
          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ              
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                    
(ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
(ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Ταχ. Δ/νση      Μπουμπουλίνας 20-22                                   ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Κώδ.      106 82  
Πληροφορίες  Κασιμάτη Αργ. - Παπακωνσταντίνου Αν. 
Τηλέφωνο       213-1322576 - 226 
email               ddad@culture.gr 
             
ΘΕΜΑ: Αποστολή Πινάκων Εκλογέων μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  αορίστου 

χρόνου υπαλλήλων για τη διεξαγωγή εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ 
και ΣΤ΄ Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού) και στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού).

 
ΣΧΕΤ.: 1. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/695373/69562/48542/45434/ 

17219/09.12.2020 έγγραφο με θέμα "Αναβολή εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών 
εκπροσώπων των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα 
Πολιτισμού)" 
2. Η με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/08.11.2021 (66η) εγκύκλιος του Υπουργείου 
Εσωτερικών "Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού - Κεφ. Ε. Θητεία Αιρετών Εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά 
Συμβούλια".  

Σε συνέχεια των ως άνω (1) και (2) σχετικών, και εν όψει της επικείμενης επαναπροκήρυξης 

των εκλογών για την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων και με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Υπηρεσιακά Συμβούλια, 

καθώς και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού), σας αποστέλλουμε εκ νέου 

και με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) τους Πίνακες Εκλογέων οι οποίοι θα ασκήσουν το 

εκλογικό τους δικαίωμα για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην (α) αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 684), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, (β) τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 159 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει, 

(γ) 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) 

και (δ) τις διατάξεις του άρθρου 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007, όπως ισχύει).



Κατόπιν σχετικής οδηγίας του Υπουργείου Εσωτερικών, οι συναποσταλλόμενοι Πίνακες 

Εκλογέων βάσει των οποίων θα διεξαχθούν οι εκλογές είναι αυτοί που οριστικοποιήθηκαν στις 

31.07.2020, χωρίς αλλαγές στα αναγραφόμενα στοιχεία (Κλάδος / ειδικότητα, βαθμός, Υπηρεσία 

κ.λπ.) των εγγεγραμμένων εκλογέων. 

Ωστόσο, αποκλειστικά και μόνο για τους εγγεγραμμένους εκλογείς - υπαλλήλους που δεν 

υπηρετούν πλέον στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, λόγω συνταξιοδότησής τους, 

μετάταξής τους σε άλλον φορέα εκτός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λπ., έχει 

καταχωρηθεί ειδική επισημείωση στους Πίνακες Εκλογέων με τη λέξη: ΌΧΙ. 

Κάθε τέτοια επισημείωση συνεπάγεται ότι ο/η υπάλληλος δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στο 

εκλογικό σώμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και άρα δεν ψηφίζει κατά τον χρόνο 

εκλογής.

 

Ειδικά οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών με έδρα εκτός του Νομού Αττικής και με 

τουλάχιστον σαράντα (40) υπαλλήλους (συνολικά μόνιμοι και ΙΔΑΧ), οφείλουν να ενημερώσουν 

σχετικώς τις δύο (2) Τριμελείς Εφορευτικές Επιτροπές (μία για τους μόνιμους και μία για τους 

ΙΔΑΧ υπαλλήλους) που είχαν συσταθεί το 2020 κατόπιν κλήρωσης, ειδικά για τον σκοπό της 

ψηφοφορίας, που διενεργείται στις ανωτέρω Υπηρεσίες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών στην 

Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.   

Εν ευθέτω χρόνω, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού θα αποστείλει, όπου 

προβλέπεται, το έντυπο εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, 

φάκελοι ψηφοφορίας σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και ειδικοί λευκοί 

φάκελοι για την ταχυδρόμηση των φακέλων ψηφοφορίας) και αναλυτικές οδηγίες.

Περαιτέρω, οι Προϊστάμενοι όλων των Υπηρεσιών οφείλουν: 

1. να μεριμνήσουν για την αυθημερόν τοιχοκόλληση των πινάκων εκλογέων στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Υπηρεσίας τους 

2. να φροντίσουν, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι της αρμοδιότητάς τους 

(συμπεριλαμβανομένων όσων υπηρετούν σε άλλες Υπηρεσίες ή τελούν σε άδεια).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/ 

19.09.1988 (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 τον χρόνο διενέργειας της εκλογής είναι αποσπασμένοι σε άλλη 

Υπηρεσία ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στην Υπηρεσία στην οποία υπάγονται οργανικά. 

Επίσης, το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν και οι υπάλληλοι που τελούν σε κατάσταση 

διαθεσιμότητας ή αργίας (παρ.1 του άρθρου 105 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο πρώτο Ν.4057/2012 , ΦΕΚ Α΄ 54, και ακολούθως με το άρθρο 3 παρ.6 Ν.4325/2015, ΦΕΚ 

Α΄ 47/11.5.2015 και σύμφωνα με τις παρ.1 και 3 του άρθρου 99 του Υπαλληλικού Κώδικα).  
 

           

            Συνημμένα: δώδεκα (12) Πίνακες Εκλογέων 

                                                                                                     Με εντολή Προϊσταμένης της ΓΔΔΥΗΔ
Η Αν. Προϊσταμένη της ΔΔΑΔ 

                      Χαρίκλεια Μάκα 

                           ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
2. Γραφείο Υφυπουργού Σύγχρονου Πολιτισμού 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού
5. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα 
6. Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α.
7. Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α.
8. Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
9. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
10. Εθνικό Θέατρο
11. Εθνική Λυρική Σκηνή
12. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
13. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 
14. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
15. Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής
16. Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου
17. Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
18. Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
19. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών 
20. Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής 
21.        Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ / πρώην ΤΑΠΑ)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

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

2.          Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (Σ.Ε.Α.)
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