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Οι εργασίες της Επιτροπής από τις 17.12 έως σήμερα αφορούν στα εξής:
1. ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

α) Των Διδακτόρων ΙΔΑΧ που δύνανται να ενταχθούν σε θέσεις ΕΔΙΠ.
β) Των Διοικητικών Υπαλλήλων που επιθυμούν να ενταχθούν σε θέσεις ΕΤΕΠ. Έγινε συζήτηση
σχετικά με τον πίνακα ώστε να ακολουθήσει η διακρίβωση από τους ακαδημαϊκά και διοικητικά
υπεύθυνους, όταν ολοκληρωθεί.
2. ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Η Αντιπρύτανις και η Ομάδα Διοίκησης Έργου ενημέρωσε την Επιτροπή για τη συζήτηση που είχε την Πέμπτη
19.12 με τους αρμόδιους στο Υ.ΠΑΙ.Θ.






Κατετέθη από την πλευρά του Υ.ΠΑΙ.Θ. και βρίσκεται σε επεξεργασία από το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης νομοθετική ρύθμιση για την άμεση ενδοιδρυματική κινητικότητα που ρυθμίζει την
αυτοδίκαιη ένταξη των υπηρετούντων ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στους νέους κλάδους ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.
Η διαδικασία της επανένταξης των διαθέσιμων Διοικητικών Υπαλλήλων του Ιδρύματος στις διοικητικές
θέσεις που δημιουργούνται μετά την μετακίνηση των υπηρετούντων Διοικητικών Υπαλλήλων σε θέσεις
ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ διευκρινίστηκε ότι δεν απαιτεί νέα νομοθετική ρύθμιση καθώς προβλέπεται από την
κείμενη νομοθεσία με βάση τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Το Υπουργείο δέχτηκε να τεθεί ως κριτήριο με
ιδιαίτερη βαρύτητα, η ειδική προϋπηρεσία σε σχετική θέση στο ΕΜΠ (υπό τον τίτλο της «εργασιακής
φυσιογνωμίας», Ν. 4172), ώστε η κάλυψη των κενών θέσεων να πραγματοποιηθεί από τους
εργαζόμενους του ΕΜΠ σε διαθεσιμότητα.
Όσον αφορά στη δυνατότητα διεκδίκησης της ένταξης σε ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ από εργαζόμενους σε
διαθεσιμότητα, η Επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο τη διασφάλιση της, όπως άλλωστε αρχικά είχε
δεσμευτεί ο Υπουργός.
Το Υπουργείο ενημέρωσε ότι η ορθή επανάληψη της διαπιστωτικής πράξης της μοριοδότησης θα
αναρτηθεί μόλις ολοκληρωθεί η μοριοδότηση και για τα οκτώ Πανεπιστήμια. Η Επιτροπή θα
επεξεργαστεί τον τελευταίο πίνακα των διοικητικών θέσεων που πρέπει να καλυφθούν, λόγω της
διαθεσιμότητας, αμέσως μετά.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι δεν υπήρξε ακόμη έγκριση από τα αρμόδια όργανα του ΕΜΠ σχετικά με την
κάλυψη των δαπανών νομικής υποστήριξης. Η Επιτροπή εκτίμησε ότι είναι τελείως απαραίτητη άμεσα η
νομική στήριξη του έργου της για τη θωράκιση της διαδικασίας εφαρμογής της συμφωνίας Υπουργείου εργαζομένων - ΕΜΠ. Η Επιτροπή εισηγείται το θέμα στη Σύγκλητο ώστε τα αρμόδια όργανα του ΕΜΠ να
καλύψουν τη δαπάνη με κάθε πρόσφορο τρόπο, για να μη διακυβευτεί το εγχείρημα που έχει αναλάβει.

