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Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των
δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου- ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024
Έχοντας υπόψη:
1. το γεγονός ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2022 λήγει η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών και πειθαρχικών
Συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.,
2. τη σχετική νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών αιρετών εκπροσώπων των
υπαλλήλων, μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ., και ειδικότερα:
2.1. την αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (Β’ 684) υπουργική απόφαση (εφεξής υπουργική απόφαση),
όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-1988 (Β’ 876), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/ 165/30179/3-91990 (Β’ 562), ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/ 19516/26-9-2001 (Β’ 1246) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-112016 (Β’ 3794) υπουργικές αποφάσεις,
2.2. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/2-3-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 944) (ΑΔΑ:
6ΘΒΣ46ΜΤΛ6-ΙΟΦ), με θέμα «Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των
δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας»
2.3. τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει),
σύμφωνα με τις οποίες οι αιρετοί εκπρόσωποι θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα
ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν βαθμό τουλάχιστον Γ’,
2.4. 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),
2.5. τις διατάξεις του άρθρου 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, όπως ισχύει)
3. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1301/οικ.7022/20-4-2021 (ΑΔΑ: 9ΥΟ146ΜΤΛ6-Μ2Ω) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με
θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης αναφορικά με την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των
δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.»,
καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να μεριμνήσουν για την έγκαιρη
έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και
πειθαρχικά Συμβούλια, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2023 έως 31-12-2024.
Κατόπιν των ανωτέρω, υπενθυμίζονται τα εξής :
-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 178 του ν. 4764/2020, η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών
συμβουλίων, των οποίων η θητεία έληγε στις 31.12.2020, παρατάθηκε μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών
εκπροσώπων έως 31.12.2021 και σε κάθε περίπτωση η θητεία των αιρετών εκπροσώπων που αναδείχθηκαν
βάσει εκλογών που διεξήχθησαν κατά τη διετία 2021- 2022 λήγει την 31η-12-2022.
Υπενθυμίζονται οι σχετικές διατάξεις του αρ. 76 του ν. 4850/2021, «Παράταση θητείας αιρετών μελών
υπηρεσιακών συμβουλίων - Θητεία αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007
1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α` 256), περί της θητείας των αιρετών μελών των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.
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2. Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του Κώδικα
Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α` 26) και του
Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α` 143) που έχουν εκλεγεί ή εκλέγονται μετά από
την 31η.12.2020 λήγει την 31η.12.2022, ανεξαρτήτως της ημεροχρονολογίας εκλογής τους».
Ως εκ των ανωτέρω, καλούνται οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών
διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και των προαναφερόμενων 2.1. και 2.2. αποφάσεων για τις ενέργειες
εκείνες σχετικά με την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια. Οι αιρετοί
εκπρόσωποι που θα αναδειχθούν θα οριστούν μέλη των συμβουλίων αυτών για θητεία δύο ετών, από 1-1-2023
έως 31-12-2024.
-Μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ για την ηλεκτρονική ψηφοφορία δίνεται η δυνατότητα στους φορείς του
Δημοσίου να επιλέξουν για την διεξαγωγή των εκλογών είτε την ψηφοφορία με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε
την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις της αρ. 2.1. υπουργικής απόφασης εφαρμόζονται
και στην περίπτωση που ο φορέας επιλέξει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για όσα θέματα δεν
ρυθμίζονται ειδικώς με την αρ. 2.2. υπουργική απόφαση.
Προς διευκόλυνση των αρμόδιων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού, επισυνάπτεται στην παρούσα
Παράρτημα με χρονοδιάγραμμα ενεργειών και προθεσμιών για τη διεξαγωγή των εκλογών των αιρετών
εκπροσώπων των υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Η κατάρτιση των πινάκων εκλογέων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη 30
Ιουνίου 2022 (παρ. 1 του άρθρου 3 της αρ. 2.1. υπουργικής απόφασης). Στους πίνακες εκλογέων θα
συμπεριληφθούν και τυχόν υπάλληλοι που, κατά την ημερομηνία σύνταξης των πινάκων εκλογέων, τελούν σε
διαθεσιμότητα ή αργία, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της εν λόγω υπουργικής
απόφασης, δικαίωμα να εκλέγουν αιρετούς εκπροσώπους έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού
