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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Μαρούσι,  23  Σεπτεμβρίου 2013 

         Αρ. Πρωτ  

 

 

                          Προς : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Κατάργηση χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα (1.349) οργανικών και 
προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του 
άρθρου 90 του ν. 4172/13 (Α’167). 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 
4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), 

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 147/1976  «Περί του Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.» (Α’ 56), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Το π.δ. 118/2013 (A’ 152) «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 (A’ 141) – Ίδρυση 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας , 
Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πολιτισμού 
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και Αθλητισμού  σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων», 

5. Το π.δ. 119/2013 (A’ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης , Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

6. Την από 20-9-2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, 
σχετικά με την αξιολόγηση δομών και τη στελέχωση του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, 

7. Την Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης Εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων για την αναδιοργάνωση των δομών των Α.Ε.Ι. της Ομάδας 
Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
131095/17.9.2013/Η απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος της 
Γενικής Κυβέρνησης. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την κατάργηση χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα (1.349) οργανικών ή και 
προσωποπαγών θέσεων μόνιμου ή και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται ως 
ακολούθως : 

Α. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

α. Κατάργηση συνόλου θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο : 

1. Τριάντα οκτώ (38) θέσεις μόνιμου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων . 

β. Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων : 

1. Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις μόνιμου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
προσωπικού κατηγορίας ΠΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων . 

2. Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις μόνιμου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
προσωπικού κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων. 

3. Δύο (2) θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων. 

4. Τριάντα τρεις (33) θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού 
Οικονομικού. 

5. Πενήντα (50) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού. 

6. Δώδεκα (12) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού. 
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7. Εκατόν εβδομήντα (170) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού. 

8. Σαράντα (40) θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού 
Λογιστικού. 

9. Δεκαοκτώ (18) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Επιστατών. 

10. Είκοσι (20) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών. 

11. Δεκαπέντε (15) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

12. Εικοσιπέντε (25) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Προσωπικό Η/Υ. 

13. Είκοσι εφτά (27) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού. 

Η φύση (οργανική ή προσωποπαγής) καθώς και η σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου) των καταργούμενων ως άνω θέσεων θα προκύψει ύστερα από 
την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων (μόνιμων και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν 
στους ανωτέρω κλάδους/ειδικότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του 
ν.4172/2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπ’ αριθμ.: ΔΙΠΙΔΔ/ Β.2/2/ οικ.21634 
/2.8.2013 (ΦΕΚ 1914 Β΄) υπουργική απόφαση. 
 

Β. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

α. Κατάργηση συνόλου θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο : 

1. Είκοσι έξι (26) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ. 

2. Ενενήντα εννέα (99) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Υπαλλήλων Γραφείου. 

3. Τριάντα έξι (36) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων. 

β. Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων : 

1. Οκτώ (8) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων. 

2. Τέσσερις (4) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Δακτυλογράφων-Στενογράφων. 
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3. Πενήντα εννέα (59) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού. 

4. Δεκατέσσερις (14) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού. 

5. Εκατόν δέκα τέσσερις (114) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού 
Λογιστικού. 

6. Επτά (7) θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών. 

7. Δώδεκα (12) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας ΥΕ κλάδου Κλητήρων. 

8. Πέντε (5) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μεταφραστών-Διερμηνέων. 

9. Δεκαπέντε (15) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού. 

Η φύση (οργανική ή προσωποπαγής) καθώς και η σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου) των καταργούμενων ως άνω θέσεων θα προκύψει ύστερα από 
την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων (μόνιμων και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν 
στους ανωτέρω κλάδους/ειδικότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του 
ν.4172/2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπ’ αριθμ.: ΔΙΠΙΔΔ/ Β.2/2/ οικ.21634 
/2.8.2013 (ΦΕΚ 1914 Β΄) υπουργική απόφαση. 

 

Γ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

α. Κατάργηση συνόλου θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο : 

1. Επτά (7) θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων-
Νυχτοφυλάκων. 

β. Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων : 

1. Εννέα (9) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων. 

2. Δεκατέσσερις (14) μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων. 

3. Πενήντα δύο (52) μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-
Λογιστικού. 

4. Μία (1) θέση προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού. 
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5. Είκοσι δύο (22) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού. 

6. Δεκατρείς (13) θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών. 

7. Δώδεκα (12) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης. 

8. Τρεις (3) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης. 

9. Μία (1) θέση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΠΕ 
κλάδου Τεχνικού. 

10. Τριάντα πέντε (35) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού. 

Η φύση (οργανική ή προσωποπαγής) καθώς και η σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου) των καταργούμενων ως άνω θέσεων θα προκύψει ύστερα από 
την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων (μόνιμων και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν 
στους ανωτέρω κλάδους/ειδικότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του 
ν.4172/2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπ’ αριθμ.: ΔΙΠΙΔΔ/ Β.2/2/ οικ.21634 
/2.8.2013 (ΦΕΚ 1914 Β΄) υπουργική απόφαση. 
 

