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ΘΕΜΑ: Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων για 
το Υπηρεσιακό Συµβούλιο Προσωπικού Α.∆.Μ.Θ. και το Συµβούλιο Επιλογής 
Προϊσταµένων  Α.∆.Μ.Θ. 
 
 
 
 

Σας γνωστοποιούµε ότι, κάθε εκλογέας έχει δικαίωµα από 1 έως 7 Φεβρουαρίου να 
υποβάλει στην υπηρεσία µας υποψηφιότητα είτε ως µεµονωµένος είτε κατά 
συνδυασµούς υποψηφίων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της αριθµ. 
47993/13-12-2011 (ΦΕΚ 2926/Β/22-12-2011) Υπουργικής Απόφασης «Εκλογή 
αιρετών εκπροσώπων στα Συµβούλια Επιλογής Προϊσταµένων και στα Υπηρεσιακά 
Συµβούλια των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων» και στο άρθρο 4 της αριθµ. 
∆ΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-1988 (ΦΕΚ 684/Β/19-9-1988) «Τρόπος, διαδικασία και 
προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά 
συµβούλια του προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου» όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις αριθµ. ∆ΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-
12-1988 (ΦΕΚ 876/Β/1988), ∆Ι∆Α∆/Φ.37/165/30179/3-9-1990 (ΦΕΚ 562/Β/1990) και 
∆Ι∆Α∆/Φ.37.9/19516/26-9-2001 (ΦΕΚ 1246/Β/2001) υπουργικές αποφάσεις.  

Μεµονωµένοι Υποψήφιοι: 
Μεµονωµένη υποψηφιότητα υποβάλλεται εγγράφως από τον ενδιαφερόµενο µε 
αίτησή του που παραδίδεται στην υπηρεσία µας ή αποστέλλεται ταχυδροµικά και µε 
απόδειξη από την 1η έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2012. Στην αίτηση αναγράφεται το 
όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, η υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδροµική 
διεύθυνση του υποψηφίου. 
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Συνδυασµός: 

Συνδυασµός θεωρείται η κοινή συµµετοχή στις εκλογές τεσσάρων τουλάχιστον 
υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο. 

Κάθε συνδυασµός καταρτίζεται µε γραπτή δήλωση των υποψηφίων που τον 
απαρτίζουν. Η δήλωση αυτή περιλαµβάνει: 
α) την ονοµασία του συνδυασµού 
β) το ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, υπαλληλική ιδιότητα και ταχυδροµική διεύθυνση 
των υποψηφίων του συνδυασµού κατ΄ αλφαβητική σειρά, 
γ) το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του 
συνδυασµού. Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή ή µεµονωµένη 
δήλωση των υποψηφίων του συνδυασµού. 
Η δήλωση για την κατάρτιση συνδυασµού υποβάλλεται στην υπηρεσία µας ή 
αποστέλλεται ταχυδροµικά και µε απόδειξη από την 1η έως και τις 7 Φεβρουαρίου 
2012. ∆ήλωση εκπρόθεσµη καθώς και δήλωση που περιλαµβάνει λιγότερους 
υποψηφίους από το ελάχιστο όριο των τεσσάρων υποψηφίων δεν γίνονται δεκτές. 
∆εν είναι δυνατή η συµµετοχή υποψηφίων σε περισσότερους από ένα συνδυασµούς. 
Βαθµός υποψηφίων 

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία µε το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης/Γενική ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού/∆ιεύθυνση 
∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού/Τµήµα Υπαλληλικής Σχέσης & Σταδιοδροµίας και 
µε το Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης/∆ιεύθυνση 
∆ιοίκησης/Τµήµα Αποκέντρωσης η υπηρεσία µας ενηµερώθηκε ότι προωθείται 
νοµοθετική ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία οι αιρετοί εκπρόσωποι θα πρέπει πλέον 
να έχουν τον Γ΄ βαθµό. 

Προκειµένου να τηρηθούν οι ηµεροµηνίες και προθεσµίες για την υποβολή 
υποψηφιοτήτων (και µε κάθε επιφύλαξη µέχρι τη δηµοσίευση της νοµοθετικής 
ρύθµισης σε ΦΕΚ και επιβεβαίωσης του Γ’ βαθµού) η υπηρεσία µας θα δεχθεί 
αιτήσεις από υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον το Γ΄ βαθµό.  

Για τα ανωτέρω να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοί σας (µόνιµοι και µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), καθώς και οι αποσπασµένοι υπάλληλοί 
σας σε άλλες υπηρεσίες. 
 Με Εντολή Γενικού Γραµµατέα 
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