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Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014

Πρός: Δ.Σ. ΝΕΡΙΤ - Α.Ε.
Yπ’ όψιν: Προέδρου Δ.Σ.
Κοινοποίηση: Mέλη Δ.Σ.
YΠΟΜΝΗΜΑ
Κυρίες & Κύριοι,
Αναφερόμενοι στην Προκήρυξή σας « ΣΑΧ Α2/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 224 ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.» σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Ορθώς δηλώνετε, ότι « για τη διαπίστωση των προσόντων και προϋποθέσεων των προηγουμένων
παραγράφων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 28 του π.δ.50/2001.Στο συγκεκριμένο νομοθέτημα
(άρθρο 26παρ.8) ορίζεται : « Για όσες ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του
αντίστοιχου επαγγέλματος, απαγορεύεται η πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή. Το επίπεδο ή η τάξη της κατά
περίπτωση άδειας, εφόσον δεν καθορίζεται με τον οργανισμό ή κανονισμό, ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης
των θέσεων. Αν η άδεια άσκησης του αυτού επαγγέλματος χορηγείται σε κατόχους διαφορετικών πτυχίων ή
διπλωμάτων ή απολυτηρίων τίτλων της ημεδαπής, τότε αυτό αποτελούν τυπικό προσόν διορισμού στον οικείο
κλάδο ή ειδικότητα με την προϋπόθεση όμως της ισοτιμίας των τίτλων αυτών»
Η Προκήρυξη φαίνεται να αγνοεί την, με ισχύ νόμου, ΥπουργικήΑπόφαση Αριθµ.
ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376//1402 « Άσκηση του επαγγέλµατος τεχνικού της Βιοµηχανίας Κινηµατογράφου
και Τηλεόρασης (ΦΕΚΒ’1483/27.10.2005)», ενώ τα δύο παραπάνω νομοθετήματα (ΑΣΕΠ και π.δ.50/2001) θα
έπρεπε ευθέως να σας οδηγήσουν στο συγκεκριμένο νομοθέτημα ως το ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ κριτηρίων και
επιλογής: Η βασική μοριοδότηση είναι επί της κατοχής «αδείας άσκησης επαγγέλματος» και έπεται ο
συνυπολογισμός των όποιων πρόσθετων προσόντων. Αλλιώς θα καταλήξετε να προσλάβετε …αριστούχο
ναυπηγό σε ρόλο μοντέρ.
ΣΑΣ ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ : Οποιοδήποτε άλλο σκεπτικό, που αντιστρέφει το βάρος της ισχύος της
παραπάνω Υπουργικής Απόφασης έναντι των γενικών προσόντων προσλήψεων «δημοσίων υπαλλήλων» είτε
αλλοιώνει με άλλου είδους κριτήρια την ισχύ της «αδείας άσκησης επαγγέλματος» είναι παράνομο και
αυθαίρετο και σας οδηγεί σε διάτρητη διαδικασία.
Με εκτίμηση
Τα Διοικητικά Συμβούλια της
Ε.Τ.Ε.Κ.Τ. – Ο.Τ.
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