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ΘÝμα : ΕνημÝρωση για την διαδικασßα και το αποτÝλεσμα σýνταξηò ΠΔ σχεδßου Οργανισμοý για τΟ

ΟΠΑ σχετικÜ με τα Üρθρα που αφοροýσαν τον κλÜδο Ε.Τ.Ε,Π,

ο Σýλλογοò Ε.τ.Ε.π. του οΠΑ Ýκανε επανειλημμÝνα Ýκκληση σΓιò πρυτανικÝò αρΧÝò εδþ και Ýνα

χρüνο μετο υπ'αριθμ.4571l8-7_2ο13 Ýγγραφο, αλλÜ και πρüσφατα με το υπ'αριθμ. 3290/23-5-20º4

Ýγγραφο, να συμμετÝχει στιò διεργασßεò σχεδιασμοý του νÝου Οργανισμοý του Ιδρýματοò. Παρüλεò

τιòγρατπÝò αλλÜ και προφορικÝò εκΩÞσειò, üχι μüνο δεν ζητÞθηκε απü τον Σýλλογο να συμμετÝχει

στην Συ\πακτικÞ ΕπιτροπÞ, αλλÜ οýτε καν δÝχθηκε η ΣυντακτικÞ ΕπιτροπÞ να συναντÞσει το

Διοικητικü Συμβοýλιο του Συλλüγου EJ.E.n.

παρÜ το κλßμα μονομÝρειαò και παρÜ τα ασφυκτικÜ χρονικÜ πλαßσια που Ýθεσαν οι ΠρυτανικÝò

αρχÝò, ο Σýλλογοò μελÝτησε τιò προτÜσειò τηò πρυτανεßαò νομικÜ και λειτουργικÜ, κατÝθεσε

αντιπροτÜσειò και αιιταποκρßθηκε στο κÜλεσμα τηò Πρυτανεßαò για συζÞτηση των προτÜσεων στα

πλαßσια τηò ΣυγκλÞτου.

ο Σýλλογοò μελετþνταò την 1η Ýκδοση του προτεινüμενου σχεδßου Οργανισμοý κατÝθεσε τιò

προτÜσειò του με τα υπ'αριθμ,2646/5-5-20º4 και 2785/7-5-2014 Ýγγραφα. Στην πρþτη συνεδρßαση
τηò ΣυγκλÞτου οι ΠρυτανικÝò αρχÝò Þταν αμετακßνητεò στιò δικÝò τουò θÝσειò, üπωò ακριβþò τιò εßΧε

διαμορφþσει η ΣυντακτικÞ ομÜδα. ¹δη δηλαδÞ απü την πρþτη συνεδρßαση τηò ΣυγκλÞτου Þταν
εμφανÝò το αρνητικü κλßμα για τον κλÜδο και ο εκπρüσωπüò μαò κλÞθηκε ουσιαστικÜ να

συμφωνÞσει επß προειλημμÝνων αποφÜσεων.

Κατüπιν και ενþ απεστÜλη η ºη Ýκδοση στο Συμβοýλιο του Ιδρýματοò, επÝστρεψε η 2η Ýκδοση του

σχεδßου οργανισμοý που περιεßχε αλλαγÝò τηò ΣυντακτικÞò ομÜδαò και üχι του Συμβουλßου.
ΣυγκεκριμÝνα διεγρÜφη ο «ΚοσμÞτοραò» απü υπεýθυνοò ανÜθεσηò των εργασιþν στα μÝλη Ε.Τ.Ε.Π.

καθþò και απü υπεýθυνοò ελÝγχου των εργασιιßιν αυτþν και αντικαταστÜθηκε απü την Ýκφραση «ο

προΤστÜμενοò τηò οικεßαò μονÜδαò». Ταυτüχρονα προστÝθηκε η Ýκφραση «και η τοποθÝτησÞ του
σε μονÜδα του Ιδρýματοò» χωρßò να αποσαφηνßζεται αν πρüκειται για «ακαδημαΤκÞ» μονÜδα,
γεγονüò που στο μÝλλον θα προκαλÝσει σýγχυση στην εφαρμογÞ του Οργανισμοý. ΚατÜ την

διÜρκεια τηò δεýτερηò συνεδρßασηò τηò ΣυγΩÞτου για την οποßα εßχαμε καταθÝσει τιò προτÜσειò

