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Κύξηε Πξύηαλε
Απεπζπλόκαζηε ζε εζάο θαηόπηλ ελεκέξσζεο πνπ είρακε αλαθνξηθά κε ηελ εηζήγεζή ζαο (ε νπνία ζηε
ζπλέρεηα έγηλε απόθαζε Σπγθιήηνπ ζηελ ππ’ αξ. 191/17.09.2021 ζςνεδπίαζή ηηρ) ζρεηηθά κε ηελ απαιιαγή ηνπ Αλαπιεξσηή Γεληθνύ Δηεπζπληή ησλ Τερληθώλ Υπεξεζηώλ.
Εκ πποοιμίος θα θέλαμε να ζαρ ενημεπώζοςμε όηι πάγια θέζη ηηρ Ε.Μ.Δ.Τ.Δ.Α.. είναι πποκήπςξη
ηων θέζεων εςθύνηρ και η διενέπγεια κπίζεων για ηην εκλογή ζε αςηέρ, ζε όλερ Τπηπεζίερ ηος δημόζιος ηομέα.
Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ έγηλαλ θαη κέρξη ηε δηελέξγεηα ησλ θξίζεσλ (πνπ δπζηπρώο γηα πάλσ από δέθα
ρξόληα δελ έρνπλ γίλεη, κε θύξηα επζύλε ησλ Οξγάλσλ Δηνίθεζεο θαη ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο,
ζρεδόλ ζην ζύλνιν ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα,) ην ζεζκηθό πιαίζην πξνβιέπεη δηαδηθαζίεο αλαπιήξσζεο. Επίζηρ πποβλέπει διαδικαζίερ αναπλήπωζηρ και ζηην πεπίπηωζη μακποσπόνιων αδειών.
Τν κόλν πος δεν πποβλέπει ζίγοςπα ηο θεζμικό πλαίζιο είλαη ν ζπληνληζκόο ησλ ζεκάησλ ηεο Γεληθήο
Δηεύζπλζεο από ηνλ Πξύηαλε (!) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη από έλαλ Οκόηηκν Καζεγεηή (!!) πνπ ζα ζπλεπηθνπξνύληαη από δύν Αλαπιεξσηέο Δηεπζπληέο θαη έλαλ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν.
Ο Τερληθόο Τνκέαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ εηδηθά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηεο παλδεκίαο, ράξε ζηηο
αλππέξβιεηεο πξνζπάζεηεο ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηάζεθε όρη απιά ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ
αιιά ζηελ πιεηνςεθία ηνπ εξγάζηεθε ηνλ πεξηζζόηεξν θαηξό δηα δώζεο, όρη πάληα ζηηο θαιύηεξεο ησλ
ζπλζεθώλ, κε ππνζηειέρσζε θαη κε πξνζσπηθό πνπ ζπλερώο κεηώλεηαη ιόγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ, απνρσξήζεσλ, θιπ.
Οη Τερληθέο Υπεξεζίεο ζηελάδνπλ ιόγσ ηεο ππνζηειέρσζεο. Τν πξνζσπηθό ελ κέζσ ζπλερνύο έθζεζεο
ζηελ Παλδεκία έρεη λα δηαρεηξηζζεί ηην οπθή και αδιάλειπηη λειηοςπγία και ζςνηήπηζη ηων αναγκαίων ςποδομών θαη εηδηθά νη Πξντζηάκελνη (Τκεκάησλ, Δηεπζύλζεσλ, Γεληθήο Δηεύζπλζεο) ησλ Τερληθώλ
Υπεξεζηώλ ζπλνδεύνληαη από ηεξάζηηεο επζύλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Τν ΔΣ ηεο ΕΜΔΥΔΑΣ ΔΕ πνπ εθπξνζσπεί ηνπο Δηπισκαηνύρνπο Μεραληθνύο πνπ απαζρνινύληαη ζην
ζύλνιν ηνπ Δεκνζίνπ Τνκέα ζηε Δπηηθή Ειιάδα ζεσξεί όηη ε ιεηηνπξγία ησλ Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ κε Πξύηαλε Μεραληθό ζα έπξεπε λα είλαη ππνδεηγκαηηθή θαη όρη παξάδεηγκα πξνο
απνθπγή.
Σαο θαινύκε λα ζπλαηζζαλζείηε ηιρ εςθύνερ ηιρ οποίερ καλείηαι να διασειπιζθεί ην πξνζσπηθό ησλ Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ , και να πποωθήζεηε άμεζα:



ηην ανάκληζη ηεο ελ ιόγσ μη νόμιμηρ απόθαζηρ,
ηην αναπλήπωζη ησλ ζέζεσλ επζύλεο ζύκθσλα κε ην πθηζηάκελν ζεζκηθό πιαίζην, κέρξη ηελ νξηζηηθή ζηειέρσζε, θαη
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ηην πποκήπςξη ηων θέζεων εςθύνηρ και ηη διενέπγεια κπίζεων για ηην οπιζηική ζηελέσωζή
ηοςρ.

Αο δηεθδηθήζνπκε από θνηλνύ ηε δηελέξγεηα θξίζεσλ γηα όιεο ηηο ζέζεηο επζύλεο όπσο άιισζηε επηηάζζεη
θαη ην ζεζκηθό πιαίζην.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
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