που ανήκουν οργανικά στο φορέα και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και δικαίωμα
να εκλέγονται έχουν όλοι οι υπάλληλοι εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας.
Βάσει των ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Υπαλληλικού
Κώδικα και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 99 του Υπαλληλικού Κώδικα, 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 τεθεί στην κατάσταση αυτή και συνεπώς πληρούται η
προϋπόθεση που θέτει η ως άνω υπουργική απόφαση αναφορικά με το δικαίωμα του εκλέγειν. Αντίθετα, οι
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 υπάλληλοι που
βρίσκονται σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας απέχουν από την εκτέλεση των καθηκόντων τους, κύριων
και παρεπόμενων. Όσον αφορά υπαλλήλους, οι οποίοι τέθηκαν σε αναστολή σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρ. 206 του ν. 4820/2021, διευκρινίζονται τα εξής:
Οι υπάλληλοι, στους οποίους κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης έχει υποβληθεί το
ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του ν. 4820/2021, για όσο χρόνο τελούν σε αναστολή δεν λαμβάνουν
αποδοχές και ο χρόνος αυτός δεν αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία. Ως εκ τούτου και για όσο χρόνο οι
υπάλληλοι αυτοί τελούν σε αναστολή, δεν ασκούν τα καθήκοντα τους, κύρια και παρεπόμενα.
Το πνεύμα της ανωτέρω διάταξης συνίσταται στην καθ΄οιονδήποτε τρόπο αποχή από την άσκηση υπηρεσιακών
καθηκόντων καθ΄ολο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση τους ως προς
τον εμβολιασμό. Ως εκ τούτου, οι υπάλληλοι αυτοί στερούνται το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για όσο διάστημα
βρίσκονται σε αναστολή.
Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι στους πίνακες εκλογέων εγγράφονται, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις της αρ. 2.1. υπουργικής απόφασης, οι υπάλληλοι όλων των κλάδων μόνιμου προσωπικού που
υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου. Επιπλέον, με 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), οι διατάξεις περί εκλογής αιρετών εκπροσώπων
επεκτάθηκαν και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως εκ τούτου θα
καταρτιστούν και πίνακες εκλογέων στους οποίους θα συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του οικείου φορέα.
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Στους πίνακες εκλογέων εγγράφονται και οι υπάλληλοι, μόνιμοι ή ΙΔΑΧ, που υπηρετούν με απόσπαση
σε άλλο φορέα, αλλά το εκλογικό τους δικαίωμα θα ασκηθεί στην υπηρεσία, όπου ανήκουν οργανικά.
Δεν εγγράφονται στους πίνακες εκλογέων:
1.1. Υπάλληλοι ΙΔΟΧ ή μετακλητοί ή επί θητεία: οι κατηγορίες αυτές υπαλλήλων δεν συμπεριλαμβάνονται στους
πίνακες εκλογέων, αλλά για τα θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης που κρίνονται από τα αρμόδια
υπηρεσιακά ή πειθαρχικά συμβούλια, θα μετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων ή των ΙΔΑΧ υπαλλήλων
αναλόγως της σχέσης εργασίας του υπαλλήλου, τον οποίο αφορά το εξεταζόμενο ερώτημα.
1.2. Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης που έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί βάσει των διατάξεων 84-86 του Υ.Κ.
ή βάσει άλλων διατάξεων (π.χ. αρ. 18 του ν. 4492/20217).
1.3. Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων.
1.4. Οποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος μόνιμος ή ΙΔΑΧ, εφόσον η υπηρεσιακή του κατάσταση δεν υπάγεται στην
αρμοδιότητα του υπηρεσιακού ή πειθαρχικού συμβουλίου.
Επισημαίνεται ότι για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Υπηρεσιακών Γραμματέων και των
προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων που έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 84- 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, ή έχουν τοποθετηθεί βάσει ειδικών διατάξεων (π.χ.
άρθρο 18 ν. 4492/2017), δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων τόσο του άρθρου 159
του Υ.Κ. όσο και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, τα οποία «…είναι αρμόδια για
την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, ορισμένου νομικού προσώπου ή
περισσοτέρων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (κοινά), με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη και τα θέματα
που αφορούν στην επιλογή προϊσταμένων» (παρ. 5 του άρθρου 159 Υ.Κ., όπως ισχύει), αλλά εξετάζονται από το
Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του Υ.Κ., το οποίο
«…είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση, εκτός των θεμάτων πειθαρχικού δικαίου και επιλογής,
των προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των δημοσίων υπηρεσιών, με την επιφύλαξη τυχόν
ειδικότερων διατάξεων …» (παρ. 1 άρθρο 160 του Υ.Κ. όπως ισχύει). Ωστόσο, θέματα προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων που έχουν τοποθετηθεί βάσει των διατάξεων περί αναπλήρωσης προϊσταμένων (άρθρο 87 Υ.Κ.,
όπως ισχύει) δεν εξετάζονται από το Συμβούλιο του άρθρου 160 του Υ.Κ., αλλά από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια
του άρθρου 159 του Υ.Κ. και από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, στην αρμοδιότητα
των οποίων υπάγεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, οπότε και οι υπάλληλοι αυτοί
περιλαμβάνονται στις πίνακες εκλογέων.
