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Τηλ.  : 2241360550 
 : 2241360631 
Fax : 2241044421 
Email : sypnaped@gmail.com 

 12-03-2015 
 
Αρ. πρωτ. 4 
 
Προς  
 

Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης      
 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα ΤΚ 10674  
 
  

Κοινοποίηση : 
 

 
1) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
 

2) Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης                                 
Γενική  Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης                 
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας των Ο.Τ.Α.    
Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α.                            
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα                                 

 

3) Πρόεδρο και μέλη  Γενικού και Διοικητικού 
Συμβουλίου ΟΣΥΑΠΕ 

 

4) Πρωτοβάθμιοι σύλλογοι αιρετών Περιφερειών 
Ελλάδας 

 
 

5) Ένωση Περιφερειών Ελλάδας 
 

6) Γραφείο Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου  
 
 

7) Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 
 
 
 

Θέμα : Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών στα υπηρεσιακά 
Συμβούλια των Περιφερειών της χώρας 

 
Σχετικά  : Το αριθ. πρωτ. 2/1-3-2015 έγγραφο ΟΣΥΑΠΕ προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
   
  
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,   
 
Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο της 
ΟΣΥΑΠΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 
πρέπει να παρατηρηθούν τα ακόλουθα σημεία: 
 

 
Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακών Ενοτήτων ∆ωδεκανήσου (Σ.Υ.Π.Ν.Α.Π.Ε.∆.) 
Τηλ. 2241360550 – 2241360631 – Fax : 2241044421 – Email : sypnaped@gmail.com 
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Καταρχήν η διαδικασία εκλογών των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια κάθε Περιφέρειας είναι συγκεκριμένη και προβλεπόμενη από το 
νόμο. Στο άρθρο 249 του ν.3852/2010 ορίζεται η διαδικασία συγκρότησης και 
ορισμού μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου των περιφερειών , καθορίζονται 
οι αρμοδιότητές του και ο τρόπος λειτουργίας του. Στην παρ. 4 του άρθρου 
αυτού γίνεται ειδική αναφορά στον τρόπο εκλογής των δυο αιρετών 
εκπροσώπων των υπαλλήλων και ειδικότερα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 
διατάξεις του άρθρου πέμπτου της παρ. 4 του ν. 3839/2010, όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 12 του ν. 4077/2012, 
καθώς και µε την αριθµ.∆ΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β/1988) 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε µε τις 
αριθµ.∆ΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/ 7-12-1988 (ΦΕΚ 876/τ.Β/1988), 
∆Ι∆Α∆/Φ.37/165/30179/ 3-9-1990 (ΦΕΚ 562/τ.Β/1990) και 
∆Ι∆Α∆/Φ.37.9/683/19516/ 26-9-2001 (ΦΕΚ 1246/τ.Β/2001) υπουργικές 
αποφάσεις.  
 
Επιπλέον προς ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε 
η  υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1102/οικ. 14278/5-6-2014 εγκύκλιος του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
στην οποία επισημαίνεται το γεγονός ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2014 λήγει η 
θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων 
υπηρεσιών και για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι αρμόδιες Δ/νσεις 
Διοικητικού ή Προσωπικού να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έναρξη των 
σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών εκπροσώπων στα εν λόγω 
συμβούλια, τα οποία θα συγκροτηθούν για την χρονική περίοδο από 1-1-2015 
έως 31-12-2016.  
 
Σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 
104735/9457/07.10.2014 προκήρυξη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για 
τη διενέργεια εκλογών των αιρετών εκπροσώπων εργαζομένων στο 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οπότε και 
ολοκληρώθηκε η σχετική εκλογική διαδικασία για την εκλογή των αιρετών 
εκπροσώπων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
στις 13.11.2014.  
 
Επομένως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ακολουθώντας την καθοριζόμενη 
διαδικασία από το νόμο και την υπ’ αριθµ.∆ΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 
(ΦΕΚ 684/τ.Β/1988) υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε, κατά τα 
ανωτέρω αναγραφέντα και ισχύει μέχρι σήμερα, προχώρησε στην έγκαιρη 
διενέργεια εκλογών αιρετών εκπροσώπων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και 
συνεπώς έχουν ήδη εκλεγεί οι ανωτέρω αιρετοί εκπρόσωποι του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.   
 
