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Πάηξα,  20 Ννεκβξίνπ 2017 

      αξ. πξση: 243  

Ππόρ 

ηνπο  Σπιιόγνπο – Μέιε ηεο ΠΟΔΤΔΠ 

 

Θέμα : «Νόκνο 4485/2017 πεξί αλάδεημεο εθπξνζώπσλ ζηα ζπιινγηθά θαη κε όξγαλα δηνίθεζεο». 

 

Σπλάδειθνη / Σπλαδέιθηζζεο, 

 

Γηα ηνλ λόκν 4485/2017 θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο αξ.153348/Ε1 (ΦΔΘ Β΄3255/2017) 

κε ηε ηξνπνπνίεζή ηεο αξηζκ.Β.Πξνη.191014/Ε1 (ΦΔΘ Β΄ 3969/13-11-2017) πνπ αθνινύζεζαλ θαη αθνξνύλ 

ην ηξόπν αλάδεημεο ησλ εθπξνζώπσλ καο ζηα όξγαλα δηνίθεζεο ησλ ΑΔΗ, ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε 

γηα ηα εμήο: 

 

Σύμθωνα με ηον N.4485/2017 ζηο :  

Άπθπο 15: ….  3. α) Τν ζώκα ησλ εθιεθηόξσλ γηα ηελ εκλογή Ππύηανη και Ανηιππςηάνεων 

απαξηίδεηαη: αα) από ην ζύλνιν ησλ κειώλ Γ.Δ.Π. ηνπ Ηδξύκαηνο (πξώηε νκάδα εθιεθηόξσλ) θαη ββ) από 

ην ζύλνιν ησλ κειώλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π., Δ.Τ.Δ.Π. θαη ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ ηνπ Ηδξύκαηνο (δεύηεξε 

νκάδα εθιεθηόξσλ). 

Άπθπο 19: .… 2. Τν ζώκα εθιεθηόξσλ γηα ηελ εκλογή Κοζμήηοπα απαξηίδεηαη: α) από ην ζύλνιν ησλ 

κειώλ Γ.Δ.Π. ηεο νηθείαο Σρνιήο (πξώηε νκάδα εθιεθηόξσλ) θαη β) από ην ζύλνιν ησλ κειώλ Δ.Δ.Π., 

Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Τ.Δ.Π. ηεο νηθείαο Σρνιήο (δεύηεξε νκάδα εθιεθηόξσλ). Οη πεξηπηώζεηο β΄θαη γ΄ ηεο παξ. 3 

ηνπ άξζ. 15 ηζρύνπλ θαη γηα ηελ εθινγή Θνζκήηνξα. 

Άπθπο 23: …… 3. Τν ζώκα εθιεθηόξσλ γηα ηελ εκλογή Πποέδπος και Αναπληπωηή Πποέδπος 

απαξηίδεηαη: α) από ην ζύλνιν ησλ κειώλ Γ.Δ.Π. ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο (πξώηε νκάδα εθιεθηόξσλ) θαη β) 

από ην ζύλνιν ησλ κειώλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Τ.Δ.Π. ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο (δεύηεξε νκάδα εθιεθηόξσλ). 

Οη ξπζκίζεηο ησλ πεξηπηώζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζ. 15 ηζρύνπλ θαη γηα ηελ εθινγή Πξνέδξνπ θαη 

Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ. 

Άπθπο 27: …. 3. Τν ζώκα εθιεθηόξσλ γηα ηελ εκλογή Γιεςθςνηή Τομέα απαξηίδεηαη από ην ζύλνιν ησλ 

κειώλ Γ.Δ.Π. θαη ησλ κειώλ Δ.Δ.Π., Δ.Γ.Η.Π. θαη Δ.Τ.Δ.Π. ηνπ νηθείνπ Τνκέα. Ζ εθινγή γίλεηαη κε εληαίν 

ςεθνδέιηην, πνπ πεξηιακβάλεη ηα νλόκαηα όισλ ησλ ππνςεθίσλ. Ζ ςεθνθνξία είλαη άκεζε θαη κπζηηθή 

θαη δηεμάγεηαη κε θάιπε. Οη εθινγείο ζεκεηώλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα έλαλ κόλν από ηνπο ππνςήθηνπο 

Γηεπζπληέο δίπια από ην όλνκά ηνπ. Γηεπζπληήο εθιέγεηαη ν ππνςήθηνο πνπ ζπγθεληξώλεη ηελ απόιπηε 

πιεηνςεθία ησλ έγθπξσλ ςήθσλ. 