2. Με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (Β’ 3794) υπουργική απόφαση, τροποποιήθηκε η
υπουργική απόφαση για τη διενέργεια των εκλογών για τους αιρετούς στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, και στη
συνέχεια εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/ 1211/οικ.20881/11-6-2018 (ΑΔΑ:
61ΤΙ465ΧΘΨ- 6ΗΨ) εγκύκλιος με θέμα «Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων
στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την
ορθή και ενιαία εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και διευκρινίσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα εξής:
α. H ψηφοφορία διεξάγεται σε εργάσιμη ημέρα (και όχι ημέρα Σάββατο, όπως ίσχυε), η οποία ορίζεται με
προκήρυξη που εκδίδει ο οικείος Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης του ΝΠΔΔ το αργότερο μέχρι τις 15
Σεπτεμβρίου του έτους εκλογής, ήτοι μέχρι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.
β. εάν σε περιφερειακές υπηρεσίες απασχολούνται τουλάχιστον 40 υπάλληλοι (μόνιμοι ή Ι.Δ.Α.Χ.) οι οποίοι
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της κεντρικής Υπηρεσίας, τότε οι υπάλληλοι αυτοί
ψηφίζουν στην περιφερειακή υπηρεσία ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής που συστήνεται για το σκοπό αυτό (ad
hoc). Σχετική η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ.28881/11-6-2018 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ). Στο σημείο
αυτό διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι που ψηφίζουν ενώπιον της ad hoc εφορευτικής επιτροπής θα εσωκλείουν
τον φάκελο ψηφοφορίας σε ξεχωριστό φάκελο επί του οποίου θα αναγράφεται με ευθύνη τους το
ονοματεπώνυμό τους, διαδικασία που ακολουθείται και από τους υπαλλήλους που ψηφίζουν δι΄
αλληλογραφίας, εφόσον στην υπηρεσία όπου υπηρετούν δεν πληρούται το κριτήριο των 40 υπαλλήλων. Τα
ανωτέρω διευκρινίζονται κατόπιν ερωτημάτων διαφόρων υπηρεσιών, καθώς κατά την ημερομηνία διεξαγωγής
της ψηφοφορίας στην κεντρική έδρα της Υπηρεσίας, προκύπτει ο υπάλληλος να έχει απολέσει την ιδιότητά του
ή να μην υπάγεται πλέον στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου, οπότε και η ψήφος του δεν
επιτρέπεται να προσμετρηθεί στις έγκυρες ψήφους.
Υπενθυμίζεται ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
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Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 6 α του άρθρου 26 του ν. 4690/2020 «14. Η θητεία των μελών των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων του παρόντος άρθρου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
από τη συγκρότησή τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των τακτικών μη αιρετών μελών των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησής τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του
πρώτου άρτιου έτους που ακολουθεί αμέσως μετά ή κατά τον χρόνο συγκρότησής τους, εφόσον είναι άρτιο
έτος.». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, σε όσες υπηρεσίες έχουν πραγματοποιηθεί οι επιλογές και τοποθετήσεις
προϊσταμένων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Υ.Κ., υποχρεωτικά συγκροτούν υπηρεσιακά συμβούλια βάσει
του αρ. 159 του Υ.Κ., οπότε και από 1/1/2023 το υπηρεσιακό συμβούλιο θα λειτουργεί βάσει νέας συγκρότησης
με ορισμό εκ νέου όλων των μελών συμπεριλαμβανομένων και των αιρετών εκπροσώπων που θα αναδειχθούν
από τις επικείμενες εκλογές. Αντιθέτως, στις λοιπές υπηρεσίες, των οποίων τα υπηρεσιακά συμβούλια έχουν
συγκροτηθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 30 του ν. 4369/2016, θα προβούν σε
αντικατάσταση μόνο των αιρετών μελών. Υπενθυμίζονται οι σχετικές με το θέμα οι εξής εγκύκλιοι της
Υπηρεσίας
μας:
α)
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2517/οικ.10914/8-3-2019,
(ΑΔΑ:
6ΤΑ1465ΧΘΨ-ΛΥΗ),
β)
ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/οικ.6497/4-3-2016 (ΑΔΑ: Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8) και γ) ΔΙΔΑΔ/Φ.37.18/1143/οικ.7487/15-62016 (ΑΔΑ: 70ΣΜ465ΦΘΕ-ΞΞΓ).
Τέλος, στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 και σταθμίζοντας
την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και της δημόσιας υγείας γενικότερα και
αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, επιβάλλεται οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού να
προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής στους χώρους που θα
χρησιμοποιηθούν για την διενέργεια των εκλογών.
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους
υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή:
Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό- Συλλογικά Όργανα.
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
Συνημμένα: Χρονοδιάγραμμα ενεργειών/προθεσμιών έτους 2022
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Συντονιστών
3. ΑΔΕΔΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
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2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
4. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο
Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό- Συλλογικά Όργανα».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Χρονοδιάγραμμα ενεργειών- ψηφοφορία με αυτοπρόσωπη παρουσία
1.1. Απόφαση ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-09-1988 (ΦΕΚ 684 Β’) - Ψηφοφορία με αυτοπρόσωπη παρουσία

