ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα.
( 210 772 2050, 2 210 772 1960

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠ, ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, ΩΣ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24.1.2014
η

Σήμερα, την 24 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνεδρίασε η Επιτροπή Τεχνικής
Επεξεργασίας για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών δράσεων στο ΕΜΠ, με τελικό στόχο την
εκπόνηση του σχεδίου στελέχωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος, ως υποσυνόλου του
σχεδίου Οργανισμού του ΕΜΠ, στην αίθουσα Συγκλήτου του κτιρίου Διοίκησης.
Η Επιτροπή επεξεργάστηκε τους Πίνακες των Διοικητικών Υπαλλήλων του Ιδρύματος που
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ένταξη σε θέσεις ΕΕΠ, ΕΔΙΠ ή μετακίνηση σε θέσεις ΕΤΕΠ και
ενέκρινε τον πίνακα αναγκών του Ιδρύματος σε ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εξαιρώντας τους υπαλλήλους
που υπηρετούν σε ασύμβατες με τη φυσιογνωμία των κατηγοριών αυτών του προσωπικού θέσεις, στις
Γραμματείες των Σχολών ή στην Κεντρική Διοίκηση του Ιδρύματος.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή έθεσε τα ακόλουθα θέματα προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν τηρούνται οι
ισχύουσες διατάξεις του νόμου κατά την πλήρωση νέων θέσεων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στο Ίδρυμα από τους
καταγραφέντες υπαλλήλους:
1. Να ερωτηθούν οι Κοσμήτορες ΕΜΠ εάν μπορούν να υποδεχθούν ως μέλη ΕΔΙΠ, ΙΔΑΧ με
διδακτορικό που τώρα υπηρετούν σε θέσεις Διοικητικών (α) στην κεντρική Διοίκηση, και δη στην
Τεχνική Υπηρεσία (3 θέσεις επί συνόλου 158).
2. Να ερωτηθεί η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εάν κατόπιν της αποστέρησης των ανωτέρων
στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας, υπάρχει λόγος κάλυψης για την αναπλήρωση των θέσεων
αυτών και ποιών κενών.
3. Να υπογραμμιστεί ότι οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ με διδακτορικό που δεν θα ασκήσουν το δικαίωμά τους,
βάσει Ν. 4009, να ενταχθούν σε θέσεις ΕΔΙΠ, δεν θα μπορούν να παραμείνουν σε Εργαστήρια των
Σχολών, αλλά θα παραμείνουν σε αμιγώς διοικητικές θέσεις στις Σχολές ή στην Κεντρική
Διοίκηση εξυπηρετώντας διοικητικές ανάγκες των Σχολών και του Ιδρύματος. Το ίδιο ισχύει και
για τους διοικητικούς υπαλλήλους που έχουν τα προσόντα για μετακίνηση σε θέσεις ΕΤΕΠ και δεν
θα ασκήσουν το δικαίωμά τους.
4. Εφόσον υπάρχει ειδική ανάγκη για μετακίνηση ορισμένων διοικητικών υπαλλήλων από
Γραμματείες Σχολών ή την Κεντρική Διοίκηση σε θέσεις ΕΤΕΠ σε Εργαστήρια στις Σχολές, να
επανεξεταστούν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις.
5. Ιδιαίτερη ευαισθησία να επιδειχθεί στην επανεξέταση εκείνων των περιπτώσεων, όπου διοικητικοί
υπάλληλοι που δήλωσαν ενδιαφέρον για μετακίνηση σε θέσεις ΕΤΕΠ και βρίσκονται σε
διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων ή με αποτίμηση προσόντων