 

 



Δπιπλέον ζύμθωνα με ηην Υποςπγική Απόθαζη απ.153348/Ε1 (ΦΔΚ Β΄3255/2017) ζηο : 

Άπθπο 4:   1. Γηα ηελ εθινγή ρξεζηκνπνηνύληαη έληππα, νξζνγώληα ςεθνδέιηηα από ιεπθό ραξηί πνπ 

θέξνπλ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ νξγάλνπ δηελέξγεηαο ησλ εθινγώλ.  

2. Γηα ηελ εθινγή ρξεζηκνπνηνύληαη νκνηόκνξθνη εθινγηθνί θάθεινη από αδηαθαλέο ραξηί ιεπθήο 

απόρξσζεο. Σηα κνλνκειή όξγαλα δηνίθεζεο γηα ηελ εθινγή ησλ νπνίσλ ην εθιεθηνξηθό ζώκα 

δηαρσξίδεηαη ζε δύν νκάδεο εθιεθηόξσλ, ρξεζηκνπνηνύληαη θάθεινη ιεπθήο απόρξσζεο γηα ηελ πξώηε 

νκάδα εθιεθηόξσλ θαη γαιάδηαο απόρξσζεο γηα ην ζύλνιν ησλ κειώλ ηεο δεύηεξεο νκάδαο εθιεθηόξσλ. 

 

Σύκθφλα κε ηα φς άλφ ζηης εθιογές Πρύηαλε, Κοζκήηορα, Προέδροσ θαη Αληηπροέδροσ ηα κέιε ΕΤΕΠ 

υεθίδοσλ ζηε β’ εθιογηθή οκάδα (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) κε  γαιάδηοσ τρώκαηος υεθοδέιηηο 

δηαθορεηηθού από ηες α’ εθιογηθής οκάδα (ΔΕΠ). 

Σηης εθιογές Δηεσζσληή Τοκέα ηα κέιε ΕΤΕΠ υεθίδοσλ καδί κε όια ηα κέιε ηοσ Τοκέα ζηο ζσκπαγές 

εθιογηθό ζώκα (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) κε ίδηοσ τρώκαηος υεθοδέιηηο γηα όιοσς. 

 

Όζον αθοπά ηιρ εκλογέρ εκπποζώπων και αναπληπωηών μελών ΔΤΔΠ ζηα ζςλλογικά όπγανα. 

 

Σύμθωνα με ηην Απόθαζη απ.191014/Ε1 (ΦΔΚ Β΄ 3969/13-11-2017) πος ηποποποίηζε ηην ςπ’ 

απ.153348/Ε1 (ΦΔΚ Β΄3255/2017) ζηο : 

Άπθπο 10 : Ανάδειξη εκπποζώπων Δ.Δ.Π., Δ.ΓΙ.Π., Δ.Τ.Δ.Π. και διοικηηικών ςπαλλήλων  

1. Οη εθπξόζσπνη ησλ κειώλ Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π., Δ.Τ.Δ.Π. θαη δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ ζηα ζπιινγηθά όξγαλα 

ησλ Ηδξπκάησλ εθιέγνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο από ην ζύλνιν ησλ κειώλ ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο 

πξνζσπηθνύ ηνπ ηδξύκαηνο ή ηεο νηθείαο αθαδεκατθήο κνλάδαο.  

