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Μαξνύζη 16-11-2018
Αξ. Πξση.: 59
Προς: Υποσργό Παιδείας
κ. Κώζηα Γαβρόγλοσ
Κοιν.: - Γενικό Γραμμαηέα ΥΠΠΕΘ
- Ασηοηελές Τμήμα Ανθρώπινοσ
Δσναμικού Περ/κών Διεσθύνζεων
Θέμα: « Αίηημα άδειας διεσκόλσνζης ηων εκλογέων και ηων σποψηθίων αιρεηών
εκπροζώπων ηων διοικηηικών σπαλλήλων ζηα Υπηρεζιακά μας Σσμβούλια».
Κε Τπνπξγέ,
Δθηόο από ηα πνιιά πξνβιήκαηα ησλ εθινγώλ καο γηα ηα Τπεξεζηαθά
πκβνύιηα ( ΚΤΓΙΠ – ΠΤΓΙΠ ) πνπ ζαο έρνπκε επηζεκάλεη, ζαο ππελζπκίδνπκε
όηη ζηηο εθινγέο ηνπ 2016 γηα ηα ΠΤΓΙΠ ππνγξάςαηε ηε ζρεηηθή άδεηα δηεπθόιπλζεο
ησλ εθινγέσλ ζηηο 16:00 ην απόγεπκα ηεο Παξαζθεπήο θαη ηελ Γεπηέξα ην πξσί είρακε
ηηο εθινγέο ζηα πεξηζζόηεξα ΠΤΓΙΠ, κε ζπλέπεηα λα αθνινπζήζεη έλαο ηξαγέιαθνο
εθαξκνγήο ηεο απόθαζεο ζαο αιιά θαη ηεο δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ, ελώ νη ππνςήθηνη
αηξεηνί καο ζηα Τπεξεζηαθά πκβνύιηα δελ έηπραλ θακίαο ππεξεζηαθήο δηεπθόιπλζεο
ζηελ άζθεζε ηνπ δεκνθξαηηθνύ δηθαηώκαηνο ηεο ππνςεθηόηεηαο θαη ηεο εθινγήο ηνπο,
όπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.
Δπειπηζηώληαο απηή ηε θνξά ηόζν ζηελ ηαρύηεξε αληαπόθξηζε ζην αίηεκά καο,
όζν θαη ζηελ ηζόηηκε αληηκεηώπηζή καο, παξαθαινύκε :
Α) λα δνζεί έγθαηξα ε άδεηα δηεπθόιπλζεο (1) κίαο εκέξαο ησλ εθινγέσλ πνπ
ζα ςεθίζνπλ ζηηο εθινγέο αλάδεημεο ησλ αηξεηώλ κειώλ ηόζν ηνπ ΚΤΓΙΠ ζηηο 10/12
ή ζηηο 20/12/2018 θαηά πεξίπησζε, όζν θαη ησλ ΠΤΓΙΠ ζηηο 19/12/2018, ζύκθσλα
κε ηηο απνθάζεηο ζαο 188729/Ν4/06-11-18 & 188916/Ν4/06-11-18, θαη
Β) νη ππνςήθηνη αηξεηνί εθπξόζσπνη γηα ηα Τπεξεζηαθά πκβνύιηα ησλ
δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ, λα δηεπθνιπλζνύλ ζηελ άζθεζε ηνπ ππεξεζηαθνύ θαη
δεκνθξαηηθνύ ηνπο δηθαηώκαηνο θαη λα κπνξνύλ λα απνπζηάζνπλ από ηελ Τπεξεζία
ηνπο, σο εμήο:
1) νη ππνςήθηνη αηξεηνί γηα ην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην (ΚΤΓΙΠ) έσο
πέληε (5) εκέξεο,
2) νη ππνςήθηνη αηξεηνί γηα ηα Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνύιηα
(ΠΤΓΙΠ) έσο ηξεηο (3) εκέξεο.
Δπειπηζηνύκε γηα ηελ απνδνρή ησλ εύινγσλ θαη δίθαησλ αηηεκάησλ καο.
Γηα ην Γ..
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