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ΘΕΜΑ: Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και
στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών κατά το έτος 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 248, 249 και 250 του ν. 3852/2010 –
Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 5β του ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61 Α’).
3. Την αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-1988 (ΦΕΚ 684 Β’ ) Υπουργική
Απόφαση

«

Τρόπος,

διαδικασία

και

προϋποθέσεις

εκλογής

των

εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού
των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου»,
όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147Α’) «Διάσπαση του Υπουργείου
Εσωτερικών,
Υπουργεία

α)

Αποκέντρωσης

&

Εσωτερικών

και

Ηλεκτρονικής
β)

Διοικητικής

Διακυβέρνησης
Μεταρρύθμισης

στα
&

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ……»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98Α).
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6. Την αναγκαιότητα συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων και των
ΣΕΠ των νεοσύστατων Περιφερειών το αργότερο έως την 31-12-2011.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:
Άρθρο 1
Χρόνος εκλογής αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και ΣΕΠ
των Περιφερειών
Καθορίζουμε, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 248 και
249 του ν. 3852/2010, το χρόνο εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα
Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) και τα υπηρεσιακά συμβούλια των
Περιφερειών (άρθρο 26 παρ. 5β του ν. 3938/2011 -ΦΕΚ 61 Α).
Η ημερομηνία εκλογής ορίζεται με προκήρυξη που εκδίδει ο οικείος
Περιφερειάρχης, το αργότερο έως τις 07 Νοεμβρίου του έτους της εκλογής.
Η ημερομηνία εκλογής δεν μπορεί να ορισθεί νωρίτερα από ένα μήνα ούτε
αργότερα από τρεις μήνες από την έκδοση της προκήρυξης.

Άρθρο 2
Τρόπος εκλογής
Τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του άρθρου
248 παρ. 3 καθώς και των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 249 παρ.
3β, τα οποία εκπροσωπούν τους υπαλλήλους, εκλέγονται με άμεση, καθολική
και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται ημέρα Σάββατο.
Άρθρο 3
Πίνακας εκλογέων - Αιτήσεις - Ενστάσεις
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1. Έως τις 05 Οκτωβρίου του έτους εκλογής συντάσσονται

από

την

κεντρική υπηρεσία (Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού) κάθε Περιφέρειας
ξεχωριστοί πίνακες εκλογέων για κάθε ΣΕΠ και υπηρεσιακό συμβούλιο.
2. Οι

πίνακες

της

προηγούμενης

καταστήματα όλων των

παραγράφου

τοιχοκολλούνται

στα

υπηρεσιακών μονάδων και ανακοινώνονται στους

ενδιαφερομένους έως τις 07 Οκτωβρίου.
3. Κάθε εκλογέας μπορεί να ζητήσει με αίτησή του την εγγραφή του στους
οικείους πίνακες καθώς και τη διόρθωση κάθε στοιχείου της εγγραφής του,
που εσφαλμένα τυχόν έχει καταχωρηθεί στους καταλόγους ή έχει μεταβληθεί
μετά την κατάρτιση των καταλόγων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις αρμόδιες
υπηρεσίες της παρ. 1 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά ημερών από
την ανακοίνωση των πινάκων.
4. Μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου και με τον ίδιο
τρόπο, όποιος έχει το δικαίωμα να

εκλέγει,

μπορεί

να

υποβάλει στην

αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 ένσταση για τη διαγραφή κάποιου από τους
πίνακες εκλογέων για λόγους που αναφέρονται στην