ΔΙΑΤΑΞΗ Υ.Α

Άρθρο 3 § 1
Άρθρο 3 § 2

Άρθρο 3 § 3

Άρθρο 3 § 5
Άρθρο 3 § 5
Άρθρο 4 § 2, 4

Άρθρο 5 § 1
Άρθρο 5 § 2
Άρθρο 5 § 3

Άρθρο 8 § 3

Άρθρο 8 § 3

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΝΕΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με βάση την αρ. 2.1.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ(Λόγω
υπουργική απόφαση
αργίας Σ/Κ)
Σύνταξη πινάκων εκλογέων
Μέχρι 30.6.2022,
(μονίμων – ιδαχ)
Πέμπτη
Τοιχοκόλληση και
Μέχρι 10.7.2022,
11.7.2022
κοινοποίηση πινάκων
Κυριακή
Δευτέρα
εκλογέων
Υποβολή αιτήσεων,
Μέσα σε 7 ημέρες από την
Αποκλειστική προθεσμία
διορθώσεων, ενστάσεων στον
ανακοίνωση των πινάκων
πίνακα εκλογέων
εκλογέων(Μέχρι και 18/7/2022
Δευτέρα, αν ανακοινωθούν
οι πίνακες 11/7/2022
Δευτέρα)
Εξέταση αιτήσεων και
Μέχρι 30.7.2022
1.8.2022
ενστάσεων
Σάββατο
Δευτέρα
Διόρθωση και οριστικοποίηση
2.8.2022
Αποκλειστική Προθεσμία
πινάκων εκλογέων
Τρίτη
Υποβολή αιτήσεων
Από 1η-εως 10.7.2022
Από 1η έως
Αποκλειστική Προθεσμία
υποψηφίων (μεμονωμένων
(1-7-2022 Παρασκευή ,
11.7.2022
Επισημαίνεται ότι ο
ή συνδυασμών)
10-7-2022 Κυριακή )
συνδυασμός θεωρείται η
κοινή συμμετοχή στις εκλογές
τεσσάρων τουλάχιστον
υποψηφίων στο ίδιο
ψηφοδέλτιο (Άρθρο 4 §1)
Σύνταξη αλφαβητικών
Μέχρι 12.7.2022
πινάκων υποψηφίων
Δευτέρα
Τοιχοκόλληση και αποστολή
Μέχρι 21.7.2022
των πινάκων υποψηφίων
Πέμπτη
Υποβολή ενστάσεων για
Αποκλειστική προθεσμία 5
Αποκλειστική Προθεσμία
διαγραφή κάποιου από τον
ημερών από την
πίνακα υποψηφίων
τοιχοκόλληση των πινάκων
υποψηφίων
Καταληκτική ημερομηνία
26.7.2022 Τρίτη,
(αν η τοιχοκόλληση έγινε
την καταληκτική
ημερομηνία, δηλ 21/7/2022
Πέμπτη)
Τοιχοκόλληση ανακοίνωσης
5 ημέρες πριν από τη
για τη δημόσια κλήρωση των
διεξαγωγή της κλήρωσης.
μελών των Εφορευτικών
Αν η κλήρωση γίνει την
Επιτροπών
καταληκτική ημερομηνία,
1/9/2022 Πέμπτη, τότε η
τοιχοκόλληση γίνεται
26/8/2022 Παρασκευή
Δημόσια κλήρωση μελών
Μέχρι 1.9.2022
Εφορευτικών Επιτροπών
Πέμπτη
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ΔΙΑΤΑΞΗ Υ.Α

Άρθρο 5 § 4

Άρθρο 5 § 5

Άρθρο 9

Άρθρο 9 § 3

Άρθρο 1 § 1

Άρθρο 7 § 2

Άρθρο 7 § 1, 3

