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ΘΕΜΑ: «Αποστολή πινάκων εκλογέων και ενημέρωση περί υποβολής υποψηφιοτήτων
για την εκλογή αιρετών

εκπροσώπων

των υπαλλήλων

στο Υπηρεσιακό

Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2017 έως
31-12-2018»

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ'

αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 6841ΒΊ1988)

απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεωξ, όπως τροποποιήθηκε με
τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-1988 (ΦΕΚ 876IΒΊ1988),
ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3-9-1990 (ΦΕΚ 562/ΒΊ1990) όμοιες, καθώς και την υπ'
αριθμ.

πρωτ.

ΔΙΔΑΔιΦ.37.9/683/

19516/26-9-2001 (ΦΕΚ

1246/ΒΊ2001

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκηση; και Αποκέντρωση;
β) Η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1149/0ικ.15787/08-06-2016 εγκύκλιο; του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητική; Ανασυγκρότησηξ, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
γ) Η υπ' αριθμ. Πρωτ. 4593/18954/8-7-2016 πράξη της Πρυτάνεως, αναφορικά με
την παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. πρωτ.
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 6841ΒΊ1988)

απόφαση του Υπουργού

Προεδρίας της Κυβερνήσεως, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών με στοιχεία (α) έως (γ) και με δεδομένο ότι την 31η
Δεκεμβρίου 2016 λήγει η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των
δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σας στέλνουμε

----------

συνημμένα, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ
6841ΒΊ1988) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεωξ, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, τους δύο (2) πίνακες εκλογέων των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων, για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, που θα συγκροτηθεί για το
χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2018.
Οι συνταχθέντες από την Υπηρεσία μας πίνακες εκλογέων των μονίμων και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων -όλων των κλάδων και ειδικοτήτων
προσωπικού -, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του εν λόγω Συμβουλίου, έχουν αναρτηθεί
στο διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας.
Περαιτέρω σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Οι υπάλληλοι οι οποίοι κατά το χρόνο διενέργειας της εκλογής είναι αποσπασμένοι σε
άλλη υπηρεσία, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στην υπηρεσία στην οποία υπάγονται
οργανικά.
Κάθε εκλογέα; μπορεί να ζητήσει με αίτησή του την εγγραφή του στους οικείου; πίνακεξ,
καθώς επίσης και τη διόρθωση κάθε στοιχείου της εγγραφής του, που εσφαλμένα τυχόν
έχει καταχωρηθεί στους πίνακες ή έχει μεταβληθεί μετά την κατάρτιση αυτών. Μαζί με τις
αιτήσεις οι εκλογείς πρέπει να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά ή τα έγγραφα των
δημοσίων αρχών που δικαιολογούν τις ζητούμενες διορθώσεις, εφόσον δεν υπάρχουν στο
προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στη Διεύθυνση
Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7)
ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων, ήτοι έως την Isη Ιουλίου 2016.
Εντός της ίδιας προθεσμίας, καθένας που έχει το δικαίωμα να εκλεγεί, μπορεί να υποβάλει
στη Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού ένσταση για τη διαγραφή κάποιου από τους
πίνακες εκλογέων για λόγους που αναφέρονται στην ιδιότητά του ως εκλογέα. Η ένσταση
περιέχει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση αυτού που την υποβάλλει, το
ονοματεπώνυμο εκείνου εναντίον του οποίου στρέφεται, τον συγκεκριμένο πίνακα
εκλογέων και τους ειδικού; και συγκεκριμένου; λόγους που επικαλείται για τη διαγραφή.
Η Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού εξετάζει τις αιτήσεις και τις ενστάσεις των
προηγούμενων παραγράφων έως την 29η Ιουλίου 2016 και επιφέρει τις όποιες μεταβολές
υπάρχουν στους πίνακες εκλογέων.
Οι πίνακες εκλογέων για την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων στο οικείο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο του Διοικητικού Προσωπικού οριστικοποιούνται την 1η Αυγούστου 2016.
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Ακολούθως

