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Κτίριο : Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»

Αριθμ. Πρωτ. : 28480

Εκλογές για την ανάδειξη δύο (2)
αιρετών εκπροσώπων από το μόνιμο
Διοικητικό Προσωπικό στο Κοινό
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού
Προσωπικού του Α.Π.Θ.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών αριθ.
πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/186-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ)

ΠΡΟΣ
Όλο το Μόνιμο Διοικητικό
Προσωπικό του:
1.Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
2.Πανεπιστημιακής Φοιτητικής
Λέσχης (Π.Φ.Λ.)
3.Ταμείου Διοικήσεως Διαχειρίσεως
Αγροκτήματος Πανεπιστημίου
(Τ.Δ.Δ.Α.Π.)
4.Ταμείου Διοικήσεως Διαχειρίσεως
Πανεπιστημιακών Δασών
(Τ.Δ.Δ.Π.Δ.)
(Μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου)
Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση αριθμ.ΔΙΚΠΡ/Φ.80.30/8703/16-9-1988
(ΦΕΚ 684/19-9-1988 τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές αποφάσεις
αριθμ.ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-1988 (ΦΕΚ 876/7-12-1988 τ. Β΄), αριθμ.ΔΙΔΑΔ/
Φ.37/165/30179/31-8-1990 (ΦΕΚ 562/3-9-1990 τ. Β΄), αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/
19516/17-9-2001 (ΦΕΚ 1246/26-9-2001 τ. Β΄) και αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1149/
οικ.15787/8-6-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΝ9465ΦΘΕ-Χ3Τ) και την Υπουργική απόφαση αριθμ.
Β1/322/24-4-1989 (ΦΕΚ 304/26-4-1989 τ. Β΄), σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου
της διαδικασίας και των προϋποθέσεων εκλογής αιρετών εκπροσώπων των
υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών
και των Ν.Π.Δ.Δ., καταρτίστηκε πίνακας εκλογέων μόνιμου προσωπικού για την
ανάδειξη δύο (2) αιρετών μελών του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού
Προσωπικού του Πανεπιστημίου μας για τη χρονική περίοδο 1-1-2021 έως 31-122022.
Κάθε εκλογέας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την
ανακοίνωση του πίνακα μπορεί να ζητήσει από το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού,
με αίτησή του, την εγγραφή του στον πίνακα καθώς και τη διόρθωση κάθε στοιχείου
της εγγραφής, που εσφαλμένα τυχόν έχει καταχωρηθεί ή έχει μεταβληθεί.
Μέσα στην ίδια προθεσμία και με τον ίδιο τρόπο, καθένας που έχει το δικαίωμα
να εκλεγεί, μπορεί να υποβάλλει ένσταση για τη διαγραφή κάποιου από τον πίνακα
εκλογέων, για λόγους που αναφέρονται στην ιδιότητά του ως εκλογέα.
Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18-6-2020 οι υπάλληλοι που τελούν σε κατάσταση
διαθεσιμότητας ή αργίας δεν αποβάλλουν την υπαλληλική τους ιδιότητα και συνεπώς
συμπεριλαμβάνονται κανονικά στους πίνακες των υπαλλήλων που έχουν το δικαίωμα
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του εκλέγειν. Αντίθετα 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 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.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6β του άρθρου 159 του
Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007, όπως ισχύει), 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΄.
Κάθε εκλογέας με τις παραπάνω προϋποθέσεις, έχει δικαίωμα να συμμετέχει
ως υποψήφιος στις εκλογές, είτε ως μεμονωμένος, είτε κατά συνδυασμούς
υποψηφίων. Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων (4)
τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Η υποψηφιότητα των μεμονωμένων
υποψηφίων υποβάλλεται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο με αίτησή του. Κάθε
συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση των υποψηφίων που τον απαρτίζουν.
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα γίνει στο Κεντρικό Πρωτόκολλο (κτίριο
Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», 1ος όροφος), από τις 1-7-2020 έως τις 10-7-2020.
Ο Πίνακας εκλογέων θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Πρυτανείας
(ισόγειο κτιρίου Διοικήσεως).
Οι Υπηρεσίες διοικητικού της Π.Φ.Λ., Τ.Δ.Δ.Α.Π. και Τ.Δ.Δ.Π.Δ.
παρακαλούνται για την ανάρτηση του πίνακα εκλογέων στον πίνακα ανακοινώσεών
τους, καθώς και για την επίδοση του εγγράφου αυτού στο προσωπικό της
αρμοδιότητάς τους.
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