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΝΕΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με βάση την αρ. 2.1.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ(Λόγω
υπουργική απόφαση
αργίας Σ/Κ)
Εξέταση ενστάσεων από την
Μέσα σε 3 εργάσιμες
παραλαβή
Εφορευτική Επιτροπή
ημέρες από την παραλαβή
ενστάσεων από την
τους (παραλαβή ενστάσεων
Επιτροπή μέχρι
από την Επιτροπή μέχρι
12.9.2022
10.9.2022)
Δευτέρα
Σάββατο
Κατάρτιση οριστικών πινάκων
Μέχρι 11.9.2022
Μέχρι
Σε
περίπτωση
που
υποψηφίων
Κυριακή
13.9.2022
υποψήφιος
συνδυασμού
Τρίτη
συνταξιοδοτηθεί-λυθεί
η
υπαλληλική
του
σχέση,
επιτρέπεται η αντικατάστασή
του μέχρι την οριστικοποίηση
του
πίνακα
υποψηφίων
(13/9/2022), με δήλωση του
εκπροσώπου
του
συνδυασμού.
Κατασκευή ψηφοδελτίων
Από 11 έως 15.9.2022
Από 13.9.2022
Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να
έως
έχουν κατασκευαστεί
(11.9.2022 Κυριακή )
19.9.2022
εγκαίρως (Μετά την
(Δευτέρα)
κατάρτιση των οριστικών
πινάκων υποψηφίων και πριν
από την καταληκτική
ημερομηνία παράδοσης τους
στην οικεία Εφορευτική
Επιτροπή)
Παράδοση ψηφοδελτίων
Μέχρι 15.9.2022
Μέχρι 19.9.2022
Ώστε να πληρούνται οι
στην Εφορευτική Επιτροπή
Πέμπτη
προϋποθέσεις των
προηγούμενων διατάξεων
των σχετιζόμενων με την ροή
της διαδικασίας
Προκήρυξη για καθορισμό
Μέχρι 15.9.2022
Η ημερομηνία των εκλογών
της ημέρας εκλογής
Πέμπτη
δεν μπορεί να ορισθεί
νωρίτερα από έναν μήνα ούτε
αργότερα από τρεις μήνες
από την έκδοση της
προκήρυξης
Ενημέρωση για τον χώρο
Τουλάχιστον 30 ημέρες πριν
διεξαγωγής της ψηφοφορίας
από την ημέρα
ψηφοφορίας
Αποστολή εγκυκλίου από
Τουλάχιστον 10 ημέρες πριν
Σύμφωνα με την παρ. 1 του
Διεύθυνση Διοικητικού για τη
από την καθορισμένη
αρ. 75 του ν.
γνωστοποίηση ημερομηνίας
ημέρα ψηφοφορίας
4745/2020(Α΄214) «Σε
και ώρας ψηφοφορίας (8 π.μ.
έκτακτες περιπτώσεις, με
έως 5 μ.μ. ή 7 μ.μ.) και των
αιτιολογημένη απόφαση του
ονομάτων των υποψηφίων
αρμοδίου Υπουργού, η οποία
εκδίδεται τουλάχιστον πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες προ της
ημέρας της καθορισμένης
ψηφοφορίας κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 1,
είναι δυνατόν να
παρατείνεται η λήξη της
αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας
μέχρι και την έβδομη
μεταμεσημβρινή.

