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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΜΠ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24.1.2014
η

Σήμερα, την 24 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνεδρίασε η Ομάδα Διοίκησης
Έργου ΕΜΠ για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών δράσεων των ΑΕΙ καθώς και την άμβλυνση
των συνεπειών του μέτρου της διαθεσιμότητας, στην αίθουσα Συγκλήτου του κτιρίου Διοίκησης, και
σημείωσε το ακόλουθο απαραίτητο χρονοδιάγραμμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση
των προσωπικού του ΕΜΠ:
1. Έχει υποβληθεί στη Βουλή και αναμένεται ότι θα ψηφιστεί έως τη Δευτέρα 27.1.2014, τόσο η
τροπολογία για την αναδιάρθρωση του προσωπικού των ΑΕΙ, όσο και οι νομοτεχνικές ρυθμίσεις
που ενσωματώνονται στην τροπολογία και αφορούν:
α) στη διαδικασία επιλογής των ΕΤΕΠ, η οποία θα ρυθμίζεται από τη Σύγκλητο, και θα καθορίζει
τα κριτήρια, τις βαρύτητες και τις προθεσμίες,
β) στην αυτοδίκαια ένταξη των υπηρετούντων ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ στους κλάδους ΕΤΕΠ και
ΕΔΙΠ, ανεξάρτητα από τα προσόντα που προβλέπει ο Νόμος,
γ) στην ένταξη των Δρ ΙΔΑΧ σε θέσεις ΕΔΙΠ, κατά τον Ν. 4009, άμεσα και πριν τη δημοσίευση
του Οργανισμού
2. Την επόμενη από την ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο,
διενεργείται στο ΕΜΠ η ένταξη των υπηρετούντων ΕΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σε θέσεις ΕΕΠ, ΕΔΙΠ
και ΕΤΕΠ με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη.
3. Μετά την ψήφιση της τροπολογίας το ΥΠαιΘ αναμένεται να αποστείλει έγγραφο στο ΕΜΠ με το
οποίο θα ζητούνται οι ανάγκες του Ιδρύματος σε ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Το ΕΜΠ πρέπει να είναι
έτοιμο, δια της Επιτροπής Τεχνικής Επεξεργασίας, να απαντήσει, ώστε οι θέσεις που θα εγκριθούν
τελικά να καλύπτουν τις αναγκαίες για το ΕΜΠ θέσεις ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η
λειτουργία του Ιδρύματος που διαταράχθηκε από τη διαθεσιμότητα. Οι θέσεις αυτές θα δοθούν με
έκδοση ΚΥΑ.
4. Η πλήρωση των θέσεων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που
προβλέπονται στο Ν. 4009.
5. Εφόσον περισσέψουν θέσεις ΕΤΕΠ, η διαδικασία προκήρυξής τους θα γίνει με ευθύνη της
Συγκλήτου, με διαδικασίες που θα ορίσει, αφού θα έχει αυτό το δικαίωμα μετά τη νομοτεχνική
ρύθμιση.
6. Αίτημα περιγράμματος – χρονοδιαγράμματος εξέλιξης των βημάτων για την ολοκλήρωση της
ενδο-ιδρυματικής και δια-ιδρυματικής κινητικότητας.
Η Ομάδα Διοίκησης Έργου κάνει έκκληση σε όλη την Πολυτεχνειακή Κοινότητα και τα όργανα του
Ιδρύματος να συνδράμουν το έργο της, συνειδητοποιώντας ότι η ταχύτητα, στην κρίσιμη αυτή φάση,
όπως και η ομοθυμία, αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την επιτυχία του κοινού σκοπού.

