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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα,

26 Ιουνίου 2020

Αριθμ.Πρωτ.

39908

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX

ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ:
1. κ.κ. Συντονιστές Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
: Σταδίου 27
Δ/νσεις Διοίκησης
: 10183 Αθήνα
(για άμεση ενημέρωση των ΟΤΑ α’
βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας)
: Α.Αντωνόπουλος, Ε.Παυλή, Ι.Τζήμα 3. Δήμο Αθηναίων
: 2131364367, -82, -99
4. Δήμο Πειραιώς
: 2131364383
5. Δήμο Θεσσαλονίκης

Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και
Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού

Σας γνωρίζουμε ότι η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών
Συμβουλίων των ΟΤΑ α΄ βαθμού λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2020.
Κατόπιν τούτου, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού να
μεριμνήσουν για την έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών
μελών στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά συμβούλια των ΟΤΑ α΄ βαθμού για τη χρονική περίοδο
από 1-1-2021 έως 31-12-2022.
Επισημαίνεται ότι κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3 της αριθμ. 24405/20-5-2011 (Β΄ 1271)
Υπουργικής Απόφασης (εφεξής υπουργική απόφαση) έως τις 30 Ιουνίου του έτους εκλογής, ήτοι
μέχρι την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020, πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της
διαδικασίας, δηλαδή την κατάρτιση των πινάκων εκλογέων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.).
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 της υπουργικής απόφασης και σε συνδυασμό
με τις μεταβολές που έχουν επέλθει εν τω μεταξύ στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το προσωπικό
ΙΔΑΧ, τα οριζόμενα σε αυτή έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στους ΟΤΑ, όλων των ειδικοτήτων.
Ενόψει των ανωτέρω στους πίνακες εκλογέων θα συμπεριληφθεί :
1. το μόνιμο προσωπικό όλων των κατηγοριών και κλάδων, και
2. το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όλων των
εκπαιδευτικών βαθμίδων και ειδικοτήτων.
Στους ανωτέρω πίνακες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα συμπεριληφθούν και
τυχόν υπάλληλοι που κατά την ημερομηνία σύνταξης των πινάκων εκλογέων τελούν σε
διαθεσιμότητα ή αργία δεδομένου ότι σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της
υπουργικής απόφασης, δικαίωμα να εκλέγουν αιρετούς εκπροσώπους έχουν οι υπάλληλοι όλων
των κλάδων προσωπικού που ανήκουν οργανικά στο φορέα και υπάγονται στην αρμοδιότητα
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του υπηρεσιακού συμβουλίου και δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλοι οι προαναφερόμενοι
υπάλληλοι εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας. Βάσει των ανωτέρω, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών &
Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύει και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 103 του ΚΚΔΚΥ
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 να τεθεί
στην κατάσταση αυτή και συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση που θέτει η 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 ΚΚΔΚΥ οι υπάλληλοι κατά τη διάρκεια που τελούν σε
κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας, απέχουν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε καθηκόντων
τους, κύριων και παρεπόμενων.
Επισημαίνεται ότι τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων που έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του
άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010, δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιακών
Συμβουλίων του άρθρου 5 του ΚΚΔΚΥ και, εν προκειμένω, των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του
άρθρου 30 του ν. 4369/2016, αλλά στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 4 του ΚΚΔΚΥ,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 παρ. 1α του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), το οποίο είναι αρμόδιο
« …για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Δήμων και Συνδέσμων, καθώς και για
τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης, για τα οποία απαιτείται γνώμη του
υπηρεσιακού συμβουλίου». Ωστόσο, θέματα προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων που έχουν
τοποθετηθεί βάσει των διατάξεων περί αναπλήρωσης προϊσταμένων (άρθρο 100 ΚΚΔΚΥ, όπως
ισχύει) δεν εξετάζονται από το Συμβούλιο του άρθρου 4 του ΚΚΔΚΥ, αλλά από τα Υπηρεσιακά
Συμβούλια του άρθρου 5 του ΚΚΔΚΥ (και εν προκειμένω από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του
άρθρου 30 του ν. 4369/2016), στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται ο αναπληρωτής
προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης.
Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1β του
ν. 3584/2007, όπως ισχύει οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια
πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν
τουλάχιστον τον βαθμό Δ΄.
Επισημαίνεται ότι η άσκηση
(αρ. 2 παρ. 4 υπουργικής απόφασης).

του

εκλογικού

δικαιώματος

είναι

υποχρεωτική

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.
Προς διευκόλυνση των αρμοδίων Διευθύνσεων Διοικητικού ή Προσωπικού παρατίθεται
χρονοδιάγραμμα ενεργειών και προθεσμιών για τη διεξαγωγή των εκλογών των αιρετών
εκπροσώπων των υπαλλήλων.
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Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στην υπουργική
απόφαση καθώς και την τήρηση των αναγραφόμενων σε αυτή προθεσμιών.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι ΟΤΑ α΄ βαθμού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο, με κάθε
πρόσφορο τρόπο, στο σύνολο των υπαλλήλων τους.
Η παρούσα εγκύκλιος μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη
διαδρομή Υπουργείο/Αναρτηθέντα Έγγραφα/Εγκύκλιοι (https://www.ypes.gr/eguklioi).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Συνημμένα : Χρονοδιάγραμμα ενεργειών / προθεσμιών 2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (αρ.4 του ν.3584/2007, όπως ισχύει)
(υπόψη Προέδρου)
2. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
3. ΠΟΕ-ΟΤΑ
4. ΠΟΠ-ΟΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
3. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στον δικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ)
4. Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
α)Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού
β) Τμήμα Προσωπικού Ι.Δ.

