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ΘΕΜΑ: Κατάρτιση πινάκων εκλογέων για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων 
των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. 
 

 
Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο το Α.Π. 13204/19-6-2014 έγγραφο του Δήμου Δάφνης-

Υμηττού, που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, λόγω αρμοδιότητας. 

 

Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι στους πίνακες των εκλογέων για την εκλογή των αιρετών 

εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ θα 

συμπεριληφθούν και οι μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που τελούν σε 

καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας, καθώς σύμφωνα και με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 2 της 

αριθμ. ΔΙΚΠ/Φ.80/8703/19-9-1988 (684/Β΄) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της 

Κυβέρνησης, δικαίωμα να εκλέγουν αιρετούς εκπροσώπους έχουν οι υπάλληλοι όλων των 

κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και δικαίωμα 

να εκλέγονται έχουν όλοι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση 

αργίας. Επιπροσθέτως, βάσει των κείμενων διατάξεων ο τελών σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή 

αργίας δεν αποβάλλει την υπαλληλική του ιδιότητα, οπότε και εξακολουθεί να υπάγεται στο 

υπηρεσιακό συμβούλιο όπου υπαγόταν και πριν τεθεί στην κατάσταση αυτή. Συνεπώς, πληρούται 

η προϋπόθεση που θέτει η ως άνω υπουργική απόφαση αναφορικά με το δικαίωμα του εκλέγειν. 

 

Όσον αφορά, δε, τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου (σχολικούς φύλακες) που τέθηκαν σε 

καθεστώς διαθεσιμότητας και επανήλθαν στο Δήμο με ασφαλιστικά μέτρα μετά την παρέλευση 

του χρόνου της διαθεσιμότητας, σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος που διανύεται με καθεστώς 

ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον διέπεται από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, λογίζεται ότι 
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διανύεται με την ίδια σχέση εργασίας την οποία διαδέχθηκε (εν προκειμένω, ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου). Επομένως, και οι εργαζόμενοι αυτοί θα συμπεριληφθούν στους πίνακες 

εκλογέων.  

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 

ΑΡΓ. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Δήμο Δάφνης-Υμηττού 
Γραφείο Προσωπικού-Μισθοδοσίας 
Να σταλεί και με FAX στο: 
213-2037834 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφείο Υφυπουργού 
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
5. Τμήμα Π-ΟΤΑ 