μαò με το υπ'αριθμ.3ηη4/28-5-2014 Ýγγραφο, ο εκπρüσωπüò μαò εξÝφρασε την ανησυχßα του για
τιò αλλαγÝò αυτÝò και για τιò παρερμηνεßεò που θα επιφÝρουν στην εφαρμογÞ του οργανισμοý και
παρüτι προφορικÜ ο κοò Πρýτανηò διαβεβαßωσε üτι δεν υπÜρχει λüγοò ανησυχßαò üτι θα
τοποθετηθεß μÝλοò Ε.τ.Ε,Π. σε διοικητικÞ υπηρεσßα - επομÝνωò προΤστÜμενüò του δεν μπορεß να
εßναι Üλλοò πλην του προÝδρου του αρμüδιου ακαδημαΤκοý οργÜνου - δεν Ýγινε επαναφορÜ σιην
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διατýπωση τηò εισÞγησηò τηò ºηò Ýκδοσηò και οýτε φινε αποδειαÞ η πρüταση του Συλλüγου να

προστεθεß ο προσδßορισμüò «ακαδQβαΤκÞ» μονÜδα,

Εκεß πλÝον διαφÜνηκε üτι ενδεχομÝνωò να υπÜρχει πρüθεση να αποχαρακτηριστεß στα πλαßσια του

οργανισμοý _ παρÜ την α\ττßθ;η νομοθεσßα _ ο κλÜδοò Ε.τ.Ε.π. του οπΑ, απü κλÜδοò βοηθητικοý

διδακτικοý και εργαστηριακοý προσωπικοý, üπωò τον ορßζει και τον Ýχει αναβαθμßσει με

πρüσφατουò νüμουò.ο ßπΑιΘ, σε Ýνα νÝο εßδοò κλÜδου διοικητικþν υπαλλÞλων. ΕπομÝνωò ΚαΙ η

πρüταση αýξησηòτηò εβδομαδιαßαò απασχüλησηò απü 30 σε 38(!) þρεò (αýξηση27ο/ο) δεν Þταν

αυτοφυÞò αλλÜ συνÝπεια αυτÞò τηò μονομεροýò απüφασηò να μεταλλαχθεß ο κλÜδοò σε κÜτι που

μοιÜζει με τον κλÜδο των διοικητικþν υπαλλÞλων.

Ο ρüλοò του εκπροσþπου μαò πλÝον περιορßστηκε να αποσαφηνßσει σε üλουò τουò

παρευρισκüμενουò üτι:

1, Το Υπουργεßο και τα αλλÜ πανεπιστÞμια κινοýνται προò την αντßθετη με το ΟΠΑ

κατεýθυγση,προò την αναβÜθμιση του εκπαιδευτικοý χαρακτÞρα του κλÜδου μαò και ΚαΤÜ

συνÝπεια την ενßσχυση του χαρακτÞρα του δημüσιου λειτουργοý και üχι την

υπαλληλοποßηση του.
2. τιò εξαßρετικÜ δυσμενεßò επιπλοκÝò για την λειτουργßα του |δρýματοò που θα επιφÝρεΙ Ο

αγελαστικüò τρüποò απασχüλησηò που προβλÝπεται σε αυτüν τον Οργανισμü καΙ ΠΟυ

εισÜγονται χωρßò αιτιολογικÞ Ýκθεση και μελÝτη εφαρμογÞò,

τα υπüλοιπα μελÞ τηò ΣυγΩÞτου δεν εξÝφρασαν κανÝνα ενδιαφÝρον για αυτÝc τιò επιπλΟΚÝò,

ουσιαστικÜ αποφασßζονταò üτι η ευελιξßα του τρüπου απασχüλησηò των μελþν Ε.Τ.Ε.Π, εßναΙ

περιττÞ.

κατüπιγ τοýτων, ο εκπρüσωπüò μαò δεν εßχε Üλλη επιλογÞ απü το διαφωνÞσει με τα Üρθρα του

Οργανισμοý που αφοροýσαν τα μÝλη Ε.Τ.Ε.Π. και ιδιαßτερα με το Üρθρο 91.

ο Σýλλογοò συνÝχισε την προσπÜθεια του απευθυνüμενοò στο Συμβοýλιο του Ιδρýματοò Και

ζητþγταò γα παραστεß στην συνεδρßαση - üπωò προβλÝπει ο Νüμοò - σΓην συζÞτηση των Üρθρων

που αφοροýσαντον κλÜδο των Ε.Τ.Ε.Π.

