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 Σας πληροφορούμε ότι η θητεία όλων των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
(αιρετών και μη) λήγει στις 30.12.2014. 
  

Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος συμμετέχουν 
δύο αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους και με βαθμό 
τουλάχιστον Γ΄(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ.6 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 
Α΄/9-2-2007, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 3839/2010 
ΦΕΚ 51 Α΄/29-3-2010  και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου 
παρ. 9 του Ν. 4057/2012 ΦΕΚ 54 Α΄/14-3-2012, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου πέμπτου παρ. 4 του Ν. 3839/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
ένατου παρ. 12 του Ν. 4057/2012) οι οποίοι εναλλάσσονται με δύο αιρετούς εκπροσώπους του 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όταν συζητούνται 
θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  Οι παραπάνω 
αιρετοί εκπρόσωποι με τους αναπληρωματικούς τους εκλέγονται σύμφωνα με την 
αριθμ.ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.09.88 (ΦΕΚ 684/88 τΒ) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης (νυν Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) με 
άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται σε ημέρα Σάββατο. 
  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της παραπάνω απόφασης, σας ανακοινώνουμε δύο πίνακες 
εκλογέων που περιέχουν μονίμους υπαλλήλους ως και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν για την εκλογή των δύο 
αιρετών εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους. 
  

Κάθε εκλογέας μπορεί να ζητήσει με αίτησή του την εγγραφή του στους παραπάνω 
πίνακες καθώς και τη διόρθωση κάθε στοιχείου της εγγραφής του, που εσφαλμένα τυχόν έχει 
καταχωρηθεί στον κατάλογο ή έχει μεταβληθεί μετά την κατάρτιση του καταλόγου.   Ακόμη ο 
καθένας που έχει δικαίωμα να εκλεγεί μπορεί να υποβάλει στο Ίδρυμα ένσταση για τη διαγραφή 
κάποιου από τους πίνακες εκλογέων για λόγους που αναφέρονται στην ιδιότητα του εκλογέα, 
προβάλλοντας  ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους.  Οι παραπάνω αιτήσεις και ενστάσεις 
πρέπει να υποβληθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την ανακοίνωση 
των πινάκων. 
  

 
 



 
 
Σχετικά με το θέμα των υποψηφιοτήτων σας γνωρίζουμε τα εξής : 

 
 Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, θα αρχίσει στις 15/09/2014 και θα 
λήξει στις 26/09/2014 ημέρα Παρασκευή. 
  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της παραπάνω απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 
(παρ.1) της ΔΙΚΠΡ /Φ80/54/11988/2.12.88 όμοιας απόφασης (ΦΕΚ 876/88, τΒ) και της με 
αριθμ. ΔΙΚΠΡ /Φ80/32/9026/28.9.88 εγκυκλίου του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης 
(νυν Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), 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.  Δήλωση συνδυασμού που περιλαμβάνει λιγότερους από 
τέσσερις υποψηφίους δεν γίνεται δεκτή.   

Η υποψηφιότητα των μεμονωμένων υποψηφίων υποβάλλεται εγγράφως από τον 
ενδιαφερόμενο με αίτησή του που παραδίδεται στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος. Στην αίτηση 
αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και η υπαλληλική ιδιότητα.   Κάθε συνδυασμός 
καταρτίζεται με γραπτή δήλωση των υποψηφίων που τον απαρτίζουν. Η δήλωση αυτή 
περιλαμβάνει: α) την ονομασία του συνδυασμού  β) το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και 
υπαλληλική ιδιότητα των υποψηφίων του συνδυασμού κατ’ αλφαβητική σειρά  γ) το 
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού. Η δήλωση για 
την κατάρτιση συνδυασμού υποψηφίων πρέπει να υποβληθεί στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος. 
 Οι πίνακες εκλογέων του μονίμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στη 
Διεύθυνση Διοικητικού Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο του Διοικητικού Προσωπικού του Γ.Π.Α. και έχουν τοιχοκολληθεί στο πίνακα 
ανακοινώσεων της Διεύθυνσης προσωπικού 
 
 
 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 
 
 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑ 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 
2 Πίνακες Εκλογέων 
Μόνιμοι & ΙΔΑΧ 
 
Εσωτερική διανομή: 
Πρυτανεία  
Τμήμα Δ΄ Διοικητικής Μέριμνας 
 
 
 
 
 
 


