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ΑΝΑΡΗΙΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕl\'IΑ: «Αποστολή αλφαβητικών πινάκων υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων από το μόνιμο
και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, για το Κοινό
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού

του Πανεπιστημίου

Πατρών, το

οποίο θα συγκροτηθεί για τη χρονική περίοδο από 1-1-2017 έως 31-12-2018»
ΣΧΕΤ.:

α) Η υπ'
υπουργική

αριθμ.

πρωτ.

απόφαση,

ΔΙΚΠΡ/Φ.8013018703/19-9-1988

όπως

ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/1198817-12-1988
1990 (ΦΕΚ 562/ΒΊ1990)

τροποποιήθηκε

με

(ΦΕΚ 876/ΒΊ1988),

τις

(ΦΕΚ
υπ'

684!ΒΊI988)
αριθμ.

πρωτ.

ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3-9-

όμοιεξ, καθώς και την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔιΦ.37.9/683/

19516/26-9-2001 (ΦΕΚ 1246!Β' /2001 υπουργικέ; αποφάσει;

β) Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 159 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚιΑΊ26),
αντικαταστάθηκε

με τις διατάξεις

του άρθρου

δεύτερου

όπως

του Ν. 3839/2010

(ΦΕΚΙ Α Ί 51) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου
παρ. 9 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚιΑΊ54)
γ) Οι διατάξεις του άρθρου πέμπτου παρ. 4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚιΑΊ5l),
τροποποιήθηκε

όπως

με τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 12 του Ν. 4057/2012

(ΦΕΚιΑΊ54)

Σας γνωρίζουμε
Υπηρεσιών,
αναρτήθηκαν
υποψηφίων

που

ότι στον

βρίσκεται

την

Πέμπτη,

αι ρετών

στο

πίνακα

ανακοινώσεων

ισόγειο

του

21-07 -2016

και

εκπ ρο σ ώπ ων

κτηρίου

της
Α'

Διεύθυνση;
της

ώρα

13:00

οι

του

Διοικητικού

Διοικητικών

Πανεπιστημιούπολης,

αλφαβητικοί

π ίν α κ ε ς

Προσωπικού,

μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου .(Ι.Δ.Α.Χ.), για το Κοινό
Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΔΙΟΙΚΙ1ΤΙΚΟ{)
Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, στους οποίου;

\.
\
περιλαμβάνονται

όσοι υπέβαλαν υποψηφιότητα είτε ως μεμονωμένοι είτε κατά συνδυασμούξ,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ' αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988
(ΦΕΚΙΒ/684) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, καθώς
επίσης και σύμφωνα με τις ως άνω σχετικέ; διατάξεις με στοιχείο (β) και (γ).
Κατόπιν τούτου, σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφα των εν λόγω πινάκων και
παρακαλούμε τους Προϊσταμένους των υπαλλήλων, που έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα
εκλογέων, να προβούν, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 5 της ως
άνω απόφασης διαδικασία, στην τοιχοκόλληση των πινάκων υποψηφίων στην υπηρεσία τους,
καθώς και την επίδοση του εγγράφου, με τα συνημμένα του, στο προσωπικό της αρμοδιότητάς
τουξ, αμέσως μετά την παραλαβή αυτών.

Περαιτέρω σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
1) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη

ημέρα της ανάρτησης των πινάκων υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στον πίνακα
ανακοινώσεων της οικείαξ Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και την ανάρτηση
αυτών στο διαδικτυακό τόπο της, ήτοι από 21-07-2016, μπορούν οι εγγεγραμμένοι στον
πίνακα εκλογέων να υποβάλουν στην ανωτέρω Διεύθυνση ένσταση για διαγραφή κάποιου
από τον πίνακα υποψηφίων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2
της σχετική; Υπουργική; απόφασης -υπόκειται σε στέρηση του δικαιώματοξ

του

εκλέγεσθαι αυτός που τελεί σε κατάσταση αυτοδίκαιη; αργίας-.
2) Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την εφορευτική επιτροπή μέσα σε τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή αυτών. Ενστάσεις που δεν θα έχουν περιέλθει στην
εφορευτική επιτροπή το αργότερο μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2016 δεν εξετάζονται.
3) Ο οριστικό; πίνακας των υποψηφίων καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού
Προσωπικού, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις ή από την εφορευτική επιτροπή μετά
την εξέταση των ενστάσεων, μέχρι την Δευτέρα, 12η Σεπτεμβρίου 2016. Η εφορευτική
επιτροπή αποστέλλει τον οριστικό πίνακα στην Υπηρεσία μας, η οποία τον ανακοινώνει
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 της σχετική; απόφασης του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Εφορευτικές Επιτροπές:
Η κλήρωση των τακτικών μελών των τριμελών εφορευτικών επιτροπών με τους
ισάριθμους αναπληρωτές τους, οι οποίες διευθύνουν τις εκλογέξ για την ανάδειξη αιρετών
εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού [παρ. 7
του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (ΦEΚJB/684) απόφασης του

\.

Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησηξ, όπωξ ισχύει], πρόκειται να γίνει την Τρίτη, 02-08-

2016 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω απόφασης, η κλήρωση είναι
δημόσια και διενεργείται από την Προϊσταμένη της παραπάνω αρμόδια; Υπηρεσίαξ, εν ώ πιον
δύο τουλάχιστον
υπάρχουν,
ενός

προϊσταμένων

ενώπιον

δύο

εκπ ρ ο σ ώ που

υπάγονται

στην

από

διευθύνσεων

υπαλλήλων,
κάθε

καθώς

συνδικαλιστική

αρ μο δ ιό τητα

του

ή τμημάτων

και αν αυτοί

επίσης

με

και

οργάνωση,

Υπηρεσιακού

την

μέλη

Συμβουλίου.

δεν

παρουσία
της

οποίας

Η αρμόδια

Διεύθυνση ενημερώνει αυθημερόν για το διορισμό τους τα τακτικά και τα αναπληρωματικά
μέλη κατά τη σειρά κλήρωσης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

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

Κ. Χαράλαμπο

Ροδόπουλο

ΣγΝΗΜΜΕΝΑ: δύο (2)
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