Digitally signed by:
THEODORA MOIRASGENTIΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Reason: Exact copy
Date and time: 29-Jun-20
10:51:22 AM

Θεσσαλονίκη: 29 - 06-2018
Αρ. Πρωτ.: οικ. 30581

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση
Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11
Ταχ.Κώδικας 54 008 Θεσ/νίκη
Τηλ.
2313309465 – 9158 -9181 -9185
-9148 -9182 -9187 -9178
FAX
2313309412
e-mail
tp@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ.

ΚΟΙΝ: ΑΔΕΔΥ (Κλιμάκιο Θεσσαλονίκης)

ΘΕΜΑ: «Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων
για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προσωπικού Α.Δ.Μ.Θ.».
Σας γνωστοποιούμε ότι, κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα από 1 έως 10 Ιουλίου
2020 να υποβάλει εγγράφως στην υπηρεσία μας υποψηφιότητα είτε ως μεμονωμένος
είτε κατά συνδυασμούς υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της
αριθμ.

ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-1988

(ΦΕΚ

684/Β/19-9-1988)

«Τρόπος,

διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα
υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών
προσώπων

δημοσίου

δικαίου»

όπως

αυτή

τροποποιήθηκε

με

τις

αριθ.

ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-1988 (Β’ 876), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/ 165/30179/3-9-1990 (Β’
562),

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/26-9-2001

(Β’1246)

και

ΔΙΔΑΔ/

Φ.37.19

/1174/οικ.29614/18-11-2016 (Β’ 3794) υπουργικές αποφάσεις.

Μεμονωμένοι Υποψήφιοι:
Μεμονωμένη υποψηφιότητα υποβάλλεται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο με
αίτησή του που παραδίδεται στην υπηρεσία μας ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, με
απόδειξη, από 1 έως 10 Ιουλίου 2020. Στην αίτηση αναγράφεται το όνομα, επώνυμο,
πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση του
υποψηφίου.
Συνδυασμός:
Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων τουλάχιστον
υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
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Κάθε συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση των υποψηφίων που τον
απαρτίζουν. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει:
α) την ονομασία του συνδυασμού
β) το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, υπαλληλική ιδιότητα και ταχυδρομική διεύθυνση
των υποψηφίων του συνδυασμού κατ΄ αλφαβητική σειρά,
γ) το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού.
Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή ή μεμονωμένη δήλωση των
υποψηφίων του συνδυασμού.
Η δήλωση για την κατάρτιση συνδυασμού υποβάλλεται στην υπηρεσία μας ή
αποστέλλεται ταχυδρομικά, με απόδειξη, από 1 έως 10 Ιουλίου 2020. Δήλωση
εκπρόθεσμη καθώς και δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από το
ελάχιστο όριο των τεσσάρων υποψηφίων δεν γίνονται δεκτές.
Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή υποψηφίων σε περισσότερους από ένα συνδυασμούς.
Βαθμός υποψηφίων :
Σύμφωνα 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 / εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ, ΤΕ
ή ΔΕ και να έχουν βαθμό τουλάχιστον Γ’ .
Για τα ανωτέρω να ενημερωθούν όλοι οι υπάλληλοί σας (μόνιμοι και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), καθώς και οι αποσπασμένοι
υπάλληλοί σας σε άλλες υπηρεσίες.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
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