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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                    
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                 
(ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)                 

            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
(ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση    : Μπουμπουλίνας 20-22                       ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ. κώδικας : 10682
Πληροφορίες: Π. Καλλιακμάνης, 
                         Α. Παπακωνσταντίνου
Τηλέφωνο     : 213-1322807, -226

            Fax                : 210-8201415
 Email            : ddad@culture.gr

ΘΕΜΑ: Αποστολή πινάκων εκλογέων μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου υπαλλήλων για τη διεξαγωγή εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ (τομέα Πολιτισμού)

Ενόψει της διεξαγωγής εκλογών έτους 2020 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων, που θα συμμετέχουν στα Α΄, Β΄, 
Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ (τομέα Πολιτισμού), σας αποστέλλουμε με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) πίνακες εκλογέων κατά κλάδο και ειδικότητα για κάθε 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο που λειτουργεί στο χώρο του ΥΠΠΟΑ, προκειμένου οι πίνακες αυτοί να 
τοιχοκολληθούν αυθημερόν στα καταστήματα των Υπηρεσιακών Μονάδων και να λάβουν γνώση 
όλοι οι υπάλληλοι.

Η παράλειψη εγγραφής υπαλλήλου - εκλογέα στον οικείο πίνακα καθώς και η εσφαλμένη εγγραφή των 
στοιχείων του σε αυτόν αντιμετωπίζονται με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο 
στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (τομέα Πολιτισμού) μέχρι και τις 9 Ιουλίου 
2020. Οι αιτήσεις για τη συμπλήρωση και διόρθωση στοιχείων μπορούν να αποσταλούν με email 
(στην ηλεκτρονική δ/νση ddad@culture.gr) ή με fax (210-8201415). 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ Β’ 684) 
Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δικαίωμα να εκλέγουν αιρετούς εκπροσώπους 
έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα 
των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Οι υπάλληλοι οι οποίοι κατά το χρόνο διενέργειας της εκλογής είναι 
αποσπασμένοι σε άλλη Υπηρεσία ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στην Υπηρεσία στην οποία 
υπάγονται οργανικά.

Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν και τυχόν υπάλληλοι που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή 
αργίας (παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 3 
του Ν. 4325/2015, και παρ. 1 και 3 του άρθρου 99 του Ν. 3528/2007).



Όσον αφορά στην υποβολή υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στις εκλογές, σας 
πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου παρ. 4 του Ν. 3839/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 12 του Ν. 4057/2012, και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 
4369/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4389/2016, οι αιρετοί 
εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια πρέπει να ανήκουν στην 
κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ’.

2. 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 την παρ. 1 του άρθρου 105 του N. 3528/2007, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 4325/2015, και τις παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 99 του Ν. 3528/2007, οι εν λόγω υπάλληλοι κατά τη διάρκεια που τελούν σε κατάσταση 
διαθεσιμότητας ή αργίας, απέχουν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε καθηκόντων τους, κύριων και 
παρεπόμενων.

3. Η υποψηφιότητα των μεμονωμένων υποψηφίων υποβάλλεται εγγράφως από τον 
ενδιαφερόμενο  με αίτησή του, στην οποία αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η 
υπαλληλική ιδιότητα και η Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί.

4.  Η υποψηφιότητα συνδυασμών υποψηφίων, που πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τέσσερις 
υποψηφίους, υποβάλλεται με δήλωση για την κατάρτιση του συνδυασμού υποψηφίων, όπως στο 
συνημμένο υπόδειγμα, όπου πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής:
α) η ονομασία του συνδυασμού,
β) το ονοματεπώνυμο (κατά αλφαβητική σειρά) κάθε υποψηφίου του συνδυασμού, το 
πατρώνυμο, η υπαλληλική του ιδιότητα (κλάδος/ειδικότητα και βαθμός) και η Υπηρεσία 
στην οποία υπηρετεί και
γ) το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού.
Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή υποψηφίων σε περισσότερους από ένα συνδυασμό.

5. Οι αιτήσεις μεμονωμένων υποψηφίων καθώς και οι δηλώσεις συνδυασμών, υποβάλλονται  στη   
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (τομέα Πολιτισμού)  από την Τετάρτη 1 Ιουλίου 
2020 μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020. Επισημαίνεται ότι αίτηση ή δήλωση 
εκπρόθεσμη καθώς και δήλωση συνδυασμού υποψηφίων που περιλαμβάνει λιγότερους 
από τέσσερις υποψηφίους δεν γίνονται δεκτές.

Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα, οφείλουν να μεριμνήσουν 
για την αυθημερόν τοιχοκόλληση των πινάκων των εκλογέων στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Υπηρεσίας τους και να φροντίσουν ώστε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι της 
αρμοδιότητάς τους (συμπεριλαμβανομένων όσων υπηρετούν σε άλλες Υπηρεσίες ή τελούν 
εν αδεία) για τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο.
                        

Συνημμένα:         Με εντολή Προϊσταμένης ΓΔΔΥΗΔ
1) Πίνακες εκλογέων                                                                Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
2) Yπόδειγμα δήλωσης κατάρτισης                                                            
     συνδυασμού υποψηφίων           Αντώνιος Κουτσούρης        

                                                                                                          



                                                                   Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ

1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού 
4. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα 
5. Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ
6. Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ
7. Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ 
8. Eπιτελική Δομή ΕΣΠΑ
9. Εθνικό Θέατρο
10. Εθνική Λυρική Σκηνή
11. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
12. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 
13. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
14. Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής
15. Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου
16. Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
17. Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
18. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

2. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 1.     Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΥΠ.ΠΟ. (για ενημέρωση όλων των Σωματείων – 
μελών  της)

 2.     Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) 

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΜΑΡΚΑΤΗ ΕΛΕΝΗ
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