Αξιότιμε κύριε Βασδέκη,
Σας ευχαριστούμε που απαντήσατε και που ασχολείστε προσωπικά με το θέμα. Σας απαντούμε και εμείς
επί των ισχυρισμών της Νομικής Υπηρεσίας με σεβασμό στον χρόνο σας.
Σας παραθέτουμε, για να έχετε μια συμπληρωματική εικόνα, τα αρμόδια τμήματα Προσωπικού, από το
ίδιο το site του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα γίνει προφανές και σε εσάς το λάθος
https://www.minedu.gov.gr/to-ypoyrgeio/organogramma
Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης
Τμήμα Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού
Τμήμα Β΄ Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού (εδώ ανήκουν τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π.)
Τμήμα Γ΄ Διοικητικού και Λοιπού Προσωπικού
Όπως και στο οργανόγραμμα του Υπουργείου και στο οργανόγραμμα του ΟΠΑ και στον ιστότοπο του
ΟΠΑ τοποθετούμαστε στο Τμήμα Β΄ Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού.
Επί των ισχυρισμών της Νομικής Υπηρεσίας:
Καταρχάς η αναφορά της Νομικής Υπηρεσίας στην λέξη «Τεχνικό», είναι εντελώς λανθασμένη, γιατί
αφορά τις ειδικότητες ηλεκτρολόγων και άλλων υπαλλήλων που ανήκουν στο τμήμα τεχνικών έργων και
όχι τον κλάδο του «Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού» με εξειδικευμένα καθήκοντα
συνυφασμένα με την εκπαιδευτική διαδικασία.
Δεύτερον σχετικά με το «Λοιπό», για να ισχύει η γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας που υποδεικνύει ότι η
ΚΥΑ αναφέρεται στον τίτλο του Μέρους Β’ του Ν 4009/2011, θα έπρεπε να αναφέρει αποκλειστικά και
μόνο «Λοιπό Προσωπικό» και τίποτα άλλο. Όμως αυτό δεν συμβαίνει και ο επιπλέον προσδιορισμός
Διοικητικό & Τεχνικό στην ίδια ακριβώς φράση της ΚΥΑ αποκτά σαφέστατο νόημα, μόνο με δεδομένο ότι
απαγγέλλονται ονομαστικά κλάδοι (όπως αυστηρά επιβάλλεται από τη νομοθεσία, όταν υπάρχει
ανάληψη υποχρέωσης ή απόδοση δικαιώματος). Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η λέξη
«Λοιπό» αναφέρεται στους υπαλλήλους που είναι τοποθετημένοι στο Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης
Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης, δηλαδή όχι σε εμάς.
Για να αναφερόταν σε εμάς θα έπρεπε να αναφέρει εκπεφρασμένα "Λοιπό Διδακτικό Προσωπικό" και
τότε ναι, θα μπορούσατε και εσείς ενδεχομένως με την απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου να
διαχωρίσετε εμάς, τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π, από τα μέλη Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π.
Επιπλέον, πρέπει να αναφέρουμε ότι είμαστε το μοναδικό Πανεπιστήμιο στο οποίο έχει ανατεθεί σε
μέλη Ε.Τ.Ε.Π. αυτό το καθήκον, σύμφωνα με τις αναφορές που λάβαμε από άλλα Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα.
Θεωρούμε ότι χρειάζεται εκ νέου εκτίμηση των παραπάνω από τη Νομική Υπηρεσία και σας
παρακαλούμε να μας φέρετε σε επαφή με αυτήν, διότι αυτή η λάθος κατανομή του κλάδου μας είναι
πηγή διαρκών προβλημάτων.
Τέλος, η δική μας ασφάλεια προστατεύεται από το δικαίωμα που μας δίνει η ΚΥΑ να κάνουμε ελέγχους
και θα ήταν δικαιότερο να μην μας διαχωρίσετε από τα μέλη Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π., ώστε να παραμείνει ο
έλεγχος δικαίωμα και όχι υποχρέωση.
Εκ μέρους του ΓΣ του Συλλόγου ΕΤΕΠ ΟΠΑ,
Η πρόεδρος του συλλόγου Βασιλική Ταγκαλάκη
Ο γραμματέας του συλλόγου Σταύρος Γρηγορακάκης

