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ΕΤΕΚ

Διαβουλεύσεις για
ψηφιακές θέσεις στο δημόσιο
Ναι κάναμε προσφυγές για διορισμούς μη μελών μας
Το ΕΤΕΚ έχει καταθέσει επανειλημμένα την
ετοιμότητα του για εξεύρεση λύσεων στο θέμα
σε συνεργασία με τον υφυπουργό Έρευνας
και Καινοτομίας του οποίου την προσπάθεια
για εκσυγχρονισμό του κράτους αναγνωρίζει
Αυτό τονίζει το ΕΤΕΚ σε ανακοίνωση του
σε σχέση με δημοσιεύματα του Φ για πολλές

κενές θέσεις στις υφυπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής και αλλού λόγω προβλημάτων που
δημιουργούνται με την ανάγκη αναγνώρισης
ή όχι ειδικοτήτων από το ΕΤΕΚ με βάση την
υφιστάμενη νομοθεσία Το ΕΤΕΚ σε ορισμένες
περιπτώσεις έχει προσφύγει το ίδιο στη Δικαιοσύνη
ζητώντας ακύρωση διορισμών και προαγωγών
σε τέτοιες ειδικότητες στο δημόσιο που
προσφέρθηκαν από την ΕΔΥ σε μη μέλη του
Όπως έγραψε ο Φ το υπουργείο Μεταφορών

ξεκινά διαβουλεύσεις για τροποποίηση
της νομοθεσίας και άρση των εμποδίων
Το ΕΤΕΚ στην ανακοίνωσή του μαζί με
την ετοιμότητα για διάλογο τονίζει ότ οι λύσεις
που θα δοθούν θα πρέπει βέβαια να είναι
σύννομες και να εναποθέτουν τον ψηφιακό

μετασχηματισμό της χώρας στα χέρια προσοντούχων
προσώπων Μόνο έτσι προσθέτει
θα προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον που
παραμένει το αποκλειστικό κριτήριο του ΕΤΕΚ
και το οποίο υπηρετεί με συνέπεια από την
ίδρυση του Θέση του ΕΤΕΚ είναι πως η προώθηση

του ψηφιακού μετασχηματισμού της
χώρας θα πρέπει να γίνεται από προσοντούχα

πρόσωπα και απορρίπτει κατηγορηματικά τα
υπονοούμενα που αφήνονται στο δημοσίευμα
για αλλότρια κίνητρα που δήθεν εξυπηρετεί
Εξηγώντας τη θέση του αναφέρει ότι το
ΕΤΕΚ έχει πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον
του να εφαρμόζει και να απαιτεί την εφαρμογή
της νομοθεσίας
Στο πλαίσιο των νομοθετημένων του
αρμοδιοτήτων αναγκάστηκε όντως να καταχωρήσει

προσφυγές εναντίον αποφάσεων
για πλήρωση θέσεων και για προαγωγές στο
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής ΤΥΠ αφού
προηγούμενες παρεμβάσεις και εισηγήσεις
του για αποφυγή των προσφυγών αγνοήθηκαν
πλήρως αναφέρει στην ανακοίνωσή του
επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα του Φ
Όπως σημειώνει το ΕΤΕΚ έχει καταθέσει

επανειλημμένα την ετοιμότητά του για
εξεύρεση λύσεων στο θέμα σε συνεργασία
με τον υφυπουργό Έρευνας και Καινοτομίας
του οποίου αναγνωρίζει την προσπάθεια για
εκσυγχρονισμό του Κράτους Την ίδια ώρα
οι λύσεις αυτές θα πρέπει βέβαια να είναι
σύννομες και να εναποθέτουν τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της χώρας στα χέρια προσοντούχων
προσώπων Μόνο έτσι θα προστατευθεί
το δημόσιο συμφέρον που παραμένει το
αποκλειστικό κριτήριο του ΕΤΕΚ και το οποίο
υπηρετεί με συνέπεια από την ίδρυση του

καταλήγει

η

σχετική ανακοίνωση
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