
 

          ΤΡΙΠΟΛΗ, 07/09/2020 

          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  7759 

 

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

υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για τη διετία 2021-2022» 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ       

Έχοντας υπόψη: 

1. 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΄). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 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΄).  

3. Τις διατάξεις της παρ.6β του άρθρου 159 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. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, όπως ισχύει). 

5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18-6-2020 (ΑΔΑ:ΨΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα 

υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου». 

6. Το γεγονός ότι την 31η-12-2020 λήγει η θητεία των αιρετών μελών του Υπηρεσιακού 
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Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού». 

 

 

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 -1-2021 έως την 

31η -12-2022. 

 

Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2020, ημέρα 

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

Τυχόν επαναληπτικές εκλογές θα διενεργηθούν την 15η Οκτωβρίου 2020, 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. 

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 τριμελής εφορευτική επιτροπή με 

ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία συγκροτήθηκε κατόπιν δημόσιας κλήρωσης 
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σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7555/01-09-2020 Απόφαση του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητή κ. Αθανάσιου Κ. Κατσή (ΑΔΑ: ΨΩΡΜ469Β7Δ-

ΦΨΦ) και με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7734/04-09-2020 ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης προς 

αντικατάσταση μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων 

των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, η οποία θα διεξαχθεί στις 09.09.2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00π.μ. 

στα γραφεία της Διεύθυνσης Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην πόλη 

της Τρίπολης.  

Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών (τακτικά και αναπληρωματικά) κληρώνονται 

από τους εγγεγραμμένους στους οριστικούς πίνακες των εκλογέων και κατόπιν 

συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Για το διορισμό τους ειδοποιούνται αυθημερόν τα τακτικά 

και τα πρώτα τρία αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της κλήρωσής τους.   

Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος που έχει τον μεγαλύτερο 

βαθμό. Μεταξύ ισόβαθμων, ο πρόεδρος ορίζεται με κλήρωση μεταξύ τους ενώπιον των 

μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο πρόεδρος αναθέτει σε ένα από τα μέλη της 

επιτροπής καθήκοντα γραμματέα. 

Η άσκηση των καθηκόντων της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτική. Απαλλαγή 

των μελών της από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος οι 

οποίοι στη συνέχεια αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Αδικαιολόγητη 

παράλειψη άσκησης των καθηκόντων μέλους της εφορευτικής επιτροπής συνεπάγεται 

υποχρεωτικά άσκηση πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού 

Κώδικα. 

 

 

Ειδικότερα, υπενθυμίζονται και συνιστώνται τα κάτωθι: 

 

  Η προσέλευση των υπαλλήλων για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα θα πρέπει 

να γίνεται τηρουμένων των αποστάσεων του 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων. 

  Θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν μάσκα τόσο οι υπάλληλοι εκλογείς όσο και η 

εφορευτική επιτροπή. 

  Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι στην έδρα της Υπηρεσίας και ειδικότερα στην 

αίθουσα/χώρο, όπου διενεργούνται οι εκλογές, δεν θα παρατηρούνται φαινόμενα 

συνωστισμού και συγχρωτισμού. 

  Θα πρέπει να εξασφαλιστεί προηγουμένως η απολύμανση του χώρου, αλλά και ο 

αερισμός αυτού καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. 

  Να εξασφαλιστεί εκ των προτέρων και κατά το μέτρο του δυνατού ότι οι εκλογείς δεν θα 

χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα με τους άλλους εκλογείς, ιδίως στυλό, ή εφόσον αυτό δεν 

είναι εφικτό, να χρησιμοποιούνται γάντια μιας χρήσης ή να απολυμαίνονται τα μέσα και  
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ο χώρος εκλογής μετά από κάθε χρήση. 

  

 

                                                             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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