σας γνωρίζουμε

ότι η προθεσμία

υποβολής

υποψηφιοτήτων

για τις

εκλογές του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος αρχίζει την
sη Ιουλίου 2016 και λήγει την Isη Ιουλίου 2016.
Τέλος, διευκρινίζουμε τα εξής:
Ο τρόπος, η διαδικασία

και οι προϋποθέσεις

εκλογής των εν λόγω εκπροσώπων

υπαλλήλων ορίζονται στην ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988

των

(ΦΕΚ 6841Β'/1988) απόφαση

του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. πρωτ.
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/Ί-12-1988 (ΦΕΚ 876IΒΊI988),
(ΦΕΚ 562/ΒΊI990)

ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3-9-1990

όμοιες, καθώς και την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/

19516/26-9-2001 (ΦΕΚ 1246ΙΒΊ2001

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Υποβολή

υποψηφιοτήτων:

α) Σύμφωνα με την παραγράφου 6 περ. β' του άρθρου 159 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-

2-2007 τ. Α'), όπως ισχύει, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι μονίμων και με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Πατρών που
περιλαμβάνονται στους πίνακεξ εκλογέων και κατέχουν τους βαθμούς Α, Β και Γ των
κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.
β) Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές είτε ως
μεμονωμένος είτε κατά συνδυασμούς υποψηφίων. Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή
στις εκλογές τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
'1) Η υποψηφιότητα

των μεμονωμένων υποψηφίων υποβάλλεται εγγράφως από τον

ενδιαφερόμενο με αίτησή του που παραδίδεται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ή
αποστέλλεται ταχυδρομικά και με απόδειξη από την sη έως και την lsη Ιουλίου 2016. Στην
αίτηση αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβή;
ταχυδρομική διεύθυνση του υποψηφίου.
δ) Η δήλωση για την κατάρτιση συνδυασμού υποψηφίων υποβάλλεται στη Διεύθυνση

Διοικητικών Υπηρεσιών ή αποστέλλεται ταχυδρομικά και με απόδειξη από την sη έως και
την lsη Ιουλίου 2016. Δήλωση εκπρόθεσμη, καθώς επίσης και δήλωση που περιλαμβάνει
λιγότερους υποψηφίους από το ελάχιστο όριο των τεσσάρων υποψηφίων δεν γίνονται δεκτέξ,
ε) Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή υποψηφίων σε περισσότερους από ένα συνδυασμούς.
στ) Κάθε συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση των υποψηφίων που τον απαρτίζουν.

Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει: ί) την ονομασία του συνδυασμού, ίί) το ονοματεπώνυμο,

3

πατρώνυμο, υπαλληλική ιδιότητα και ταχυδρομική διεύθυνση των υποψηφίων του
συνδυασμού, κατ' αλφαβητική σειρά, ίίί) το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως
εκπρόσωπο; του συνδυασμού. Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή ή
μεμονωμένη δήλωση των υποψηφίων του συνδυασμού.
Επισημαίνουμε ότι, τόσο οι αιτήσεις μεμονωμένων υποψηφίων όσο και οι δηλώσεις
κατάρτιση; συνδυασμού υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά και με απόδειξη στη
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών από την sη έως και την Isη Ιουλίου 2016.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να κοινοποιήσετε άμεσα το παρόν έγγραφο και
τους συνημμένους πίνακεξ αυτού στους ενδιαφερομένους υπαλλήλου; της Υπηρεσίας σας,
καθώ; επίσης να αναρτήσετε στους πίνακεξ ανακοινώσεων της Υπηρεσίας σαξ, με σχετικό
αποδεικτικό ανάρτησης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔIΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Πρυτάνεως
- Γραμματέα Πανεπιστημίου κ. Μαρίνα Κορφιάτη
- Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενική; Διεύθυνση; Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

δυο (2)
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