6

ΑΔΑ: ΡΙΒΘ46ΜΤΛ6-25Θ
1.2.Απόφαση ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-09-1988 (ΦΕΚ 684 Β’) - Ψηφοφορία με αλληλογραφία
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Άρθρο 13§2

Αποστολή
εκλογικού
υλικού
στις
περιφερειακές υπηρεσίες (εκτός της
έδρας της κεντρικής υπηρεσίας) και στους
υπαλλήλους που υπηρετούν εκτός της
έδρας της Υπηρεσίας.

Άρθρο 13 §4

Παραλαβή
των
ειδικών
φακέλων
ψηφοφορίας από το εξουσιοδοτημένο
μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής της
κεντρικής υπηρεσίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Με βάση την υπουργική
απόφαση
Μέχρι 26.9.2022 Δευτέρα

Λόγω αργίας Σ/Κ

Αφορά
τις
περιφερειακές
υπηρεσίες, όπου υπηρετούν
λιγότεροι των 40 υπαλλήλων ή
υπαλλήλους
μεμονωμένους
που υπηρετούν σε άλλη
υπηρεσία εκτός της έδρας της
κεντρικής υπηρεσίας.

Το αργότερο μέχρι την
καθορισθείσα ημέρα
ψηφοφορίας

1.3.Απόφαση ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-09-1988 (ΦΕΚ 684 Β’) - Ψηφοφορία εντός της Περιφερειακής Υπηρεσίας

Άρθρο 13 § 8

Αν στις περιφερειακές υπηρεσίες
υπηρετούν τουλάχιστον 40
υπάλληλοι μόνιμοι ή 40 υπάλληλοι
ΙΔΑΧ, αυτοί ψηφίζουν στην έδρα της
περιφερειακής υπηρεσίας
Αποστολή πρακτικού ψηφοφορίας,
πινάκων εκλογέων, πρωτοκόλλου
ψηφοφορίας, κλειστών φακέλων
ψηφοφορίας, κλπ, των 40
τουλάχιστον εκλογέων στα
εξουσιοδοτημένα μέλη των
Εφορευτικών Επιτροπών της
Κεντρικής Υπηρεσίας

Ψηφίζουν τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την καθορισθείσα
ημέρα ψηφοφορίας της κεντρικής υπηρεσίας, ενώπιον των ad
hoc εφορευτικών επιτροπών

Την επομένη της ολοκλήρωσης της ψηφοφορίας στην
Περιφερειακή Υπηρεσία

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
[αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 .21/ 1296/οικ.3731/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 944 Β΄ 2021)]

ΔΙΑΤΑΞΗ
Κ. Υ.Α
Άρθρο 3
παρ. 3
(β)

Άρθρο 2
παρ. 2

Άρθρο 4
παρ. 2

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με βάση την Κοινή Υπουργική
Απόφαση
Πριν από τον καθορισμό
Ισχύουν οι προθεσμίες της

