
                                          

 

 

 

Διαδικασία Εκλογής εκπροσώπων Ερευνητών-ΕΛΕ και Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού, 
Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού στο Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ 

 

1. Η εκλογή των εκπροσώπων των ερευνητών-ειδικών λειτουργικών επιστημόνων και του 
Ειδικού επιστημονικού – τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού τακτικού 
προσωπικού του ΕΚΕΤΑ και των αναπληρωτών τους στο Διοικητικό Συμβούλιο διενεργείται 
με μυστική ψηφοφορία υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΕΚΕΤΑ. Η εκλογή 
κάθε εκπροσώπου είναι ιδιαίτερη και χωριστή διαδικασία, μπορεί όμως να διεξαχθεί 
παράλληλα, την ίδια ημέρα. 

Δικαίωμα εκλέγειν για την ανάδειξη εκπροσώπου των ερευνητών και των ειδικών 
λειτουργικών επιστημόνων του ΕΚΕΤΑ έχουν όλοι οι Ερευνητές και οι Ειδικοί Λειτουργικοί 
Επιστήμονες (ΕΛΕ) του ΕΚΕΤΑ. Οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και της Κεντρικής Διεύθυνσης 
δεν δύνανται να θεωρηθούν ερευνητικό προσωπικό του ΕΚΕΤΑ. Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν 
οι ερευνητές Α΄ ή Β΄ βαθμίδας. 

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την ανάδειξη εκπροσώπου του ειδικού επιστημονικού 
– τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού  προσωπικού του ΕΚΕΤΑ έχουν όλοι όσοι 
ανήκουν στο τακτικό ειδικό επιστημονικό - τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό 
προσωπικό του ΕΚΕΤΑ. Ως τακτικό προσωπικό νοείται το προσωπικό με σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου.  

‘Οσοι υπηρετούν σε Περιφερειακά γραφεία του ΕΚΕΤΑ  και όσοι από τις εγκαταστάσεις του 
ΕΚΕΤΑ της Θεσσαλονίκης θα λείπουν σε επαγγελματικό ταξίδι ή άδεια μπορούν να ψηφίσουν 
με επιστολική ψήφο με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής. Με ευθύνη των εκλογέων, οι 
επιστολικές ψήφοι θα πρέπει να έχουν φτάσει στα χέρια της εφορευτικής επιτροπής, σε 
σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας, άλλως δεν 
λαμβάνονται υπόψη. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Οι εκλογές διεξάγονται ανά διετία, 
ανεξάρτητα από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Κέντρου.  

Η εκλογή του κάθε εκπροσώπου είναι έγκυρη, εφόσον κατά την ψηφοφορία προσέλθει 
τουλάχιστον το ήμισυ των δικαιουμένων ψήφου της αντίστοιχης κατηγορίας εργαζομένων.  
Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο απαιτούμενος αριθμός ψηφοφόρων, η διαδικασία 
εκλογής εκπροσώπου επαναλαμβάνεται. Στην επαναληπτική διαδικασία, η εκλογή του κάθε 
εκπροσώπου είναι έγκυρη εφόσον προσέλθει τουλάχιστον το 40% των δικαιουμένων ψήφου. 

Η δημιουργία και η επιμέλεια/ενημέρωση των καταλόγων των εκλεκτόρων που ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες γίνεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΕΚΕΤΑ.  



Ως εκπρόσωποι των ερευνητών και ΕΛΕ και του Ειδικού επιστημονικού – τεχνικού, τεχνικού 
διοικητικού και βοηθητικού τακτικού προσωπικού του ΕΚΕΤΑ, αντίστοιχα, εκλέγονται οι 
πρώτοι πλειοψηφήσαντες κάθε κατηγορίας και ως αναπληρωτές τους οι δεύτεροι κατά σειρά 
ψήφων, εφόσον συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 50% των ψηφισάντων, πλέον μίας ψήφου. 
Εάν οι ψήφοι που λάβουν υπολείπονται του 50% των ψηφισάντων, τότε η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων. 

