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Προς τους Συλλόγους μέλη της ΠΟΕΤΕΠ-ΑΕΙ
Θέμα: Προκηρύξεις θέσεων ΕΤΕΠ στα ΑΕΙ
Συνάδελφοι,
με αφορμή τα όσα παράτυπα περίεργα ακόμη και παράνομα συμβαίνουν στις διαδικασίες
προκηρύξεων θέσεων ΕΤΕΠ στα ΑΕΙ, εφιστούμε την προσοχή όλων των συναδέλφων που
συμμετέχουν ως εκπρόσωποι στα όργανα διοίκησης όπως Σύγκλητος, Κοσμητεία, Τμήμα,
ακόμη και σε Τομείς, να εμμένουν στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά
τη διαδικασία προκήρυξης ΕΤΕΠ (Ν. 2817/2000 και ΠΔ 509/1983) και να απέχουν από κάθε
απόφαση που παρεκκλίνει από αυτήν. Συγκεκριμένα:
1. Η προκήρυξη θέσης ΕΤΕΠ πρέπει να αφορά πρόσληψη μέλους για προσφορά
εξειδικευμένου τεχνικού έργου και όχι διοικητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.
13 Ν. 2817/2000 που αναφέρει «παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία
των ΑΕΙ, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την
αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους».
2. Δεν μπορεί να προσληφθεί μέλος ΕΤΕΠ για τις ανάγκες της κεντρικής διοίκησης του
ΑΕΙ με παροχή έργου ακόμη και τεχνικού.
3. Στην κάθε προκήρυξη πρέπει με σαφήνεια να αναφέρεται το είδος του πτυχίου και
κυρίως το εξειδικευμένο τεχνικό έργο που θα προσφέρει το υπό πρόσληψη μέλος
ΕΤΕΠ, σε ακαδημαϊκή μονάδα του Τμήματος, της Κοσμητείας ή του ΑΕΙ και όχι σε
θέσεις κεντρικής διοίκησης.
4. Πρέπει ιδιαίτερα να προσέχουν οι συνάδελφοι εκπρόσωποι, η προκήρυξη θέσης
ΕΤΕΠ να μην υποκρύπτει παροχή διοικητικού έργου.
Συνάδελφοι η ευθύνη όλων μας αλλά και του καθένα χωριστά είναι μεγάλη και η αδιαφορία ή
η συναίνεση σε προκηρύξεις πέραν της προαναφερθείσας νομοθεσίας δημιουργούν αφ’ ενός
κακό προηγούμενο αλλά κυρίως αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία και τον τεχνικό χαρακτήρα του
κλάδου.
Παρακαλούνται οι σύλλογοι οι οποίοι διαπιστώνουν προκηρύξεις έξω από την παραπάνω
διαδικασία να ενημερώνουν άμεσα την Ομοσπονδία προκειμένου να ενεργήσει πάραυτα.
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