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             Πρυτανεία Πανεπιστημίου Κρήτης

Με την ευκαιρία των εργασιών της Συνόδου, θα θέλαμε να καλωσορίσουμε την
αντιπροσωπεία των Α.Ε.Ι της χώρας και να ευχηθούμε ευόδωση της συνεργασίας και
των διαβουλεύσεων  για ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που μας αναλογεί, δηλώνουμε παρόντες στην
σημερινή κρίσιμη καμπή για τα ΑΕΙ και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με
ευσυνειδησία και υπευθυνότητα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του.

Εκπροσωπώντας ένα από τους ιστορικούς ακαδημαϊκούς κλάδους που θήτευσαν στο
ελληνικό Πανεπιστήμιο από τα πρώτα κιόλας βήματα του, διεκδικούμε το δικαίωμα
να συμμετέχουμε στο διάλογο για το Νέο Πανεπιστήμιο όπως εξαγγέλλεται από το
ΥΠΕΔΒΜ.

Κυρίαρχο και χρονίζον αίτημα  για τον κλάδο Ε.Τ.Ε.Π, παραμένει  η ολοκλήρωση
και η εξειδίκευση των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τον κλάδο .

Σημεία αιχμής :

 Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση έκδοσης των προαναγγελθέντων από το
Ν.2817/00 Π.Δ που αναμένετο να ρυθμίσουν το ειδικό μισθολόγιο του
κλάδου, με αποτέλεσμα ο κλάδος να μισθοδοτείται σήμερα βάσει εγκυκλίου
του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους και να αποκλείεται από νομίμως
οφειλόμενα επιδόματα με βάση την αρχή της αναλογικότητας.

 Η συχνή εκ μέρους των διοικητικών οργάνων και άλλων κατηγοριών
εργαζομένων των Α.Ε.Ι παρανόηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον
κλάδο μας και που προσδιορίζει ως έργο μας  «την  παροχή εξειδικευμένων
τεχνικών εργαστηριακών υπηρεσιών για την αρτιότερη εκτέλεση του
εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του Α.Ε.Ι.»

Φυσική συνέπεια όλων αυτών είναι να αντιμετωπίζεται ο κλάδος μας σαν μία ομάδα
μη άμεσα συναρτώμενη  με την εκπαιδευτική , ερευνητική και εφαρμοσμένη



λειτουργία των Α,Ε.Ι παρά το γεγονός ότι με τον νόμο 2817/00 επαναδιατυπώνεται
σαφέστατα ότι με την μετεξέλιξη, και αναβάθμιση του κλάδου Ε.Δ.Τ.Π σε Ε.Τ.Ε.Π, ο
κλάδος μας αποτελεί τον ακαδημαϊκό συνδετικό κρίκο μεταξύ διδασκόντων και
διδασκομένων.

Γι αυτό ζητάμε να οριοθετηθεί με σαφήνεια ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας του κλάδου
μας, εκτός της διοικητικής δομής των Α.Ε.Ι. και να  διασφαλιστεί με νομοθετικές
ρυθμίσεις η δυνατότητα για την περαιτέρω επιμόρφωση και μετεκπαίδευση του στα
πλαίσια της επιούσας μεταρρύθμισης στα Α.Ε.Ι  (μεταπτυχιακές σπουδές , Ανοικτό
Πανεπιστήμιο κλπ)

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ
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