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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 27-9-2017

Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9 ττ.μ. στην αίθουσα του 

Εργατικού Κέντρου στη Σύρο και στα γραφεία των Περ. Ενοτήτων Κυκλάδων

συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, σε συνέχεια της με α.ττ. 395/20-09- 

2017 πρόσκλησης του Δ.Σ. του Συλλόγου.

θέιιατα ημερήσιας διάταξης:

1. Αξιολόγηση με το ν. 4369/2016 - Απόφαση ΑΔΕΔΥ για συνέχιση της απεργίας- 
αποχής από την διαδικασία.

2. Εκτός έδρας.
3. Εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 32, 97 και 98 του ν. 4483/2017 και του 

πρόβλεψη των μισθολογικών προαγωγών από 1-1-2018 στον Προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας.

4. Τρέχουσες εξελίξεις πληροφόρηση -γενικά θέματα.

Συμμετείχαν οι παρακάτω υπάλληλοι της έδρας και των Π.Ε. και ταμιακά 
τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου:
(όπως και στο συνημμένο κατάλογο με τις υπογραφές των παρόντων μελών - 
Παρόντα: 38 μέλη των υπηρεσιών της Έδρας).
Στις Π.Ε. Κυκλάδων συμμετείχαν αναλυτικά και με βάση τα συνημμένα Πρακτικά:
α) Π.Ε. Άνδρου: 6 μέλη
β) Π.Ε. Νάξου: 25 μέλη
γ) Π.Ε. Μήλου: 8 μέλη
δ) Π.Ε. Θήρας: 12 μέλη
ε) Π.Ε. Πάρου: 8 μέλη
στ) Π.Ε. Τήνου: 3 μέλη
ζ) Π.Ε. Κέας-Κύθνου: - μέλη
Σύνολο ΣΥΝΑΝΚ: 100 υέλπ

http://www.synank.gr


Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση ήταν σε απαρτία καθώς συμμετείχαν άνω του 
1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, (100 παρόντες σε σύνολο 184 μέλη) 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού του Συλλόγου.

Εκλέγθηκε Προεδρείο αποτελούυενο από touc:

1. Κυριακή Κυρίτση, Πρόεδρο
2. Γιαννακοπούλου Μαρία
3. Παπαμανώλη Γιώργο

1ο θέυα: Αξιολόγηση υε το ν. 4369/2016 - Απόφαση ΑΔΕΔΥ για απεονία- 
απογη από την διαδικασία.

Έγινε ενημέρωση με βάση την εισήγηση του Δ.Σ. του Συλλόγου, ακολούθησε 
διαλογική συζήτηση και τέθηκε σε ψηφοφορία η πρόταση:

α) Συμφωνούμε με την πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου για αποχή-απεργία από 
την αξιολόγηση του Ν. 4369/2016, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και της 
ΟΣΥΑΠΕ και κατάθεση των Φύλλων Αξιολόγησης στο Σύλλογο. Επίσης, 
συμφωνούμε να εξουσιοδοτήσουμε το Δ.Σ. του Συλλόγου να συντάξει σχετικό 
έγγραφο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω
β) Δεν συμφωνούμε με την πρόταση του Δ.Σ. για αποχή από την αξιολόγηση 
γ) Λευκό

τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν:

Π.Ε. Συμμετοχή ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΕΥΚΟ ΑΠΟΧΗ

ΕΔΡΑ 38 22 8 0 8

Π.Ε. Άνδρου 6 6 0 0

Π.Ε. Νάξου 25 25 0 0

Π.Ε. Μήλου 8 5 1 2

Π.Ε. Θήρας 12 7 1 4

Π.Ε. Πάρου 8 4 2 2

Π.Ε. Τήνου 3 3 0 0

Π.Ε. Κέας-Κύθνου - - -

ΣΥΝΟΛΟ 100 72 12 8 8



/Ητοι ψήφισαν συνολικά 72 μέλη υπέρ της αποχής από την διαδικασία 
|αξιολόγησης σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και της ΟΣΥΑΠΕ, 12 μέλη 
’ κατά, 8 μέλη λευκό και 8 μέλη απείχαν της ψηφοφορίας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση του ΣΥΝΑΝΚ αποφάσισε την αποχή-απεονία 
από όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των υπάλληλων της Π.Ε. 
Κυκλάδων και την κατάθεση των φύλλων αξιολόγησης στο Σύλλονο. Η 
Δ/ναπ Διοίκησης Κυκλάδων θα ενημερωθεί υε έννοαΦο του Συλλόνου μας 
σχετικά.

2ο Θέμα. Εκτός έδρας.
Αποφασίστηκε να απευθυνθεί έγγραφο ερώτημα προς τη Διοίκηση της Π.Ν.Αι. να 
μας ενημερώσει α) γιατί και σε ποια νομοθεσία δε επιτρέπεται ο ορισμός 
υπολόγων ανά Δ/νση, β) να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα την 
προπληρωμής (ΧΕΠ)

3ο Θέμα: Εφαρυονή των προβλέψεων των άρθρων 32, 97 και 98 του ν. 
4483/2017 και του πρόβλεψη των ωσθολονικών προαγωγών από 1-1-2018 
στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

Έγινε ενημέρωση για το αίτημα του Δ.Σ. του Συλλόγου προς το Περιφερειακό 
Συμβούλιο για εισαγωγή του θέματος για συζήτηση.

4ο Θέμα: Τρέχουσες εξελίξεις πληροφόρηση - γενικά θέματα.

Έγινε ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις και ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Στο τέλος της συνέλευσης συν^φ ^κε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από 
το Προεδρείο της Σ υ ν έ λ ε υ ^ ^ ® ^ ^  \

Κυριακή Κυρίτση Γιαννακοπούλου Μαρία ΜΑ

Τ ιώργος Παπαμανώλης