ο πρüεδροò του Συμβοýλιου ζÞτησε με ηλεκτρονικÞ αλληλογραφßα τιò προτÜσειò μαò για να

παρουσιαστοýν στο Συμβοýλιο και ανταποκριθÞκαμε με σχετικü ηλεκτρονικü Ýγγραφο στιò 2-6-

2014, παρüλα αυτÜ δεν κληθÞκαμε να παραστοýμε στην συνεδρßαση. Σε ερþτημÜ μαò στο

υπ,αριθμ. 3990/16-6-2014 Ýγγραφο για την τýχη των προτÜσεþν βοζ, ο Πρüεδροò απÜντησε δια

ηλεκτρονικÞò αλληλογραφßαò üτι υπÞρχε εξαιρετικÜ περιορισμÝνοò χρüνοò για την συζÞτηση

πο}ιλþγ θεμÜτων, κÜποια εκ των οποßων Þταν και τα θÝματα των Ε.Τ.Ε.Π. για τα οποßα, για τα μεν

εργασιακÜ θÝματα δεν μποροýσε να αναμιχθεß το Συμβοýλιο, για τα δε θÝματα τοποθÝτησηò Και

προτσταμÝνου δÞλωσε üτι το Συμβοýλιο συμμερßστηκε τιò ανησυχßεò του Συλλüγου Και

εξουσιοδüτησε τον ßδιο να τιò μεταβιβÜσει στον Πρýτανη ατýπωò, πρÜγμα που Ýκανε στιò º0

ιουνßου 20] 4 χωρßò πÜλι να υπÜρξει καμßα αλλαγÞ στα επßμαχα Üρθρα απü τιò πρυτανικÝò αρΧÝò.

Συγοψßζονταò, και Ýχονταò πλÝον πλÞρη εικüνα, ο Σýλλογοò, προò αποφυγÞ κÜθε παρερμηνεßαò
απü οποιονδÞποτε, αλλÜ και για να διαφυλÜξει τα Ýννομα συμφÝροιιτα των μελþν του δηλþνει üτι:

º. Το αρχικü σχÝδιο οργανισμοýτηò ºηò Ýκδοσηò συντÜχθηκε εν κρυτπþ απü εμÜò, ενþ οι
προτÜσειò μαò πÜνω σε αυτü δε λÞφθησαν υπüψιν στην πρþτη Σýγκλητο.

2. οι τροποποιÞσειò στην 2η Ýκδοση του σχεδßου Οργανισμοý Ýγιναν πÜλι εν αγνοßα μαò Και

για Üλλη μßα φορÜ οι κýριεò προτÜσειò μαò πÜνω σε αυτü απερρßφθησαν, ακüμα και üταν

αιτηθÞκαμε απλÜ να εισαχθεßο μονολεκτικüò προσδιορισμüò «ακαδημαΤκÞ» μονÜδα και üχι

απλÜ μονÜδα.
3. Η προσφυγÞ μαò στο Συμβοýλιο, αν και Ýλαβε μερικÞò συμπαρÜστασηò δεν εßχε κανÝνα

αποτÝλεσμα επß του τελικοý κειμÝνου.
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ΣυμπερασματικÜ το κεßμενο του σχεδßου Οργανισμοý στα Üρθρα που αφοροýν τα μÝλη Ε,Τ,Ε,Π,

συντÜθηΚε 100ο/ο μονομερþò απü την ΣυιΙτακτικÞ ΕπιτροπÞ και δεν Ýγινε αποδεΚτÞ Καμßα

ουσιαστικÞ πρüτασÞ μαò.