3

ΑΔΑ: Ω2ΝΝ46ΜΤΛ6-ΓΣΞ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2021-2022
Υπουργική Απόφαση 24405/20-5-2011 (Β’1271)
«Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων στα
υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
κατάργηση της αριθμ.οικ.21845/1998 (Β’ 667) υπουργικής απόφασης»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Διάταξη
Υ.Α.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Με βάση την Υ.Α.

Άρθρο 3
§1

Σύνταξη πινάκων εκλογέων
(μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.)
για κάθε Υ.Σ.

Μέχρι Τρίτη
30 Ιουνίου 2020

Άρθρο 3
§2

Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση
πινάκων εκλογέων

Άρθρο 3
§ 3, 4

Υποβολή αιτήσεων,
διορθώσεων, ενστάσεων στον
πίνακα εκλογέων

Άρθρο 3
§5
Άρθρο 3
§5

Εξέταση αιτήσεων &
ενστάσεων
Διόρθωση & οριστικοποίηση
πινάκων εκλογέων

Άρθρο 4
§ 2, 4

Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων
(μεμονωμένων ή συνδυασμών)

Άρθρο 5
§1
Άρθρο 5
§2

Σύνταξη αλφαβητικών πινάκων
υποψηφίων
Τοιχοκόλληση και αποστολή
πινάκων υποψηφίων

Άρθρο 5
§3

Υποβολή ενστάσεων για
διαγραφή κάποιου από τον
πίνακα υποψηφίων

Μετάθεση
ημερομηνίας
λόγω Σ/Κ

Μέχρι
Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
7 ημερών από την ανακοίνωση των
πινάκων εκλογέων
(μέχρι Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, αν
ανακοινωθούν οι πίνακες
Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020)
Μέχρι
Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020
Μέχρι
Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020
Από 1η έως 15 Ιουλίου 2020
(επισημαίνεται ότι συνδυασμός
θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις
εκλογές τεσσάρων τουλάχιστον
υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο άρθρο 4 § 1)
Μέχρι
Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020
Μέχρι
Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

Αποκλειστική προθεσμία 20
ημερών από την τοιχοκόλληση των
πινάκων υποψηφίων

Μέχρι Δευτέρα
17 Αυγούστου 2020, αν
η τοιχοκόλληση έγινε
την καταληκτική
ημερομηνία, ήτοι
Δευτέρα 27 Ιουλίου
2020
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Άρθρο 8
§3

Τοιχοκόλληση ανακοίνωσης για
τη δημόσια κλήρωση μελών
Εφορευτικών Επιτροπών

Άρθρο 8
§ 3, 4

Δημόσια κλήρωση μελών
Εφορευτικών Επιτροπών

Άρθρο 5
§4

Εξέταση ενστάσεων από
εφορευτική επιτροπή

Άρθρο 5
§5
Άρθρο 1
§1

Κατάρτιση οριστικών πινάκων
υποψηφίων
Προκήρυξη εκλογών
για καθορισμό ημέρας εκλογής
Ενημέρωση εκλογέων για το
χώρο διεξαγωγής της
ψηφοφορίας
Αποστολή εγκυκλίου από
Διευθύνσεις Διοικητικού για τη
γνωστοποίηση ημερομηνίας
και ώρας ψηφοφορίας (8 π.μ.
έως 5 μ.μ.), τόπου και
καταστήματος ψηφοφορίας ,
καθώς και ονομάτων
υποψηφίων
Παράδοση ψηφοδελτίων στην
Εφορευτική Επιτροπή
Αποστολή στους ΟΤΑ οριστικών
καταλόγων εκλογέων

Άρθρο 7
§2

Άρθρο 7
§ 1, 3

Άρθρο 9
§1
Άρθρο 9
§5

5 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της
κλήρωσης (αν η κλήρωση γίνει την
καταληκτική ημερομηνία Τρίτη
1/9/2020, τότε η τοιχοκόλληση
γίνεται Πέμπτη 27/8/2020)
Μέχρι Τρίτη
1 Σεπτεμβρίου 2020
Μέσα σε 3 εργάσιμες από την
παραλαβή τους από την Επιτροπή
(παραλαβή ενστάσεων μέχρι
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020)
Μέχρι Παρασκευή
11 Σεπτεμβρίου 2020 *
Μέχρι Τρίτη
15 Σεπτεμβρίου 2020
Τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από
την καθορισθείσα ημέρα
ψηφοφορίας

Τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από
την καθορισθείσα ημέρα
ψηφοφορίας

Μέχρι Παρασκευή
25 Σεπτεμβρίου 2020
Μέχρι Παρασκευή
25 Σεπτεμβρίου 2020

* Σε περίπτωση που υποψήφιος συνδυασμού συνταξιοδοτηθεί-λυθεί η υπαλληλική του σχέση, επιτρέπεται
η αντικατάστασή του μέχρι την οριστικοποίηση του πίνακα υποψηφίων (11/9/2020), με δήλωση του
εκπροσώπου του συνδυασμού
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