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Π ρ ο κ ή ρ υ ξ η 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Της αριθ.ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.09.1988 (Β’ 684) Υπουργικής απόφασης 

σχετικά με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των 

υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών 

και των Ν.Π.Δ.Δ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) 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). 

γ) Του άρθρου 146Β και της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007 

(Α’ 26 - Υπαλληλικός Κώδικας), όπως ισχύει. 

2. Την αριθ. 123018/Β1/2.11.2004 Κ.Υ.Α. (Β’ 1641) όπως τροποποιήθηκε με την 

αριθμ. 27009/Β1/15.3.2005 Κ.Υ.Α. (Β’ 378). 

3. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18.6.2020 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». 
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4. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31.8.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 

του κορωνοϊού» . 

5. Το γεγονός ότι στις 31.12.2020 λήγει η θητεία των αιρετών μελών των 

υπηρεσιακών και πειθαρχικών Συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών και των 

Ν.Π.Δ.Δ.. 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 

 

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, που θα διεξαχθούν στις 22 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη από τις 8:00 

έως τις 17:00, στην αίθουσα Εκλογών για τους μόνιμους υπαλλήλους και στην 

αίθουσα Συγκλήτου για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου (1ος όροφος του Κεντρικού κτιρίου) του Ιδρύματος. 

Από τις εκλογές αυτές, θα εκλεγούν οι τακτικοί και οι αναπληρωματικοί 

εκπρόσωποι από τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό τουλάχιστον Γ΄. Για τον λόγο αυτό 

συγκροτήθηκαν εφορευτικές επιτροπές οι οποίες προέκυψαν από δημόσια κλήρωση, 

μία για κάθε κατηγορία προσωπικού, που αποτελούνται από τρεις υπαλλήλους με τους 

ισάριθμους αναπληρωτές τους. Το δικαίωμα να εκλέγουν έχουν μόνο οι υπάλληλοι που 

είναι γραμμένοι στον πίνακα εκλογέων που έχει συνταχθεί και αναρτηθεί με τη 

φροντίδα της Διεύθυνσης Διοικητικού. Οι υπάλληλοι που κατά το χρόνο διενέργειας 

των εκλογών είναι αποσπασμένοι σε άλλη υπηρεσία ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα 

στην υπηρεσία που υπάγονται οργανικά.  

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. 

 

 

                                                        Ο Αντιπρύτανης  

Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων  

                                                       και Φοιτητικής Μέριμνας  

 

 

                                                              Νικόλαος Δέρκας 

 

 
 