2. Ζ εθινγή γίλεηαη κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία θαη πξνθεξύζζεηαη από ηνλ πξύηαλε, ηνλ 

θνζκήηνξα θαη ηνλ πξόεδξν ηκήκαηνο, αλαιόγσο αλ αθνξά ζε εθπξνζώπεζε ζηε ζύγθιεην, ηε ζρνιή, 

(γεληθή ζπλέιεπζε θαη θνζκεηεία) ή ζην ηκήκα (ζπλέιεπζε ηκήκαηνο θαη γεληθή ζπλέιεπζε ηνκέα). Τν 

όξγαλν πνπ πξνθεξύζζεη ζπγθξνηεί ζρεηηθή ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή, απνηεινύκελε από κέιε ηεο 

νηθείαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, θαη αλ ηα κέιε ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο 

πξνζσπηθνύ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αθαδεκατθήο κνλάδαο δελ επαξθνύλ, από κέιε ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο 

πξνζσπηθνύ άιιεο αθαδεκατθήο κνλάδαο ηνπ Ηδξύκαηνο, άιισο από κέιε άιιεο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ 

ηνπ παξόληνο άξζξνπ. Οη ππνςεθηόηεηεο, νη παξαηηήζεηο θαη νη ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαθήξπμε ησλ 

ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή δηα ηεο αξκόδηαο γηα ζέκαηα πξνζσπηθνύ ππεξεζίαο 

ηνπ ηδξύκαηνο θαη πξσηνθνιινύληαη.  

3. Θαηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη αλαιόγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαη ηδίσο ζε ό,ηη αθνξά ηελ 

θαηάξηηζε εθινγηθώλ θαηαιόγσλ, ην αξκόδην όξγαλν γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθινγηκόηεηαο θαη ηελ αλαθήξπμε 

ησλ ππνςεθίσλ, «νξίδεη» ηνλ ρξόλν θαη ηνλ ηόπν ηεο ςεθνθνξίαο, ηε κνξθή ησλ ςεθνδειηίσλ, ηε 

δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο θαη δηαινγήο ησλ ςήθσλ, ηε ζύληαμε ηνπ πξαθηηθνύ εθινγήο. Ωο πξνο ηηο 

πξνζεζκίεο ππνβνιήο θαη θξίζεο ησλ ελζηάζεσλ γηα ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ εθαξκόδεηαη 

αλαιόγσο ε πεξίπη. β΄ παξ. 2 άξζξνπ 7 

 

 

 

 



Σπλάδειθνη,  

πξέπεη λα γίλεη ζαθέο, ππνζηεξηθηηθά ζην έξγν ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ πξπηαληθώλ αξρώλ , πσο πάληα 

ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο κειινληηθήο ππνβνιήο έλζηαζεο-θαηαγγειίαο από ηνλ νπνηνλδήπνηε δηαθσλεί κε 

απνθάζεηο νξγάλσλ ζηα νπνία γηα ηελ εθινγή ησλ εθπξνζώπσλ ζε απηά δε ηεξήζεθαλ νη ζύκθσλεο κε ην 

λόκν πξνβιεπόκελεο δηαηάμεηο ή ππνπξγηθέο απνθάζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο απηώλ. 

 

Υπελζπκίδνπκε πσο πάγηα ζέζε ηεο Οκνζπνλδίαο , όπσο απηή επαλαβεβαηώζεθε κε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ 

ζπλεδξίνπ καο , είλαη όηη νη εθπξόζσπνη ηνπ θιάδνπ ΔΤΔΠ ζηα όξγαλα δηνίθεζεο ησλ ΑΔΗ ζα πξέπεη λα 

νξίδνληαη από ηνλ νηθείν Σύιινγν ΔΤΔΠ ελώ όπνπ δελ ππάξρεη ζύιινγνο  κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη 

ν λόκνο. 

Ζ ζέζε καο απηή έρεη εθθξαζηεί θαη θαηαηεζεί πξνο ην Υπνπξγείν θαη είλαη ζην πιαίζην ησλ δηεθδηθήζεσλ 

καο. 

  

Γηα ην Γ.Σ. ηεο Οκνζπνλδίαο 

                      ν Πξόεδξνο     ε Γεληθή Γξακκαηέαο 

    

                Σηέθαλνο Θαξβέιεο                 Θνπληά     Σνθία 