ιδιότητα του ως

εκλογέα.
5. Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 εξετάζει τις αιτήσεις και τις ενστάσεις
έως τις 24 Οκτωβρίου και επιφέρει τις όποιες μεταβολές υπάρχουν στους
πίνακες εκλογέων. Οι πίνακες οριστικοποιούνται στις 25 Οκτωβρίου.
Άρθρο 4
Υποβολή υποψηφιοτήτων
Μεμονωμένη υποψηφιότητα υποβάλλεται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο
με αίτησή του που παραδίδεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του
άρθρου 3 ή αποστέλλεται ταχυδρομικά και με απόδειξη από τις 10 έως τις 14
Οκτωβρίου του έτους της εκλογής.
Η δήλωση για την κατάρτιση συνδυασμού υποβάλλεται στις αρμόδιες
υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 ή αποστέλλεται ταχυδρομικά και με
απόδειξη από τις 10 έως τις 14 Οκτωβρίου του έτους της εκλογής.
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Άρθρο 5
Ανακήρυξη υποψηφίων
Έως τις 18 Οκτωβρίου του έτους της εκλογής συντάσσονται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 αλφαβητικοί πίνακες υποψηφίων
εκπροσώπων στα ΣΕΠ καθώς και στα υπηρεσιακά συμβούλια. Οι πίνακες αυτοί
τοιχοκολλούνται έως τις 21 Οκτωβρίου, με τη φροντίδα της αρμόδιας
υπηρεσίας της παρ. 1 του άρθρου 3, στην έδρα της Περιφέρειας.
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από την τοιχοκόλληση
των πινάκων υποψηφίων, όποιος είναι γραμμένος στον πίνακα εκλογέων
μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3
ένσταση για διαγραφή από τον πίνακα υποψηφίων, όποιου έχει στερηθεί το
δικαίωμα του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’
αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-1988 (ΦΕΚ 684 Β’ ) Υπουργικής Απόφασης,
όπως ισχύει.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από την εφορευτική επιτροπή μέσα σε τρεις
εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους. Ενστάσεις που δεν έχουν
περιέλθει στην εφορευτική επιτροπή το αργότερο έως τις 27 Οκτωβρίου δεν
εξετάζονται.
Ο οριστικός πίνακας των υποψηφίων καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία,
εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή από την εφορευτική επιτροπή μετά την
εξέταση των ενστάσεων έως τις 04 Νοεμβρίου.
Άρθρο 6
Εφορευτικές Επιτροπές
Τα

τακτικά

και

αναπληρωματικά

μέλη

των

εφορευτικών

επιτροπών

κληρώνονται έως την 26η Οκτωβρίου από τους γραμμένους στον οριστικό
πίνακα εκλογέων για κάθε ΣΕΠ καθώς και για κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο,
που υπηρετούν στο νομό που βρίσκεται η έδρα του συμβουλίου για το οποίο
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γίνεται η εκλογή. Εάν ο αριθμός των υπαλλήλων των άλλων κατηγοριών
επαρκεί για τη συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών, δε συμμετέχουν
στην κλήρωση υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ.
Άρθρο 7
Ψηφοδέλτια - Φάκελοι
Τα ψηφοδέλτια εκτυπώνονται σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο του αριθμού
των εγγεγραμμένων στον πίνακα εκλογέων και προωθούνται στην εφορευτική
επιτροπή έως τις 31 Οκτωβρίου με τη φροντίδα των υπηρεσιών της παρ. 1
του άρθρου 3.
Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 φροντίζει, ώστε σε κάθε
περίπτωση να έχουν φθάσει σε όλες τις υπηρεσίες το αργότερο έως τις 07
Νοεμβρίου

οι

οριστικοί

κατάλογοι

εκλογέων,

τα ψηφοδέλτια και οι

φάκελοι.
Άρθρο 8
Ψηφοφορία με αλληλογραφία
Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 αποστέλλει στους
προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών έως τις 07 Νοεμβρίου σε
επαρκή

αριθμό

ψηφοδέλτια

του

άρθρου

9

της

υπ’

αριθμ.

ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-1988 (ΦΕΚ 684 Β’ ) Υπουργικής Απόφασης, όπως
ισχύει,

φακέλους ψηφοφορίας

σφραγισμένους

με

τη σφραγίδα

της

εφορευτικής επιτροπής, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο και ειδικούς φακέλους
για την ταχυδρόμηση των φακέλων ψηφοφορίας.
Άρθρο 9
Διενέργεια Εκλογών
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Η ψηφοφορία διεξάγεται εντός του πρώτου 15ημερου του Δεκεμβρίου του
έτους εκλογής, η δε σχετική προκήρυξη εκδίδεται ένα τουλάχιστον μήνα πριν
από την ημερομηνία ψηφοφορίας.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Οι ημερομηνίες που τίθενται με την παρούσα απόφαση ισχύουν αποκλειστικά
και μόνο για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το έτος 2011, δηλαδή κατά την
πρώτη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 248 και 249 του ν. 3852/2010.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
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