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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: ∆ιεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στο
Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Ε.Τ.Α.Α.
Έχοντας
υπόψη
τις
διατάξεις
των
άρθρων
1
&
7
της
υπ’αριθ.
ΑΠ.∆ΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.88 (ΦΕΚ 684/τ.Β’/19.9.88) υπουργικής απόφασης µε θέµα
«Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογών των εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά
Συµβούλια του προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.∆.∆.», όπως
τροποποιήθηκε µε τις υπ’αριθµ. ∆ΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-88 (ΦΕΚ 876/Β/1988),
∆Ι∆Α∆/Φ.37/165/30179/3-9-90 (ΦΕΚ 562/Β/1990) και ∆Ι∆Α∆/Φ.37.9/683/19516/26-9-01
(ΦΕΚ
1446/Β/2001)
υπουργικές
αποφάσεις,
καθώς
και
την
υπ’αριθµ.
∆ΙΚΠΡ/Φ.80/32/9026/26-9-1988 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Προεδρίας της
Κυβέρνησης, σας ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα:
Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο του ΕΤΑΑ
θα διεξαχθούν στην Αθήνα, την 27η Νοεµβρίου 2010, ηµέρα Σάββατο, στα
γραφεία των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. (Μάρνη 22, Αθήνα).
Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 8 π.µ. µέχρι και τις 5 µ.µ.
Οι υπάλληλοι που συµµετέχουν στις εκλογές ως υποψήφιοι, σύµφωνα µε τον οριστικό
πίνακα υποψηφίων είναι οι ακόλουθοι:
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:
1. ΒΑΡΚΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ, ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
3. ΜΑ∆ΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
4. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓ∆Α ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΤΟ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
5. ΦΩΤΟΥ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ
Ι.∆.Α.Χ.:
1. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
2. ΧΟΛΕΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Οι εκλογείς, κατά την προσέλευσή τους στο εκλογικό τµήµα, προκειµένου να γίνει η
αναγνώρισή τους και η επαλήθευση των στοιχείων τους από την εφορευτική επιτροπή,
θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε
έγγραφο στοιχείο που έχει εκδοθεί από φορέα του δηµοσίου τοµέα και φέρει
φωτογραφία του υπαλλήλου, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, βιβλιάριο
νοσηλείας, κάρτα απεριόριστων διαδροµών στις αστικές συγκοινωνίες κ.λ.π. Αν δεν έχει
µαζί του κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα, µπορεί να ψηφίσει, εφόσον είναι γνωστός σε
δύο τουλάχιστον µέλη της εφορευτικής επιτροπής, διαφορετικά δεν γίνεται δεκτός.
Επίσης, επισηµαίνουµε ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι
υποχρεωτική. Η πρόβλεψη από την απόφαση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της
ψηφοφορίας αποσκοπεί στο να καταστήσει σαφή στον υπάλληλο τη σηµασία που έχει η
συµµετοχή του στην ανάδειξη των εκπροσώπων του στα υπηρεσιακά συµβούλια καθώς
και στο να προσδώσει αυξηµένο κύρος στα αιρετά µέλη των υπηρεσιακών συµβουλίων,
τα οποία ως εκλεγµένοι εκπρόσωποι του συνόλου και όχι µέρους µόνο των συναδέλφων
τους, θα έχουν πληρέστερη συναίσθηση της ευθύνης τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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