες (Ν. 1404/83 αρ. 48 π. 12). 
Το νοµικό πλαίσιο που διέπει τα µέλη ΕΤΕΠ σήµερα (πρόσληψη, προαγωγές, άδειες, 
µετατάξεις κ.λπ.) αποτελείται από ειδικούς νόµους και Προεδρικά ∆ιατάγµατα παρόµοια µε 
των µελών ∆ΕΠ και ΕΕ∆ΙΠ.  
 
Εν όψει των αλλαγών για την Παιδεία, από το Υπουργείο ζητάµε: 

1. Τη διατήρηση της διακριτής φυσιογνωµίας του κλάδου και τη συνέχιση παροχής 
εξειδικευµένου έργου που προσφέρει σήµερα σε εκπαιδευτικές µονάδες των ΑΕΙ. 

2. Τη σταθερή σχέση εργασίας και διασφάλισης του συνόλου των αποδοχών του. 
3. Τη διατήρηση της συµµετοχής του στην εκλογή και διοίκηση των οργάνων του ΑΕΙ. 
 

Από τις ∆ιοικήσεις των ΑΕΙ ζητάµε: 
1. Τη συµπαράσταση στη διεκδίκηση των παραπάνω αιτηµάτων µας. 
2. Οι προκηρύξεις των θέσεων ΕΤΕΠ να γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

13 του Ν. 2817/2000, διασφαλίζοντας τον τεχνικό και εργαστηριακό χαρακτήρα του 
κλάδου και όχι προκηρύξεις που προορίζονται για ανάγκες της διοίκησης του ΑΕΙ ή 
που υποκρύπτουν παροχή διοικητικού και όχι τεχνικού έργου.   



3. Άµεση επαναπροκήρυξη των θέσεων ΕΤΕΠ που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3794/2009. 

4. Κατάρτιση εσωτερικών κανονισµών µε αναγνώριση της διακριτής φυσιογνωµίας του 
κλάδου. 

 
∆υστυχώς όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι αποτελούν παρελθόν µε βάσει τα νέα δεδοµένα που 
το αρµόδιο υπουργείο προτείνει µε τον νέο νόµο για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, 
αλλάζοντας προς το χειρότερο την υπάρχουσα κατάσταση στον χώρο των ΑΕΙ.  
Ενδεικτικά αναφέρουµε. 

1) Το εν λόγω νοµοσχέδιο αλλοιώνει τον δηµόσιο χαρακτήρα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

2) Υποβαθµίζει την ποιότητα του βασικού πτυχίου καταργώντας τα ενιαία προγράµµατα 
σπουδών και εισάγοντας το ατοµικό προφίλ σπουδών µε αµφίβολα εργασιακά 
δικαιώµατα. 

3) Καταργείται η συµµετοχή στα όργανα διοίκησης της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας. 

Ειδικότερα για τον κλάδο µας. 
1) Μετονοµάζει τον κλάδο µας σε ΕΤΠ «ειδικό τεχνικό προσωπικό» αλλοιώνοντας τη 

διακριτή φυσιογνωµία του προαναφερόµενου έργου µας. 
2) ∆ίνει την δυνατότητα πρόσληψης στον νέο κλάδο ΕΤΠ και σε όσους έχουν 

απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
3) Καταργεί παντελώς την συµµετοχή µας στα όργανα διοίκησης και στα όργανα 

εκλογής.  
4) Όλα τα θέµατά µας παραπέµπονται στον οργανισµό και εσωτερικό κανονισµό του 

κάθε ιδρύµατος, καταργώντας έτσι τον ενιαίο χαρακτήρα του κλάδου µας. 
  

Για όλους τους παραπάνω λόγους σας ζητάµε να απορρίψετε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο.  
 
Ευχόµαστε καλή επιτυχία στις διεργασίες της Συνόδου σας. 
 
 