Κατά συνέπεια το υπ’ αριθμ. 2/01.03.2015 έγγραφο της ΟΣΥΑΠΕ, 
απευθυνόμενο προς το Υπουργείο Σας, με το οποίο ζητείται παράταση της 
λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων για τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες 
της χώρας, των οποίων έληξε η θητεία στις 31.12.2014 και προσδιορισμό της 
διαδικασίας και του χρόνου διενέργειας των εκλογών είναι άνευ 

 
Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακών Ενοτήτων ∆ωδεκανήσου (Σ.Υ.Π.Ν.Α.Π.Ε.∆.) 
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Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακών Ενοτήτων ∆ωδεκανήσου (Σ.Υ.Π.Ν.Α.Π.Ε.∆.) 
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αντικειμένου αναφορικά με την δική μας Περιφέρεια, η οποία τηρώντας τις 
προβλεπόμενες διατάξεις ολοκλήρωσε μέσα στις νόμιμες προθεσμίες τη 
σχετική εκλογική διαδικασία, κατά τα ανωτέρω αναγραφέντα και επομένως 
δεν χρήζει έκδοσης νέας υπουργικής απόφασης σχετικής με την εκλογική 
διαδικασία, όπως ζητείται στο ανωτέρω έγγραφο.  
 
Σε κάθε περίπτωση ζητούμε να εξαιρεθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από 
την διενέργεια εκλογών των αιρετών εκπροσώπων του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, καθώς η σχετική διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες διατάξεις, κατά τα ανωτέρω αναγραφέντα και ταυτόχρονα 
καλούμε την ΟΣΥΑΠΕ να ανακαλέσει με επιστολή της προς το Υπουργείο Σας 
την αναφορά της στο ανωτέρω έγγραφο σχετικά με τη διενέργεια εκλογών 
των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των  
δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας, καθώς η γνώση της, τόσο από τη 
σχετική αλληλογραφία όσο και δια του εκπροσώπου μας στο Γενικό 
Συμβούλιο είναι δεδομένη για τις ήδη διενεργηθείσες εκλογές της 
Περιφέρειάς μας και για το λόγο αυτό έπρεπε σε κάθε περίπτωση να εξαιρέσει 
την Περιφέρειά μας από τα διαλαμβανόμενα αιτήματά της.   
 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 
 
 
 
 
Συνημμένα : 
 

1) Το αρ. πρωτ. 2/1-3-2015 έγγραφο ΟΣΥΑΠΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

2) Το αρ. πρωτ. 4583/1-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 
Δωδεκανήσου με θέμα «Αποστολή πινάκων εκλογέων για την εκλογή εκπροσώπων 
στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο» 

3) Την αρ. πρωτ. 104735/9457/7-10-2014 προκήρυξη του Περιφερειάρχη Νοτίου 
Αιγαίου για τη διενέργεια εκλογών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 

4) Την αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1102/οικ. 14278/5-6-2014 εγκύκλιο του 
Υπουργείου με θέμα «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα 
υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών» 

 



ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Τετάρτη, 04 Μάρτιος 2015 23:28

  Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ   Δ/νση:
Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος
 
email: 
           
osyape@otenet.gr
  
 
www.osyape.gr
 
    

Αθήνα, 1/3/2015                                                Προς

  

Αρ. Πρωτ :  2                             Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

  

                                                                     Ανασυγκρότησης

  

                                                 Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης         

  

                                           Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας των Ο.Τ.Α.

  

                                                       Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α.                               

  

                                                                Σταδίου 27, 10183 Αθήνα

  

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι τώρα απόφαση του Υπουργείου
σας για τη διενέργεια εκλογών των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά
συμβούλια των 13 Περιφερειών της χώρας, σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή.
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ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Τετάρτη, 04 Μάρτιος 2015 23:28

Παρότι σας είναι γνωστό ότι η θητεία των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια
έληξε στις 31/12/2014, δεν έχει εκδοθεί απόφαση παράτασης της θητείας τους και δεν έχει
καν προσδιοριστεί η διαδικασία και ο χρόνος για τις νέες εκλογές, ενώ μάλιστα σε όλες τις
Περιφέρειες έχει συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός διαφόρων ζητημάτων και αιτημάτων, που
αναμένουν την εξέτασή τους από τα υπηρεσιακά συμβούλια.

  

Επισημαίνουμε ότι θεωρούμε αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά μας να εκλέγουμε
απρόσκοπτα τους εκπροσώπους μας και ζητάμε άμεσα να προχωρήσετε στην
έκδοση σχετικής απόφασης με την οποία θα προσδιορίζετε το χρόνο και την διαδικασία
εκλογής των αιρετών εκπροσώπων μας.