 

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

α. Κατάργηση συνόλου θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο : 

1. Μία (1) θέση προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τηλεφωνητών-Θυρωρών  

2. Τρεις (3) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας ΥΕ κλάδου Τηλεφωνητών-Θυρωρών. 

β. Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων : 

1. Έξι (6) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού. 

2. Μία (1) θέση προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού. 

3. Έξι (6) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού. 

4. Δέκα (10) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Γραμματέων. 
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5. Έξι (6) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
κατηγορίας ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ. 

6. Δύο (2) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού. 

Η φύση (οργανική ή προσωποπαγής) καθώς και η σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου) των καταργούμενων ως άνω θέσεων θα προκύψει ύστερα από 
την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων (μόνιμων και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν 
στους ανωτέρω κλάδους/ειδικότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του 
ν.4172/2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπ’ αριθμ.: ΔΙΠΙΔΔ/ Β.2/2/ οικ.21634 
/2.8.2013 (ΦΕΚ 1914 Β΄) υπουργική απόφαση. 

 

Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

α. Κατάργηση συνόλου θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο : 

1. Επτά (7) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων. 

β. Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων : 

1. Τρεις (3) θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων 

2. Μία (1) θέση προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
προσωπικού κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων. 

3. Σαράντα πέντε (45) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού. 

4. Έξι (6) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών. 

5. Τέσσερις (4) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Επιμελητών. 

6. Σαράντα (40) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ. 

7. Δώδεκα (12) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού. 

Η φύση (οργανική ή προσωποπαγής) καθώς και η σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου) των καταργούμενων ως άνω θέσεων θα προκύψει ύστερα από 
την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων (μόνιμων και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν 
στους ανωτέρω κλάδους/ειδικότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του 
ν.4172/2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπ’ αριθμ.: ΔΙΠΙΔΔ/ Β.2/2/ οικ.21634 
/2.8.2013 (ΦΕΚ 1914 Β΄) υπουργική απόφαση. 
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ΣΤ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

α. Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων : 

1. Τέσσερις (4) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων. 

2. Μία (1) θέση προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
κατηγορίας ΠΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων. 

3. Δεκαεννέα (19) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού. 

4. Μία (1) θέση προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού. 

5. Τρεις (3) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού. 

6. Πέντε (5) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού. 

Η φύση (οργανική ή προσωποπαγής) καθώς και η σχέση εργασίας (δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των καταργούμενων ως άνω θέσεων θα προκύψει 
ύστερα από την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων (μόνιμων και ΙΔΑΧ) 
που υπηρετούν στους ανωτέρω κλάδους/ειδικότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 90 του ν.4172/2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπ’ αριθμ.: 
ΔΙΠΙΔΔ/ Β.2/2/ οικ.21634 /2.8.2013 (ΦΕΚ 1914 Β΄) υπουργική απόφαση. 

 

Ζ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

α. Κατάργηση συνόλου θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο : 

1. Επτά (7) θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων-
Νυχτοφυλάκων. 

2.  Μία (1) θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Φυλάκων-
Νυχτοφυλάκων. 

β. Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων : 

1. Τρεις (3) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας  ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού. 

2. Πέντε (5) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού. 

3. Μία (1) θέση προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικής Οικονομικής Στήριξης. 
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4. Πέντε (5) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικής Οικονομικής Στήριξης. 

5.  Έξι (6) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών. 

6. Δεκαπέντε (15) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ. 

7.  Πέντε (5) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού. 

Η φύση (οργανική ή προσωποπαγής) καθώς και η σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου) των καταργούμενων ως άνω θέσεων θα προκύψει ύστερα από 
την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων (μόνιμων και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν 
στους ανωτέρω κλάδους/ειδικότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του 
ν.4172/2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπ’αριθμ.: ΔΙΠΙΔΔ/ Β.2/2/ οικ.21634 
/2.8.2013 (ΦΕΚ 1914 Β΄) υπουργική απόφαση. 

 

Η. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

α. Κατάργηση συνόλου θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο : 

1. Δέκα τρεις (13) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων.  

β. Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων : 

1. Δύο (2) θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων. 

2.  Δύο (2) θέσεις  προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας  ΔΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων. 

3. Δεκατρείς (13) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού. 

4. Επτά (7) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
προσωπικού κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού. 

5.  Έντεκα (11) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού. 

6. Μία (1) θέση προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
κατηγορίας  ΤΕ κλάδου Τεχνικού. 

Η φύση (οργανική ή προσωποπαγής) καθώς και η σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου) των καταργούμενων ως άνω θέσεων θα προκύψει ύστερα από 
την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων (μόνιμων και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν 
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στους ανωτέρω κλάδους/ειδικότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του 
ν.4172/2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπ’αριθμ.: ΔΙΠΙΔΔ/ Β.2/2/ οικ.21634 
/2.8.2013 (ΦΕΚ 1914 Β΄) υπουργική απόφαση. 

2. Την κατάργηση όλων των κενών θέσεων προσωπικού που ανήκει στους κλάδους, οι 
οποίοι καταργούνται στο σύνολό τους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

Αθήνα,  23  Σεπτεμβρίου 2013 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

 

 

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 