2. Η διαδικασία εκλογής ορίζεται ως εξής:  

Για την εκλογή των πρώτων εκπροσώπων μετά την εφαρμογή του Ν. 4310/2014, η διαδικασία 
εκλογής διενεργείθηκε  και ολοκληρώθηκε έως 31 Δεκεμβρίου 2015.  

Στη συνέχεια, εξήντα (60) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας των εκπροσώπων, με 
απόφαση του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ προκηρύσσονται οι εκλογές, στην οποία (απόφαση) ορίζεται και 
ο χρόνος διενέργειας των εκλογών. Η Διεύθυνση Προσωπικού με ανακοίνωση προς τους 
Ερευνητές και ΕΛΕ και το ειδικό επιστημονικό – τεχνικό, τεχνικό  διοικητικό και βοηθητικό 
προσωπικό του ΕΚΕΤΑ, η οποία κοινοποιείται χωριστά στην κάθε μία από τις παραπάνω 
κατηγορίες του προσωπικού, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητες 
για τις δύο θέσεις εκπροσώπων στο Δ.Σ. του Κέντρου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.  

Οι εκλογικοί κατάλογοι με όλους όσους έχουν δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη των δύο 
εκπροσώπων του  προσωπικού του ΕΚΕΤΑ  συντάσσονται με ευθύνη της Διεύθυνσης 
Προσωπικού του ΕΚΕΤΑ και κοινοποιούνται σε όλο το προσωπικό, για να επιβεβαιωθούν και 
να συμπεριληφθούν σ’ αυτούς τυχόν παραληφθέντες ή να αφαιρεθούν όσοι τυχόν δεν έχουν 
δικαίωμα ψήφου. 

Χρέη τριμελών εφορευτικών επιτροπών για τη διεξαγωγή των δύο ψηφοφοριών για την 
εκλογή των εκπροσώπων εκτελούν εργαζόμενοι του Κέντρου για κάθε κατηγορία χωριστά, οι 
οποίοι ορίζονται με κλήρωση από τη Διεύθυνση Προσωπικού. Η κλήρωση διενεργείται με την 
παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων των ερευνητών-ΕΛΕ και των εργαζομένων του ΕΚΕΤΑ. 
Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Η 
Διεύθυνση Προσωπικού παραδίδει τους εκλογικούς καταλόγους στις εφορευτικές επιτροπές. 
Οι εφορευτικές επιτροπές καταρτίζουν δύο ψηφοδέλτια, ένα με τους υποψηφίους των 
ερευνητών και ΕΛΕ και ένα με τους υποψηφίους του Ειδικού επιστημονικού – τεχνικού και 
διοικητικού τακτικού προσωπικού. Τα ψηφοδέλτια είναι ξεχωριστά για τις δύο κατηγορίες 
και σε κάθε ένα από αυτά περιλαμβάνονται όλα τα ονόματα των υποψηφίων εκάστης 
κατηγορίας. Σε κάθε ψηφοδέλτιο τίθεται μόνον ένας σταυρός, αριστερά ή δεξιά των 
ονομάτων των υποψηφίων. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από έναν σταυρό ή δεν 
φέρει καθόλου σταυρούς είναι άκυρο.    

Τα ψηφοδέλτια είναι ομοιόμορφα, αποτελούνται από λευκό χαρτί και μπορεί να είναι 
έντυπα ή χειρόγραφα, αναπαραγόμενα με φωτοτυπικό μηχάνημα σε ίδιο χαρτί. Οι φάκελοι 
είναι ομοιόμορφοι, λευκής απόχρωσης. 

Οι εφορευτικές επιτροπές διευθύνουν τις εκλογές και τηρούν βιβλίο πρακτικών και 
πρωτόκολλο ψηφοφορίας. 

Οι εκλογείς ψηφίζουν μόνο αυτοπροσώπως, με την επιφύλαξη των αναφερομένων περί 
επιστολικής ψήφου. Οι εφορευτικές επιτροπές, σε περίπτωση αμφιβολίας για την ταυτότητα 
εκλογέα, μπορεί να ζητήσει και να ελέγξει την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό 
της ταυτότητας έγγραφο. 

