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ΠΡΟΣ  
Όλες τις Διευθύνσεις αρμοδιότητας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (για 
ενημέρωση μελών εφορευτικής 
επιτροπής και υπαλλήλων) 

 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πρακτικού κληρώσεως εφορευτικών επιτροπών για εκλογές 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 

Σας διαβιβάζουμε φωτ/φο του από 30.8.2018 Πρακτικού κληρώσεως των 

Εφορευτικών Επιτροπών των μονίμων υπαλλήλων και των επί συμβάσει εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

για τις εκλογές ανάδειξης των αιρετών μελών των αντιστοίχων Υπηρεσιακών 

Συμβουλίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την χρονική περίοδο από 

1.1.2019 έως και 31.12.2020. Παρακαλούμε όπως τάχιστα κοινοποιήσετε αυτό 

στους υπαλλήλους των Διευθύνσεών σας, οι οποίοι κληρώθηκαν ως τακτικά 

και αναπληρωματικά μέλη αυτών, ενημερώνοντάς τους σχετικά.  

Σάς επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 της 

αριθ.ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-09-88 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας  της 

Κυβέρνησης (Β΄ 684)«Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των 

εκπροσώπων των    υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια», «η άσκηση των 

καθηκόντων των μελών των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωτική. 

Απαλλαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος. 

Αν μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν για να εκπληρώσουν τα 

καθήκοντά τους για τον παρακάτω λόγο, αναπληρώνονται από τα 

αναπληρωματικά μέλη. Αν η αναπλήρωση είναι αδύνατη τα ελλείποντα μέλη 

αναπληρώνονται βάσει του πίνακα του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 

 



 

αυτού κατά τη σειρά της κλήρωσής τους. Αδικαιολόγητη παράλειψη άσκησης των 

καθηκόντων μέλους της εφορευτικής επιτροπής συνεπάγεται υποχρεωτικά 

άσκηση πειθαρχικής δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα». 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας  

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών παρακαλείται όπως 

αναρτήσει το συνημμένο πρακτικό στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.apd-

depin.gov.gr) στην διαδρομή Ανακοινώσεις Φορέα/Εφημερίδα της 

Υπηρεσίας/Εγκύκλιοι της Υπηρεσίας. 

 

 

 

ΣΥΝ: Το από 30.8.2018 πρακτικό  
 
                                                                                   

                                                        Με Εντολή Συντονιστή 

                                                     Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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