Αθαδεκαϊθή Πρωηοβοσιία ΔΜΠ
ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ
Εωγράθοσ, 8 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013
Θέκα: Ενζηάζειρ ηηρ Ακαδημαϊκήρ Ππωηοβοςλίαρ ΕΜΠ για ηην εξωθεζμική επιβολή Επιηποπήρ για
ηη διαθεζιμόηηηα ςπαλλήλων και ηη διαμόπθωζη ηος Οπγανιζμού ηος Ιδπύμαηορ.
Παξαηεξνύκε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη αλεζπρία ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ
δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαζεζηκόηεηαο δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
πιήξνπο αθαδεκατθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΜΠ. Σρεηηθά κε ηε 502ε /2013 – ΠΡΑΞΖ ΠΡΤΣΑΝΖ (*)
γηα ηελ επηβνιή κηαο απνθαινύκελεο «Δπηηξνπήο Τερληθήο Δπεμεξγαζίαο» γηα ηελ νινθιήξσζε
ησλ κεηαξξπζκηζηηθώλ δξάζεσλ ζην ΔΜΠ κε ηειηθό ζηόρν ηελ έθδνζε ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ ζηα
αξκόδηα ζεζκηθά όξγαλα ηνπ Ηδξύκαηνο, έρνπκε λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο:
1. Το κζμα τθσ «διακεςιμότθτασ υπαλλιλων του ΕΜΠ» αλλά και το ίδιο το Κδρυμα ζχει περάςει από
πολλζσ και ιδιαίτερα δφςκολεσ ςτιγμζσ τουσ τελευταίουσ μινεσ με πλθκώρα λανκαςμζνων
χειριςμών και αποφάςεων από διάφορα όργανα ςυνδικαλιςτικά και μθ. Θα περιμζναμε λοιπόν ζχοντασ γίνει ςοφότεροι από τθ μεγάλθ φκορά που ζχει υποςτεί το Κδρυμα ςτο ςφνολο του- οι
επόμενεσ κινιςεισ να είναι ιδιαίτερα προςεκτικζσ και να μθν πρωταγωνιςτοφν πάλι αυτοί που
πρωτοςτάτθςαν ςτο να μείνει νεκρό για τρεισ μινεσ το Πολυτεχνείο.
2. Στο ίδιο το ΕΜΠ αλλά και ευρφτερα ςτθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα τθσ χώρασ υπάρχουν αρκετοί
επιςτιμονεσ ειδικευμζνοι ςε κζματα οργάνωςθσ. Από αυτοφσ δεν βλζπουμε κανζναν ςτθ
Επιτροπι αλλά αντίκετα βλζπουμε να ςυγκροτείται από μζλθ τθσ Διοίκθςθσ –μονομερώσ
επιλεγμζνα- και από εκπροςώπουσ των ςυνδικαλιςτικών φορζων λεσ και θ κατάςτρωςθ του
Οργανιςμοφ και θ αξιολόγθςθ δομών και προςώπων είναι ςυνδικαλιςτικι υπόκεςθ!
3. Νομίηουμε ότι είναι επίςθσ αυτονόθτο πωσ ςτθν «Επιτροπι Τεχνικισ Επεξεργαςίασ» δεν κα
πρζπει να ςυμμετζχουν ωσ μζλθ, άτομα που ζχουν ςυγγενικι ςχζςθ με πρόςωπα τα οποία
υπθρετοφν ςε κζςεισ οι οποίεσ κα κρικοφν και κα αξιολογθκοφν από τθν εν λόγω επιτροπι.
Ο Οργανιςμόσ του ΕΜΠ κα πρζπει να ςυνταχκεί ςτθ βάςθ των εκπαιδευτικών και ερευνθτικών
αναγκών του Ιδρφματοσ και να καταλιγει ςτισ δομζσ εκείνεσ που κα τισ εξυπθρετοφν με τον
καλφτερο δυνατό τρόπο. Πιςτεφουμε ότι θ διαδικαςία αυτι κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από
γνώςθ, αντικειμενικότθτα και διαφάνεια ζτςι ώςτε κανζνασ εργαηόμενοσ να μθν νιώςει
αδικθμζνοσ από τα αποτελζςματα αυτισ τθσ διαδικαςίασ express και το Κδρυμα να εξζλκει το
ςυντομότερο από τθ βακειά υπαρξιακι κρίςθ, που βρίςκεται εδώ και καιρό. Στθν κατεφκυνςθ
αυτι προτείνουμε:
1. Να ςυηθτθκεί το κζμα, μετά από ειςιγθςθ του Πρφτανθ, ςτθ Σφγκλθτο θ οποία κα
ςυνεδριάςει με νόμιμθ ςφνκεςθ (χωρίσ εξωκεςμικζσ και εκβιαςτικζσ παρεμβάςεισ).
2. Να ςυμμετζχουν ςτθ επιτροπι άτομα με εμπειρία ςτθν οργάνωςθ και διοίκθςθ

πανεπιςτθμιακών ιδρυμάτων

(*) ακολοθουθεί συνημμένο
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΥΤΑΝΗ
Αρ. Πρωη. : 22624