Υποβολή αιτήματος στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την
ημερομηνίας
εκλογής
και
την
αυτοπρόσωπης
ψηφοφορίας
διεξαγωγή ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας στην
έκδοση απόφασης προκήρυξης
για τον καθορισμό της
ηλεκτρονική διεύθυνση helpesk@zeus.grnet.gr.
των
εκλογών
ημερομηνίας
εκλογής και την

Σύναψη Συμφωνητικού Επεξεργασίας
έκδοση της σχετικής
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με
προκήρυξης
την παρ.3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. μεταξύ της
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και εκάστης διεξάγουσας αρχής
Απόφαση προκήρυξης των εκλογών που εκδίδεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 1
της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988
υπουργικής απόφασης και της αρ. 24405/20.5.2011
απόφασης, με ρητή αναφορά ότι αυτή θα
πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία
Απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας
υπηρεσίας για τον χώρο στον οποίο θα
εγκατασταθεί η εφορευτική επιτροπή

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
υποχρεωτικά στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

30 ημέρες πριν από την
καθορισμένη ημέρα
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
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Σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση
των εφορευτικών επιτροπών,
ισχύουν τα αναφερόμενα στην
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Άρθρο 5

Άρθρο 6
παρ. 1

Άρθρο 6
παρ. 2

Άρθρο 6
παρ. 5

Άρθρο 6
παρ. 5

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με βάση την Κοινή Υπουργική
Απόφαση
αυτοπρόσωπη ψηφοφορία
Η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού αποστέλλει
είκοσι (20) ημέρες προ της
1. Αποκλειστική προθεσμία, η
ηλεκτρονικά στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής:
καθορισμένης ημέρας
οποία προσδιορίζεται βάσει
α) τους οριστικούς πίνακες εκλογέων
διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
των προαναφερόμενων
β) τους οριστικούς πίνακες των υποψηφίων
ψηφοφορίας
ενεργειών
γ) τον οριστικό πίνακα εκλογέων της περ.(α) σε
2. Οι οριστικοί πίνακες
ηλεκτρονική μορφή (αρχείο CSV),
εκλογέων και υποψηφίων
συνοδευόμενους από τα απαραίτητα έγγραφα όπως
καταρτίζονται βάσει των
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
προθεσμιών και ενεργειών που
προβλέπεται στη διαδικασία
της αυτοπρόσωπης
ψηφοφορίας
Η Εφορευτική Επιτροπή, μέσω του Διαχειριστή της,
Αμέσως μετά την παραλαβή των
Η εν λόγω προθεσμία
προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στην
οριστικών πινάκων εκλογέων,
προσδιορίζεται βάσει του
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.
των οριστικών πινάκων των
καθορισμού της ημερομηνίας
υποψηφίων και του οριστικού
διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
πίνακα εκλογέων σε ηλεκτρονική
ψηφοφορίας
μορφή (αρχείο CSV) και
τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ημέρες προ της καθορισμένης
ημέρας διεξαγωγής της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
Ο Διαχειριστής καταχωρίζει τα απαραίτητα για τη
Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες
Η εν λόγω προθεσμία
διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στοιχεία: πριν από την καθορισμένη ημέρα
προσδιορίζεται βάσει της
διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
ημερομηνίας διεξαγωγής της
ψηφοφορίας
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
Η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει, μέσω της
Μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν 
Η εν λόγω προθεσμία
«Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» σε όλους τους
από τη διενέργεια των εκλογών
προσδιορίζεται βάσει της
εγγεγραμμένους εκλογείς ένα εξατομικευμένο
ημερομηνίας διεξαγωγής της
ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνοντάς τους για τη
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών μέσω

Ώρα ηλεκτρονικής
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
ψηφοφορίας: 8 π.μ. – 7 μ.μ.
Η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει, μέσω της
δύο ημέρες προ της διεξαγωγής 
Η εν λόγω προθεσμία
«Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» σε όλους τους
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
προσδιορίζεται βάσει της
εγγεγραμμένους εκλογείς ένα δεύτερο
ημερομηνίας διεξαγωγής της
εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
ενημερώνοντάς τους για τη διαδικασία διεξαγωγής

Ώρα ηλεκτρονικής
των εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
ψηφοφορίας: 8 π.μ. – 7 μ.μ.
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