  

Ζητάμε επίσης η εκλογική διαδικασία να γίνει εργάσιμη ημέρα, όπως εξάλλου γίνεται
στους ΟΤΑ α΄βαθμού και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, με κάλπες σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα και όχι μόνο στην έδρα της Περιφέρειας, να έχουν δικαίωμα επιστολικής ψήφου,
μόνο οι εργαζόμενοι, που υπηρετούν σε υπηρεσίες άλλης Περιφέρειας και τέλος να έχουν
το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι» όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από κατηγορία και βαθμό.

  

Τέλος είναι αναγκαίο να δώσετε αμέσως παράταση στη θητεία των υπηρεσιακών
συμβουλίων, που υφίσταντο μέχρι τις 31-12-2014, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η νέα εκλογική
διαδικασία και η αντίστοιχη συγκρότησή τους, προκειμένου να εξετάσουν όλες τις
εκκρεμείς υποθέσεις.

  

Για το Δ.Σ.

  

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        
   Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

                    ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ                                                                                                 
      ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
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Αποστολή µε e-mail 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Ρόδος, 01 Ιουλίου 2014 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ               Αριθ.πρωτ.:4853 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗTIKOY-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆Ω∆/ΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

 
 
Ταχ. ∆/νση     : Ρόδος                ΠΡΟΣ : κ.κ.Προϊσταµένους Υπηρεσιών 
Ταχ. Κώδικας : 85100                                                   Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
Πληροφορίες  : Α. Παπαϊωάννου    Π.Ε. Ρόδου και Π.Ε. Ν.∆ωδ/σου     
Τηλέφωνο      : 2241360521      (για ανάρτηση των πινάκων µε    
Telefax           : 2241074333      αποδεικτικό και   
E-mail   : a.papaioanou@rho.pnai.gov.gr   ενηµέρωση των υπαλλήλων)   

    
 

       
ΘΕΜΑ : Αποστολή πινάκων εκλογέων για την εκλογή εκπροσώπων στο 

Υπηρεσιακό Συµβούλιο  

 

ΣΧΕΤ. : Το υπ’ αρίθµ.∆Ι∆Α∆/Φ.37.17/1102/οικ.14278/5-6-2014 έγγραφο του Υπ. 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης   
 
 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας στέλνουµε συνηµµένα πίνακα εκλογέων 
για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο και παρακαλούµε για την 
τοιχοκόλλησή τους στο κατάστηµα της υπηρεσίας σας το αργότερο µέχρι την Πέµπτη 10 
Ιουλίου 2014. Το πρακτικό τοιχοκόλλησης υπογεγραµµένο από δυο υπαλλήλους θα 
πρέπει να µας σταλεί άµεσα µε φαξ. 
  

Πίνακες Εκλογέων  
  

Σύµφωνα µε την αριθµ.∆ΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β/1988) 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε µε τις αριθµ.∆ΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/ 7-12-
1988 (ΦΕΚ 876/τ.Β/1988), ∆Ι∆Α∆/Φ.37/165/30179/ 3-9-1990 (ΦΕΚ 562/τ.Β/1990) και 
∆Ι∆Α∆/Φ.37.9/683/19516/ 26-9-2001 (ΦΕΚ 1246/τ.Β/2001) υπουργικές αποφάσεις, µέχρι 
τις 30 Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους συντάσσονται από την αρµόδια υπηρεσία 
προσωπικού πίνακες που περιλαµβάνουν όλους τους υπαλλήλους που υπάγονται στην 
αρµοδιότητα  του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου.  
 

Αιτήσεις - ενστάσεις κατά των πινάκων  
  

Κάθε εκλογέας µπορεί να ζητήσει µε αίτησή του την εγγραφή του στους πίνακες 
καθώς και τη διόρθωση κάθε στοιχείου της εγγραφής του που εσφαλµένα τυχόν έχει 
καταχωρηθεί στους καταλόγους ή έχει µεταβληθεί µετά την κατάρτισή τους. Οµοίως 
καθένας που έχει το δικαίωµα να εκλεγεί µπορεί να υποβάλει στην αρµόδια υπηρεσία 



ένσταση για τη διαγραφή κάποιου από τους πίνακες εκλογέων . Η ένσταση περιλαµβάνει 
το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση αυτού που την υποβάλλει, το ονοµατεπώνυµο 
εκείνου εναντίον του οποίου στρέφεται και τους ειδικούς και συγκεκριµένους λόγους που 
επικαλείται για τη διαγραφή.  