Οι εφορευτικές επιτροπές, μετά το πέρας των εκλογών και την ανάδειξη εκπροσώπων των 
ερευνητών και ΕΛΕ και του Ειδικού επιστημονικού – τεχνικού, τεχνικού διοικητικού  και 
βοηθητικού τακτικού προσωπικού του ΕΚΕΤΑ και των αναπληρωτών τους, γνωστοποιούν με 
έγγραφό τους το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προς το Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ. 



 

3. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν εκλεγούν εκπρόσωποι των ερευνητών και 
ΕΛΕ και του Ειδικού επιστημονικού – τεχνικού, τεχνικού διοικητικού και βοηθητικού τακτικού 
προσωπικού του ΕΚΕΤΑ, το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη 
του.  

4. Οι εκπρόσωποι είναι ανακλητοί και αντικαθίστανται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από 
πρόταση του σώματος που τους εκλέγει. Προκειμένου να γίνει ανάκληση των εκπροσώπων 
των δύο κατηγοριών των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται έγγραφη αίτηση του ενός 
τρίτου του συνόλου των ερευνητών και ΕΛΕ και του ενός τρίτου του συνόλου Ειδικού 
επιστημονικού – τεχνικού, τεχνικού διοικητικού και βοηθητικού τακτικού προσωπικού προς 
την Διεύθυνση Προσωπικού. Η Διεύθυνση Προσωπικού συγκαλεί μέσα σε δέκα ημέρες το 
σώμα των εκλεκτόρων του Κέντρου για να αποφασίσει σχετικά. Η ανάκληση αποφασίζεται 
με μυστική ψηφοφορία, της οποίας επιλαμβάνεται εφορευτική επιτροπή. Για να ανακληθεί 
ο εκπρόσωπος, απαιτείται η ψήφος των 2/3 του συνόλου των ψηφισάντων, με την 
προϋπόθεση ότι αυτοί είναι τουλάχιστον το 1/2 του συνόλου των εκλεκτόρων. Σε περίπτωση 
ανάκλησης του εκπροσώπου, τη θέση του ανακληθέντος καταλαμβάνει ο αναπληρωτής του. 
Στην περίπτωση που ανακληθεί και ο αναπληρωτής, διεξάγονται νέες εκλογές. Ο 
εκπρόσωπος ανακαλείται σε περίπτωση που έχει υποπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό 
παράπτωμα.  

Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων μεταφέρουν στο Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ τις θέσεις και 
προτάσεις του εκλεκτορικού σώματος. Επίσης, ενημερώνουν ανελλιπώς τους εργαζομένους 
στο ΕΚΕΤΑ για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνει το Δ.Σ. του Κέντρου.  

 

Σχετικές διατάξεις: 

 

Άρθρο 15 παρ. 1 Ν. 4310/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

Διοικητικό συμβούλιο 

Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται,συγκροτείται ή ανασυγκροτείται με απόφαση του   
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως  και αποτελείται από: α) Τον διορισθέντα διευθυντή του ερευνητικού 
κέντρου, ή της Κεντρικής Διεύθυνσης, κατά περίπτωση, ως πρόεδρο. β) Τους διορισθέντες 
διευθυντές των ινστιτούτων του κέντρου. γ)  Έναν εκπρόσωπο, από κοινού, των ερευνητών 
και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ). Ο εκπρόσωπος των ερευνητών και των 
ΕΛΕ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του ερευνητή/ΕΛΕ Α΄ ή Β΄ 
βαθμίδας, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και των 
ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του ερευνητικού κέντρου. δ) Έναν κοινό εκπρόσωπο του 
ειδικού επιστημονικού – τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού  και βοηθητικού προσωπικού του 
ερευνητικού κέντρου. 

Το Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε. απαρτίζεται, εκτός από τα ανωτέρω μέλη, και από τον Διευθυντή του 
Ε.Κ.Τ.. 

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων , ο οποίος υποδεικνύεται από τον 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  και μπορεί να εισηγείται επί των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης. 


