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Θέμα 1
ο
:  

Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων της συνάντησης του ΔΣ του συλλόγου με την 

Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης στις 27 Ιουλίου 2012. 

 

Έγινε ενημέρωση των μελών του συλλόγου από τον αντιπρόεδρο του ΔΣ 

κ.Παπαδημητρίου Κυπριανό.  

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση με την Πρυτανεία ήταν τα κάτωθι: 

1. Προβλήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τον Προϋπολογισμό του 

Ιδρύματος και του ΕΛΚΕ 

2. Θέμα εκλογών για την Διοίκηση του Ιδρύματος, βάσει του νέου νόμου. 

3. Σύνταξη και θέσπιση νέου Οργανισμού του Ιδρύματος – συμμετοχή των 

Διοικητικών Υπαλλήλων στην αντίστοιχη διαδικασία 

4. Συγχώνευση Διοικητικών μονάδων, βάσει του νέου νόμου 

5. Μεταθέσεις Υπαλλήλων μεταξύ των Διευθύνσεων του Ιδρύματος 

6. Οργανικές θέσεις ΙΔΑΧ 

7. Εργαστηριακοί ΙΔΑΧ, καθεστώς εργασίας τους και αναγνώριση του έργου 

τους 

8. Ενημέρωση της Πρυτανείας για το περιστατικό άσχημης συμπεριφοράς 

μερίδας φοιτητών προς υπάλληλο του Μηχανογραφικού Κέντρου. 

9. Έγκαιρη ενημέρωση ΔΣ στα θέματα της Συγκλήτου 

 

 Σχετικά με το θέμα 1 έγινε η παρατήρηση ότι ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος 

έχει ήδη εγκριθεί και δημοσιοποιηθεί και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πλέον θέμα 

ως προς τη σύνταξή του.  

 Σχετικά με το θέμα 2 ενημερώθηκε το σώμα της ΓΣ ότι σύμφωνα με το νέο νόμο 

δεν υπάρχει δικαίωμα ψήφου από τα μέλη ή εκπρόσωπο του συλλόγου στις 

επόμενες εκλογές των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος.  

 Σχετικά με το θέμα 3 αποφασίστηκε να υπάρξει νεότερη ενημέρωση και δράση 

του συλλόγου μετά την εκλογή του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου 

Κρήτης. 

 Σχετικά με το θέμα 4 διαπιστώθηκε ότι απαιτείται περαιτέρω ενημέρωση από τα 

αρμόδια όργανα του Πολυτεχνείου σχετικά με τις λεπτομέρειες του σχεδίου 

"Αθηνά" για τις συγχωνεύσεις των τμημάτων, καθώς και για τη στάση που θα 

τηρήσει η Πρυτανεία.   

 Σχετικά με το θέμα 5 υπήρξε ενημέρωση από τον κ. Πρύτανη ότι οι μεταθέσεις 

των υπαλλήλων εξετάζονται ξεχωριστά κατά περίπτωση, όταν και εφόσον 

διαπιστωθούν σχετικές ανάγκες, με ερώτημα στους προϊσταμένους των 

αντιστοίχων διευθύνσεων. Στη συνάντηση που είχε κάνει το ΔΣ με την πρυτανεία 

στις 27 Ιουλίου 2012, είχε ζητηθεί να υπάρχει ενημέρωση του συλλόγου στη 

λήψη των τελικών αποφάσεων ως προς τη μετακίνηση του διοικητικού 

προσωπικού. Προτάθηκε να υπάρξει παρακολούθηση της όλης διαδικασίας από 

το σύλλογο τόσο κατά τη διάρκεια της καταγραφής των αναγκών και 



αρμοδιοτήτων της κάθε διεύθυνσης και σύνταξης του οργανογράμματος, όσο 

κατά τη μετακίνηση του διοικητικού προσωπικού ότι πληρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις του σχετικού κανονισμού. Επίσης συζητήθηκε η επεξεργασία 

σχετικών προτάσεων και η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του συλλόγου για 

διαβούλευση, με στόχο την ψήφισή τους σε επόμενη ΓΣ.  