Οι αιτήσεις διόρθωσης ή οι ενστάσεις υποβάλλονται µέσα σε αποκλειστική 

προθεσµία επτά ηµερών από την ανακοίνωση των πινάκων, ήτοι µέχρι την 17-7-2014. 
Αιτήσεις ή ενστάσεις που τυχόν θα υποβληθούν θα πρέπει να σταλούν στην 

υπηρεσία µας και µε φαξ. 
Οι αιτήσεις και οι ενστάσεις εξετάζονται µέχρι 30 Ιουλίου και οι πίνακες 

οριστικοποιούνται στις 31 Ιουλίου. 

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων 
  

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 αιρετοί 
εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συµβούλια θα πρέπει να ανήκουν στην 

κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ∆Ε και να έχουν τουλάχιστον το βαθµό Γ. Σηµειώνεται ότι οι  
υπάλληλοι, που τελούν σε διαθεσιµότητα ή αργία, δεν έχουν το δικαίωµα του εκλέγεσθαι. 

 
Κάθε εκλογέας έχει δικαίωµα να συµµετάσχει ως υποψήφιος στις εκλογές είτε ως 

µεµονωµένος είτε κατά συνδυασµούς υποψηφίων. Συνδυασµός θεωρείται η κοινή 
συµµετοχή στις εκλογές τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.  

Η υποψηφιότητα µεµονωµένου υποψηφίου υποβάλλεται εγγράφως από τον 
ενδιαφερόµενο µε αίτησή του που παραδίδεται στη ∆/νση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού 
∆ωδ/σου ή αποστέλλεται ταχυδροµικώς και µε απόδειξη. Στην αίτηση του µεµονωµένου 
υποψηφίου αναγράφεται το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο, η υπαλληλική ιδιότητα και 
η ακριβής ταχυδροµική διεύθυνσή του. 

Κάθε συνδυασµός καταρτίζεται µε γραπτή δήλωση των υποψηφίων που τον 
απαρτίζουν. Η δήλωση αυτή περιλαµβάνει : 
Α)την ονοµασία του συνδυασµού 
Β)το ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, υπαλληλική ιδιότητα και ταχυδροµική διεύθυνση των 
υποψηφίων του συνδυασµού κατά αλφαβητική σειρά 
Γ)το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασµού. Η 
ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή δήλωση όλων των υποψηφίων του 
συνδυασµού. 

∆ήλωση εκπρόθεσµη καθώς και δήλωση που περιλαµβάνει λιγότερους από 4 
υποψήφιους δεν γίνονται δεκτές. Επίσης δεν είναι δυνατή η συµµετοχή υποψηφίων σε 
περισσότερους από έναν συνδυασµούς. 

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής υποψηφιοτήτων αυτές θα πρέπει να 
σταλούν στην υπηρεσία µας και µε φαξ. 
 

Οι υποψηφιότητες είτε µεµονωµένων υποψηφίων είτε συνδυασµών 
υποβάλλονται από 1 έως 10 Ιουλίου, η σύνταξη πινάκων υποψηφίων ολοκληρώνεται 
µέχρι 11 Ιουλίου, η τοιχοκόλλησή τους γίνεται µέχρι 21 Ιουλίου. 

 Ενστάσεις κατά του πίνακα υποψηφίων υποβάλλονται µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία πέντε ηµερών από την τοιχοκόλληση. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από 
την εφορευτική επιτροπή µέσα σε τρεις εργάσιµες ηµέρες από τότε που τις παρέλαβε, η 
δε οριστικοποίηση του πίνακα υποψηφίων γίνεται µέχρι 11 Σεπτεµβρίου. 
 
 



 
Ηµεροµηνίες εκλογών 

Η συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής γίνεται µέχρι την 1
η
 Σεπτεµβρίου. Η ηµεροµηνία 

εκλογών καθώς και ο χώρος διεξαγωγής τους καθορίζονται µε προκήρυξη του 
Περιφερειάρχη η οποία αποστέλλεται σε όλες τις υπηρεσίες τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν 
από την ψηφοφορία.  
 
 Του παρόντος εγγράφου να λάβουν γνώση ενυπογράφως όλοι οι υπάλληλοι 

της υπηρεσίας σας. 

 
 
 
                Ε.Π. 