Αζήλα, 06 Γεθεκβρίοσ 2013
502ε /2013 – ΠΡΑΞΖ ΠΡΤΣΑΝΖ

O Πξύηαλεο θ. Σ.Δ.Σηκόπνπινο, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ :
α. ην έγγξαθν ηνπ ΥΠΑΗΘ ΔΜΠ 252/4-12-2013, πξνο ηελ Οκνζπνλδία Γηνηθεηηθώλ Υπαιιήισλ Τξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν ηνπ θνηλνπνηήζεθε κε e-mail από ην ΥΠαηΘ,
β. ηε ζύκθσλε ζέζε ησλ θνξέσλ ηνπ Πξνζσπηθνύ ηνπ Ηδξύκαηνο ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο δηεπζέηεζεο ησλ
δεηεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ κε ην Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό θαη ηε δηαζεζηκόηεηα,
Αποθαζίδεη
1. Τε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Τερληθήο Δπεμεξγαζίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
κεηαξξπζκηζηηθώλ δξάζεσλ ζην ΔΜΠ, κε ηειηθό ζηόρν ηελ έθδνζε ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ. Ζ
Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οκάδα Γηνίθεζεο Δξγνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ ζα πξέπεη λα νινθιεξώζεη ηελ εθπόλεζε ηνπ ζρεδίνπ ζηειέρσζεο ηνπ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ Ηδξύκαηνο, σο ππνζύλνιν ηνπ Σρεδίνπ Οξγαληζκνύ, εληόο δηκήλνπ
από ζήκεξα, κε άκεζε πξνηεξαηόηεηα ηε δηεπζέηεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ ζε
ζρέζε κε ην Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό θαη ηε δηαζεζηκόηεηα.
Ζ Δπηηξνπή έρεη σο εμήο:
Μνξνπνύινπ Α., Αληηπξύηαληο Αθαδεκατθώλ Υπνζέζεσλ θαη Πξνζσπηθνύ (Πξόεδξνο)
Γθόιηαο Η., Κνζκήηνξαο Σρνιήο ΠΜ
Σηόιαο Α., Κνζκήηνξαο Σρνιήο ΑΤΜ
Τζακάθεο Γ., Κνζκήηνξαο Σρνιήο ΖΜΜΥ
Μαΐζηξνπ Δ., Κνζκήηνξαο Σρνιήο ΑΜ
Φίλεο Δ., Πξόεδξνο Σπιιόγνπ ΓΔΠ
Καιηακπάθνο Γ., Δθπξόζσπνο ΣΓΔΠ
Τζηάθαινο Φ., Πξόεδξνο Σπιιόγνπ ΔΔΓΗΠ (Γ.Ακνινρίηεο, Αλαπιεξσηήο)
Σνύκα Δ., Πξόεδξνο Σπιιόγνπ ΔΤΔΠ (Σ.Τζεληίδεο, Αλαπιεξσηήο)
Εάρνπ Ο., Πξόεδξνο Σπιιόγνπ ΓΠ
Παπαληθνιάνπ Α., Αλ.Πξόεδξνο Σπιιόγνπ ΓΠ
Λακπξάθεο Γ., Δθπξόζσπνο Σπιιόγνπ ΗΓΑΦ&ΗΓΟΦ
Μπαγξήο Β., Δθπξόζσπνο Σπιιόγνπ ΗΓΑΦ&ΗΓΟΦ
Τζάπξαο Λ., Δθπξόζσπνο Σπιιόγνπ ΗΓΑΦ&ΗΓΟΦ
2. Ζ Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ζα ππνβάιεη πξννδεπηηθά πνξίζκαηα ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο γηα
έγθξηζε ζηε Σύγθιεην ηνπ Ηδξύκαηνο, ε νπνία ζα ζπλέξρεηαη άκεζα ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο.
3. Ζ Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ηελ ΟΓΔ-ΥΠαηΘ, πξνθεηκέλνπ λα
ειαρηζηνπνηεζεί ν ρξόλνο έγθξηζεο ησλ πνξηζκάησλ ηεο από ην ΥΠαηΘ, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά
ζηα ζέκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ.
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4. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο θαη κε δεδνκέλν όηη ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη άξηηνο,
ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηεο Πξνέδξνπ.
5. Ζ παξνύζα Πξάμε ζα επηθπξσζεί από ηε Σύγθιεην. Ωζηόζν, νη εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο
αξρίδνπλε άκεζα από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο, ε νπνία ζα θνηλνπνηεζεί ζην ΥΠαηΘ –
Γξαθείν Υπνπξγνύ

Ο ΠΡΤΣΑΝΖ

. Δ. ηκόποσιος

Κοινοποίηζη:
Γπαθείο κ.Υποςπγού ΥΠαιΘ
Γπαθείο Ππύηανη
Γπαθείο Αναπληπωηών Ππύηανη-Ανηιππςηάνεων
Κοζμήηοπερ Σσολών ηος Ιδπύμαηορ
Γπαμμαηεία Σςμβοςλίος ηος Ιδπύμαηορ
Γπαμμαηεία Σςγκλήηος
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