ΕπιπλÝον το σχÝδιο Οργανισμοý του ΟΠΑ παρεκκλßνει κατÜ πολý - αν üχι ηγεßται προò το

δυσμεγÝστερο στα παρλπÜνω'σημεßα - üχι μüνο απü τα κεßμενα σχεδßων οργανισμþν Üλλων Α,Ε,l,,

αλλÜ και απü το ßδιο το κεßμενο που πρüτÝιýε η επιτροπÞ συνüδου πρυτÜνεων που Þταν υΠεýθυνη

για τη σýιιταξη σχεδßου Οργανισμοý Α.Ε.I. και στην οποßα προÝδρευε ο αντιπρýτανηò του

παγεπιστημßου μαò κοò Ε. ΓßακουμÜκηò. ΑυτομÜτωò εγεßρονται ερωτÞματα αν üνΤωò ΟρßζΟνΤαΙ

αξιοκρατικÜ οι σχÝσειò εργασßαò των μελþν Ε.Τ.Ε.Π. του οΠΑ Þ αποτελοýν πεδßο πειραματισμοý,

Για καμßα παρÜγραφο Þ αλλαγÞ απü τον ισχýοντα εσωτερικü κανονισμü δεν υπÞρχε Ýκθεση

αιτιολüγησηò, αναγκαιüτηταò και μελÝτη λειτουργßαò των υποδομþν με τουò νÝουò κανüνεò.

Εγτüò του πλαισßου τηò ΣυγΩÞτου και υπü το κλßμα πλÞρουò απουσßαò πρüνοιαò υπΟσΤÞρΙξηò Των

δικαιωμÜτων μßαò μειοψηφßαò 26 ατüμων, üπωò αυτÞ εκπροσωπεßται με μüλιò μßα ψÞφΟ, δεν

υπÞρχε κανÝνα Üλλο περιθþριο αντßδρασηò απü τον εκπρüσωπü μαò,

Το Δ.Σ. του Συλλüγου συνεδρßασε στιò 26,6-2014 και αποφÜσισε:

1. Την Ýκδοση τηò παραπÜνω ενημερωτικÞò επιστολÞò προò üλα τα μÝλη ΕΤ,Ε,Π,, την

παγελλαδικÞ ομοσπονδßα Ειδικοý Τεχνικοý Εργαστηριακοý Προσωπικοý (Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π.) -

Α.Ε.l. και κÜθε Üλλο ενδιαφερüμενο.
2. Να εκφρÜσει με την παροýσα επιστολÞ τον προβληματισμü του Συλλüγου για την

μογομερÞ και αδιαφανÞ διαδικασßα σýνταξηò του σχεδßου Οργανισμοý του ΙδρýμαΤΟò σε

αγτιδιαστολÞ με τιò ανοικτÝò διαδικασßεò που τηρÞθηκαν σε Üλλα Α.Ε.l., αλλÜ κυρßωò για το

γεγογüò üτι υπÞρξε ουσιαστικÜ νομοθÝτηση χωρßò αιτιολογικÞ Ýκθεση Και μελÝτη
λειτουργßαò.

3. Να απευθυνθεß στον Υπουργü Παιδεßαò και να θÝσει τα παραπÜνω εν γνþση του Και να του

ζητÞσει να διασφαλßσει ο ßδιοò üτι δεν θα χρησιμοποιοýνται εξειδικευμÝνεò θÝσειò πΟυ

εγκρßνει το Υπουργεßο για εξυπηρÝΓηση απλþν διοικητικþν καθηκüντων που μÝνουν κενÜ

στιò υπηρεσßεò του οΠΑ, αλλÜ και θα εξασφαλßζεται η ισüτητα που προβλÝπει το κρÜτοò

δικαßου ανÜμεσα σε ανθρþπουò που προσφÝρουν τιò ßδιεò υπηρεσßεò.

4. Να αναζητÞσει νομικÞ διαδικασßα þστε να προστατεýσει üσα νüμιμα δικαιþματα των

μελþν Ε.τ.Ε.Π. του οΠΑ πλÞττοιιται απο την εφαρμογÞ τυχüν καταχρησΓικþν Üρθρων που

υπÜρχουν στο παρüν σχÝδιο του Οργανισμοý εφüσον τελικÜ αυτü εφαρμοστεßωò ÝΧει.

¼λα τα προαναφερθÝντα Ýγγραφα εßναι στη διÜθεση οποιουδÞποτε ενδιαφερüμενου.

Με ει«ßμηση,

το Δ.Σ. του Συλλüγου των μελþν Ε.Τ.Ε.Π. του ΟΠΑ

Κωνσταντßνοò Βßτσιοò

Σταýροò ΓρηγορακÜκηò

ΒασιλικÞ ΤαγκαλÜκη

ΑδαμÜντιοò ΔοντÜò

Ηλßαò Μπαλαφοýτηò
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