            Η Προϊσταµένη ∆/νσης 

 

 

            Καλλιόπη ∆ιακαντώνη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Ταχυδρομική Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
                                          106 74, Αθήνα
Τηλ.:  213.131.3212, -3378, -3373,  -3394
Fax :   213.131.3389

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
           

Αθήνα,  5 Ιουνίου 2014 

Αριθ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1102/οικ. 14278

ΠΡΟΣ : 
1. Όλα τα Υπουργεία, Γενικές & 

Ειδικές Γραμματείες 
Δ/νσεις Διοικητικού/

      Προσωπικού
2. Όλες τις Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις 
       Δ/νσεις Διοικητικού/
       Προσωπικού 
3.   Δ/νση Οργάνωσης &           

Λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
        Σταδίου 27, 10183 Αθήνα 
4.  Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές

Δ/νσεις Διοικητικού ή
       Προσωπικού
6. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Λέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα
           

ΘΕΜΑ:  Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια 
των δημοσίων υπηρεσιών.

1. Έχοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία, που καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία και 
τις προϋποθέσεις επιλογής αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των 
δημοσίων υπηρεσιών, και ειδικότερα:

α) την αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-88 (ΦΕΚ 684/Β/1988) υπουργική απόφαση 
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-88 
(ΦΕΚ/876/Β/1988), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3-9-90 (ΦΕΚ/562/Β/1990) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/26-9-2001 (ΦΕΚ/1246/Β/2001) υπουργικές αποφάσεις, 

β) τις διατάξεις του άρθρου 159 της 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),

γ) 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, σύμφωνα με τις οποίες οι 
αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να 
ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ’.
δ) τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Α΄ 81) σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) και της παρ. 13 του 
άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54)
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2. Το γεγονός ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2014 λήγει η θητεία των αιρετών μελών των 
υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών,

παρακαλούνται οι αρμόδιες Δ/νσεις Διοικητικού ή Προσωπικού να μεριμνήσουν για την 
έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών 
εκπροσώπων στα εν λόγω συμβούλια, τα οποία θα συγκροτηθούν για την χρονική 
περίοδο από 1-1-2015 έως 31-12-2016. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία μέχρι 30 Ιουνίου του 
τρέχοντος έτους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή 
η κατάρτιση των πινάκων εκλογέων.

Στους ανωτέρω πίνακες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα συμπεριληφθούν και 
τυχόν υπάλληλοι που κατά την ημερομηνία αυτή τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, 
δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ.1 και παρ.2 του άρθρου 2 της αριθ. 
ΔΙΚΠ/Φ.80/30/8703/19-9-88 (ΦΕΚ 684Β) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, δικαίωμα να εκλέγουν  αιρετούς εκπροσώπους έχουν οι υπάλληλοι όλων 
των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου 
και δικαίωμα να εκλέγονται  έχουν όλοι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι εκτός αυτών που 
τελούν σε κατάσταση αργίας. Βάσει των ανωτέρω σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παρ.1 του άρθρου 105 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν.4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54) και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 99 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) ο τελών σε κατάσταση  διαθεσιμότητας ή αργίας  
δεν αποβάλλει  την υπαλληλική του ιδιότητα, οπότε και εξακολουθεί   να υπάγεται στο 
υπηρεσιακό συμβούλιο που υπαγόταν και πριν να τεθεί στην κατάσταση αυτή και 
συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση που θέτει η  ως άνω σχετική υπουργική απόφαση, 
αναφορικά με το δικαίωμα του εκλέγειν, ούτως ώστε να  δίνεται η δυνατότητα και στην 
περίπτωση  των εν λόγω υπαλλήλων  να συμπεριληφθούν στους πίνακες εκλογέων, 
προκειμένου να ασκήσουν  το ανωτέρω δικαίωμά τους κατά τις εκλογές των αιρετών 
εκπροσώπων στο υπηρεσιακό   συμβούλιο  της υπηρεσίας τους. 

Αντίθετα, οι εν λόγω υπάλληλοι, που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχουν το 
δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δεδομένου ότι η εκτέλεση των καθηκόντων των αιρετών μελών 
υπηρεσιακών συμβουλίων αποτελεί εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος, και σύμφωνα 
με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα οι εν λόγω υπάλληλοι κατά 
τη διάρκεια που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας, απέχουν  από την 
εκτέλεση οποιονδήποτε  καθηκόντων τους, κύριων και παρεπόμενων. 

          Οι Δ/νσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να 
κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που 
εποπτεύουν και να παράσχουν κάθε συνδρομή για την εφαρμογή της. 

                                                            Ο Γενικός Γραμματέας

                                                              Δημήτριος Στεφάνου

Εσωτερική διανομή :
-  Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
-  Γραφείο κ. Υφυπουργού   
-  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
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- Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
- Δ/νση Διοικητικού 
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