
 

          ΤΡΙΠΟΛΗ, 03/10/2018 

          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  7502 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των 

υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου     

Πελοποννήσου, για τη διετία 2019-2020» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ       

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  του ν. 4485/17 (ΦΕΚ: 114/4-8-2018, τ.Α΄).  

2. Την Υπουργική Απόφαση ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-9-1988 (ΦΕΚ: 684/19-9-1988,τ.Β΄) «Τρόπος, 

διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου», όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις 

- ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/2-12-1988 (ΦΕΚ: 876/7-12-1988,τ.Β΄), 

- ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/31-8-1990 (ΦΕΚ: 562/3-9-1990,τ.Β΄) και 

- ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/17-9-2001 (ΦΕΚ: 1246/26-9-2001,τ.Β΄). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 περ. Β΄ παρ.4 του ν.1884/1990 (ΦΕΚ: 81/16-6-1990, τ.Α΄) σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.3801/2009 (ΦΕΚ: 163/4-9-2009, 

τ.Α΄) και της παρ. 13 του άρθρου ενάτου του ν.4057/2012 (ΦΕΚ: 54/14-3-2012, τ.Α΄).  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ.6 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ: 26/9-2-2007, τ.Α΄), όπως 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ: 51/29-3-

2010, τ.Α΄) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 9 του 

Ν. 4057/2012. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου παραγρ. 4 πρώτο εδάφιο περ. β΄ του Ν.3839/2010, όπως 

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

διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ: 33/27-2-2016, τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ: 94/27-5-2016, τ.Α΄). 

6. Την υπ’αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ.20881/11-6-2018 (ΑΔΑ:61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ) εγκύκλιο 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22131 Τρίπολη 

Τηλ.:2710-372113, 2710-372115 

fax: 2710-372119 

 

ΑΔΑ: 6ΛΥ3469Β7Δ-9ΘΚ



 2 

του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εκλογές για την ανάδειξη των 

αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων 

υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ». 

7. Το γεγονός ότι την 31η-12-2018 λήγει η θητεία των αιρετών μελών του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε   

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των διοικητικών 

υπαλλήλων - δύο (2) μονίμων και δύο (2) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) - και των αναπληρωτών τους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του 

Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη διετία από 1ης -1-2019 έως την 

31η -12-2020. 

Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 21η Νοεμβρίου 2018, ημέρα 

Τετάρτη από  8:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. 

Τυχόν επαναληπτικές εκλογές θα διενεργηθούν την 22η Νοεμβρίου 2018, ημέρα 

Πέμπτη από  8:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.. 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στην Α8 αίθουσα Συνεδριάσεων (1ος όροφος) του κτιρίου του 

Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στην πόλη της Τρίπολης, με άμεση, καθολική 

και μυστική ψηφοφορία, ενώπιον των εφορευτικών επιτροπών.  

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. 

 Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων/ειδικοτήτων 

προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου, μόνιμοι και με 

σχέση  εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. και είναι εγγεγραμμένοι στους οριστικούς πίνακες εκλογέων. Οι 

αποσπασμένοι υπάλληλοι σε άλλη υπηρεσία ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στην 

υπηρεσία όπου ανήκουν οργανικά. 

Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι υπάλληλοι της προηγούμενης 

παραγράφου, οι οποίοι  ανήκουν στις κατηγορίες/εκπαιδευτικές βαθμίδες  ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ με 

βαθμό Γ΄ τουλάχιστον, εκτός από αυτούς που τελούν σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας ή 

διαθεσιμότητας. 

Η ψηφοφορία γίνεται αυτοπροσώπως με την αστυνομική ταυτότητα ή το βιβλιάριο 

ασθενείας ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία των 

ψηφοφόρων. 

 

 

Ευθύνη Διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας 

Την ευθύνη της εκλογικής διαδικασίας θα έχει η τριμελείς εφορευτική επιτροπή με 

ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα συσταθεί κατόπιν δημόσιας κλήρωσης που 

θα λάβει χώρα την 11η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. από την 

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού ενώπιον δύο τουλάχιστον Προϊσταμένων 
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Διευθύνσεων ή Τμημάτων και εάν αυτοί δεν υπάρχουν ενώπιον δύο υπαλλήλων στα 

γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικού (Τέρμα Καραϊσκάκη, 2ος όροφος).  

Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών (τακτικά και αναπληρωματικά) κληρώνονται 

από τους εγγεγραμμένους στους οριστικούς  πίνακες των εκλογέων (με εξαίρεση την 

κατηγορία Υ.Ε.) και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Για το διορισμό τους ειδοποιούνται 

αυθημερόν τα τακτικά και τα πρώτα τρία αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά κλήρωσής 

τους.   

 

  

 

                                                             Ο  Πρύτανης 

 

 

 

      Αθανάσιος Κ. Κατσής 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:                                                                      

- Πρυτανεία Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

- Σχολές Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

- Λοιπές Δ/νσεις, Ανεξάρτητα Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου 

- Διοικητικοί Υπάλληλοι Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

- Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
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