 Σχετικά με το θέμα 6, η Πρυτανεία απάντησε ότι δεν είχε ενημερωθεί σχετικά με 

το θέμα και ότι θα σταλεί σχετικό ερώτημα προς το Υπουργείο Παιδείας. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση από το Υπουργείο, συζητήθηκε η 

σκοπιμότητα σύνταξης επιστολής από την Πρυτανεία προς το Υπουργείο και η 

αναζήτηση σχετικής νομικής γνωμάτευσης από την πλευρά του συλλόγου. 

 Σχετικά με το θέμα 7 διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται προς το παρόν μέθοδος 

κατοχύρωσης του εργαστηριακού έργου των ΙΔΑΧ, αλλά αποτυπώνεται 

αποκλειστικά στο γενικό έντυπο αξιολόγησης του προσωπικού. Αναμένεται 

επομένως από την πολιτεία σχετικό νομοθετικό έργο. Διατυπώθηκε επίσης η 

πρόταση για αίτημα του συλλόγου προς την Πρυτανεία, με σκοπό την έκδοση 

σχετικού ψηφίσματος από την επόμενη συνέλευση των Πρυτάνεων των ΑΕΙ.  

 Σχετικά με το θέμα 8 υπήρξε έντονος προβληματισμός για τη συμπεριφορά 

ορισμένων φοιτητών ως προς τους υπαλλήλους του Πολυτεχνείου Κρήτης, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτών του Μηχανογραφικού Κέντρου. Η Πρυτανεία 

ήταν αρνητική στην πρόταση του συλλόγου για την έκδοση σχετικής 

καταδικαστικής ανακοίνωσης. Δεδομένης της σημασίας του θέματος 

αποφασίστηκε να συντάξει το ΔΣ του συλλόγου προτάσεις για αντιμετώπιση 

ανάλογων περιστατικών και να παρθούν αποφάσεις στην επόμενη ΓΣ. 

  

Στη συνέχεια συζητήθηκε η στάση που θα τηρήσει ο σύλλογος ως προς την 

Ομοσπονδία και το επικείμενο συνέδριο της. Αποφασίστηκαν τα εξής: 

Να σταλεί επιστολή για τη μείωση των εισφορών συμμετοχής του συλλόγου στην 

Ομοσπονδία.  

Να μη συμμετέχει αντιπροσωπία του συλλόγου στο επικείμενο συνέδριο της 

Ομοσπονδίας (ψήφοι 17 υπέρ και 3 λευκά) και να κοινοποιηθεί επιστολή στους 

άλλους συλλόγους σχετικά με τις αιτίες της αποχής από το συνέδριο. 

Να κληθεί ο τοπικός εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας για την Κρήτη στο Πολυτεχνείο 

για ενημέρωση σχετικά με τα θέματα της Ομοσπονδίας. 

Να ζητηθούν τα πεπραγμένα του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού της 

Ομοσπονδίας για τα περασμένα έτη (από το 2009). Αν και έχουν ζητηθεί τα εν λόγω 

έγγραφα στο παρελθόν, δεν υπήρξε ανταπόκριση από την πλευρά της Ομοσπονδίας. 

 

Σχετικά με τις συνδρομές των μελών του συλλόγου στο σύλλογο, δεν υπήρξε 

νεώτερη απόφαση.  

 

Στο τέλος της συνέλευσης ο εκπρόσωπος του συλλόγου στη Σύγκλητο κ. Καζάσης 

έθεσε το ζήτημα της στάσης που θα πρέπει να τηρήσει ως εκπρόσωπος σε περίπτωση 

που συζητηθεί το θέμα της προκήρυξης εκλογών ανάδειξης του νέου Συμβουλίου 

Διοίκησης του Πολυτεχνείου. Λόγω της σημασίας του θέματος και δεδομένου του 

μικρού χρονικού διαστήματος που είναι διαθέσιμο μέχρι την επόμενη συνέλευση της 

Συγκλήτου αποφασίστηκε η απάντηση στο ζήτημα να οριστικοποιηθεί με ανοικτή 

συνεδρίαση του ΔΣ του συλλόγου σε εύλογο χρόνο. 

 

 

Ο γραμματέας της ΓΣ 

 

Δημήτρης Μαρινάκης  


