
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού 

Πολυτεχνείου Κρήτης, 13 Νοεμβρίου 2012, 1μμ 
 

Το ΔΣ του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΠΚ συγκάλεσε Γενική Συνέλευση την 13
η
 

Νοεμβρίου 2012, 1μμ, με θέμα Απολύσεις υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα: «Κατάργηση 

Ειδικοτήτων και Θέσεων» του ψηφισθέντα Νόμου Υπ’ Αριθ. 4093/2012 (Έγκριση 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα 

Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

2013−2016). 

 

Κατά τη διάρκεια της ΓΣ συνέβησαν τα εξής: 

- Έγινε ενημέρωση σχετικά με την πραγματοποίηση ΔΣ στις 12 Νοεμβρίου για το 

παραπάνω θέμα. Από το ΔΣ εκδόθηκε ανακοίνωση που αντιτίθεται στην εφαρμογή του 

νόμου προς την κατεύθυνση ανακοινώσεων που εκδόθηκαν από την Ομοσπονδία και 

άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Κατά τη διάρκεια του ΔΣ αποφασίστηκε να ζητηθεί 

συνάντηση με την Πρυτανεία για ενημέρωση επί του θέματος. Η Πρυτανεία 

ανταποκρίθηκε άμεσα και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου, 11πμ. Η 

Πρυτανεία συμπαραστέκεται στους υπαλλήλους του ΠΚ και ενημέρωσε το ΔΣ πως στις 

19/11/2012 θα πραγματοποιηθεί Σύνοδος Πρυτάνεων με μοναδικό θέμα το παραπάνω. 

- Ο κ. Μυλωνάκης από τη Διεύθυνση Προσωπικού του ΠΚ ενημέρωσε σχετικά με τις 

διατάξεις του νέου Νόμου, αν και πως επηρεάζεται το προσωπικό του ΠΚ. Η διάταξη 

αναφέρεται σε ΙΔΑΧ ΔΕ συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προϋποθέσεις δεν επηρεάζει το προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

- Ο κ. Μυλωνάκης ανέφερε πως πριν την έκδοση του νόμου είχαν κάνει αίτηση 5 άτομα 

ΙΔΑΧ ΔΕ για μεταφορά σε ειδικότητες που αφορά ο νόμος, αλλά στη συνέχεια είχε γίνει 

ανάκληση της αίτησής τους. Η ανάκληση αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά. 

Σύντομα θα υπάρξει νέα ενημέρωση. 

- Επίσης, ο κ. Μυλωνάκης ανέφερε πως από το Υπουργείο ζητείται λίστα των υπαλλήλων 

του ΠΚ που επηρεάζονται από τον Νόμο, καθώς και η καταγραφή του υφιστάμενου 

προσωπικού. Η λίστα αυτή πρέπει να σταλεί από τη Διεύθυνση Προσωπικού του ΠΚ στο 

Υπουργείο μέσα σε 5 ημέρες από την ανακοίνωση του Νόμου. 

- Τέθηκε θέμα ανάθεσης της υπόθεσης σε δικηγόρο ώστε να εξεταστεί η εγκυρότητα του 

παραπάνω Νόμου και αν μπορεί να μην προχωρήσει η εφαρμογή του. Η Ομοσπονδία 

έχει ήδη αναθέσει κεντρικά το θέμα σε δικηγόρο και αποφασίστηκε ο σύλλογος να μην 

προχωρήσει σε κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση. Θα υπάρχει επικοινωνία με την 

Ομοσπονδία. 

- Προτάθηκε να γίνει συνάντηση με τα ΔΣ των υπόλοιπων συλλόγων του ΠΚ (ΕΤΕΠ, 

ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ) ώστε να διερευνηθεί αν μπορεί να υπάρξουν συνεργατικές ενέργειες για 

αποτροπή του παραπάνω νόμου. Συγκεκριμένα, η πρόταση αυτή προέκυψε έπειτα από 

παρέμβαση μέλους ΕΤΕΠ που παρακολουθούσε τη ΓΣ. 

- Να ζητηθεί η στήριξη της Συγκλήτου του ΠΚ. 

- Να ενημερωθούν οι βουλευτές του Ν.Χανίων για την κατάσταση και να ερωτηθούν αν 

στήριξαν τον συγκεκριμένο νόμο. 

- Να γίνει διάχυση του συγκεκριμένου προβλήματος σε τοπικό επίπεδο μέσω της 

ενημέρωσης των ΜΜΕ και τοπικών πολιτικών προσώπων. 

 



 

 

Ο Γραμματέας της ΓΣ 

 

 

Κυπριανός Παπαδημητρίου  

 

 

 

Εγκρίνεται από τα μέλη του ΔΣ που ήταν παρόντες στη ΓΣ 

 

Άρης Μελετίου 

 

Κυπριανός Παπαδημητρίου 

 

Γιώργος Κρητικάκης 

 

Ιωάννης Κανάκης 

 

 


