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ΠΡΟΣ: [ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ]

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αρμόδιος: Ελένη Καράμπαλη
Τηλ.: 2610997606
Fax: 2610 996684
E-rnaiI: dygen@upatras.gr
Ταχ, Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη, 265 04 Ρίο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Αποστολή οριστικών πινάκων των υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο κοινό
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, το
οποίο θα συγκροτηθεί από 1.1.2017»
ΣΧΕΤ.: α) Η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80ί30ί8703/19-9-1988

(ΦΕΚ 684/ΒΊ1988)

απόφαση

του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεωξ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ'
αριθμ.

πρωτ.

ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/1198817-12-1988

ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3-9-1990 (ΦΕΚ 562/ΒΊ1990)

(ΦΕΚ

876/ΒΊ1988),

όμοιες, καθώι; και την υπ'

αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/26-9-2001 (ΦΕΚ 1246/ΒΊ2001

απόφαση

του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκηση; και Αποκέντρωσης
β) Η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1149/0ικ.15787/08-06-2016 εγκύκλιος του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητική; Ανασυγκρότησης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
γ) Η υπ' αριθμ. Πρωτ. 4593/18954/8-7-2016
παράταση

των

πράξη της Πρυτάνεωξ, αναφορικά με την

προθεσμιών που προβλέπονται

ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988

(ΦΕΚ 684/ΒΊ1988)

στην υπ'

αριθμ. πρωτ.

απόφαση του Υπουργού

Προεδρίας της Κυβερνήσεως, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
δ) Η παρ. 4 του άρθρου 5 «Ανακήρυξη υποψηφίων» της υπ' αριθμ. πρωτ.
ΔΙΚΠΡ/Φ.80ί30ί8703/19-9-1988

(ΦΕΚ 684/ΒΊI988)

απόφαση του Υπουργού

Προεδρίας της Κυβερνήσεως, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Σας γνωρίζουμε ότι στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών, που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου Α' της Πανεπιστημιούπολης, αναρτήθηκαν
σήμερα Δευτέρα 12.09.2016 και ώρα 13:00 οι οριστικοί

πίν α κ ε ξ των

υ π οψη φ ίων

α ι Ρ ε τ ώ ν ε κ π Ρ ο σ ώ π ω ν των μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου
χρόνου (l.Δ.Α.χ.) υπαλλήλων στο κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικοί>του
Πανεπιστημίου Πατρών, στου; οποίου; περιλαμβάνονται όσοι υπέβαλαν υποψηφιότητα είτε ως
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μεμονωμένοι είτε κατά συνδυασμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ' αριθμ.
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/3Οί8703/19.9.1988

(ΦEΚJB/684)

απόφασης του Υπουργού Προεδρία; της

Κυβέρνησηξ, όπως ισχύει.

Κατόπιν τούτου, σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο των ως άνω 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 ο Ρ 1 σ τ 1 Κ ώ ν πινάκων των υποψηφίων
στην υπηρεσία τους αμέσως μετά την παραλαβή αυτών.
Περαιτέρω σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
1) Κάθε μεμονωμένος υποψήφιοξ και κάθε συνδυασμό; υποψηφίων έχουν το δικαίωμα να
διορίσουν από ένα αντιπρόσωπο και ένα αναπληρωτή τους στο χώρο διεξαγωγής της
ψηφοφορίας. Ο διορισμό; γίνεται με γραπτή δήλωση του μεμονωμένου υποψηφίου ή του
εκπροσώπου του συνδυασμού, που υποβάλλεται στην εφορευτική επιτροπή. Για το διορισμό
γίνεται μνεία στο βιβλίο των πρακτικών της εκλογή; (άρθρο 6 παρ. 1 της απόφασηξ).
2) Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές των αντιπροσώπων των μεμονωμένων υποψηφίων 11
των συνδυασμών υποψηφίων πρέπει να είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι και να μην αποτελούν μέλη των εφορευτικών
επιτροπών (άρθρο 6 παρ. 2 της απόφασης).
3) Οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους 11,όταν αυτοί λείπουν, οι αναπληρωτές τους έχουν το
δικαίωμα να παρευρίσκονται στην αίθουσα της ψηφοφορίας, να διατυπώνουν κάθε
παρατήρηση ή ένσταση σχετικά με την τάξη της ψηφοφορίας για το συμφέρον των
υποψηφίων, να παρευρίσκονται στη διαλογή των ψήφων και να ασκούν κάθε άλλο δικαίωμα
που επιτρέπεται από την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Προεδρία; της Κυβέρνησης. Η
απουσία υποψηφίων και των αντιπροσώπων ή των αναπληρωτών τους δεν εμποδίζει τις
εκλογικέ; εργασίες (άρθρο 6 παρ. 3 της απόφασηξ),

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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