ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π.) - Α.Ε.Ι.
Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής
Υλικών - Καρβέλης Στέφανος, Πρόεδρος, Τηλ. 2601969480, FAX 2610997204, Κιν. 6947170797, karvelis@upatras.gr
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης – ΣταμάκουΣυρμακέζη Αθανασία, Ειδική Γραμματέας, τηλ. 2310 995047, κινητό 6945697700, astamako@nured.auth.gr

Πάτρα, 11 Σεπτεμβρίου 2014
αρ. πρωτ.: 99
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 : «Πάγωμα εξελίξεων μελών ΕΤΕΠ ΑΕΙ, μέχρι την έκδοση των ΠΔ που προβλέπονται από το ν.4009/11»
Αξιότιμε κύριε Γενικέ,
Όπως ήδη γνωρίζετε, με το έγγραφο του Υπουργείου αριθμ. πρωτ. 76439/Β2-16-5-2014, πάγωσαν οι
εξελίξεις των μελών Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., έως ότου εκδοθούν τα Π.Δ. που αναφέρει ο ν. 4009/2011.
H Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π, έπειτα από αποφάσεις προηγούμενων ΔΣ, επιθυμεί να εκφράσει την αντίθεσή της και θεωρεί
ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι βαθμολογικές και μισθολογικές εξελίξεις των μελών ΕΤΕΠ & ΕΔΙΠ, εφόσον μέχρι
την έκδοση των Π.Δ. που αναφέρει ο Ν. 4009/11, ισχύουν τα Π.Δ. 117 & 118 που διέπουν τους δύο κλάδους.

Επισημαίνουμε ότι, από το 2000 εκκρεμεί το Π.Δ. που αφορά το μισθολόγιο του ΕΤΕΠ, οι
μισθολογικές μας όμως εξελίξεις συνέχιζαν να γίνονται.
Δεν είναι θεμιτό, τα μέλη των δύο κλάδων εργαζομένων στα ΑΕΙ, εν αναμονή των Π.Δ., να μην
δύνανται να εξελιχθούν, με σοβαρότατα προβλήματα, ειδικά σε ζητήματα αξιολόγησης της ποιότητας του
παρεχόμενου έργου τους προς τα ΑΕΙ, τα οποία και υπηρετούν και εφόσον οι εξελίξεις τους είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες άμεσα με αυτήν.
Σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την έκδοση σχετικής απόφασης από πλευράς Υπουργείου
Παιδείας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Διοικήσεις των ΑΕΙ και να προχωρήσει η παραπάνω διαδικασία.
Σας ευχαριστούμε θερμά, αναμένοντας τη θετική εξέλιξη.
για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
ο Πρόεδρος
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