
 

 

                                         

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Πάτρα,      13-3-2012             

  Αρ. Πρωτ.: 22033/4089 

                                                                                                        
Ταχ. Δ/νση 
 
Ταχ. Κώδ. 
Πληροφ. 
Τηλέφωνο 
Fax 
E-mail 

: 
 
: 
: 
: 

Ν.Ε.Ο. 
Πατρών Αθηνών 28 
264 41 
Α. Κοσμόπουλος 
2613.600113 
2610.430683 
pedyel@otenet.gr 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ  
Όπως πίνακας 
αποδεκτών 

 

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή ψηφοδελτίων και φακέλων για την εκλογή των αιρετών 

εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια  

 

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη των 

εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου υπαλλήλων (Ι.Δ.Α.Χ.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου ( ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι), των οποίων ως ημερομηνία 

διεξαγωγής ορίσθηκε η 31-3-2012, παρέχεται, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

47993/13.12.2011 (Β΄ 2926/22.12,2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σε 

συνδυασμό με την αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/8703/16.9.88 απόφαση του Υπουργού 

Προεδρίας, η ευχέρεια στους εκτός έδρας ΑΠ.Δ..Π.Δ.Ε.&Ι. υπηρετούντες 

υπαλλήλους, εν προκειμένω στους εργαζομένους εκτός των Πατρών, να ψηφίσουν 

με αλληλογραφία, δηλαδή με συμπληρωμένο ψηφοδέλτιο της επιλογής τους, το 

οποίο θα αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο εξουσιοδοτημένο μέλος της 

εφορευτικής επιτροπής, το οποίο για τους μονίμους υπαλλήλους είναι η κ. 

Πηνελόπη Ταΐρη, Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 

35, Πάτρα, Τ.Κ. 264 42, και για τους επί συβάσει Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλους η κ. 

Λεμονιά Τερζή, Διεύθυνση Διοίκησης , Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, Πάτρα, Τ.Κ. 

264 41.  

Για την επιτυχή εφαρμογή της ανωτέρω ψηφοφορίας σάς αποστέλλουμε 

επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων των συνδυασμών και των μεμονωμένων 

 



 

υποψηφίων, εκλογικούς φακέλους σφραγισμένους από την Εφορευτική Επιτροπή 

καθώς και ειδικούς φακέλους ψηφοφορίας.  

Συγκεκριμένα, παρακαλούνται τα Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού όπως 

φροντίσουν για την επιτυχή διανομή του εκλογικού υλικού που τους αποστέλλεται 

σε όλες τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., οι οποίες εδρεύουν 

εντός του νομού της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους. 

Επίσης, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των εκτός έδρας υπηρεσιών μας 

και αντίστοιχα των υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν οι αποσπασμένοι υπάλληλοί 

μας, σύμφωνα με το άρθρο 13 της άνω αποφάσεως, να διανείμουν αμέσως, μόλις 

παραλάβουν το εκλογικό υλικό, σε κάθε υπάλληλό τους, ο οποίος είναι 

εγγεγραμμένος στον οριστικό πίνακα εκλογέων, αντίγραφο του οποίου σας έχουμε 

ήδη στείλει με το υπ’ αριθ. πρωτ. 8850/1725/31.1.2012 έγγραφό μας, ένα 

ψηφοδέλτιο από κάθε συνδυασμό και μεμονωμένο υποψήφιο, δύο σφραγισμένους 

εκλογικούς φακέλους και δύο ειδικούς φακέλους ψηφοφορίας.  

Η παράδοση του υλικού στον υπάλληλο θα πιστοποιείται με την υπογραφή 

του στον πίνακα εκλογέων, καθώς και με σχετική σημείωση από τον Προϊστάμενο 

στο ονοματεπώνυμο αυτού που πρόκειται να παραλάβει το υλικό. Επίσης, οι 

Προϊστάμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν στην Εφορευτική Επιτροπή δια 

της Διεύθυνσης Διοίκησης κατάσταση παράδοσης από αυτούς σε κάθε εκλογέα 

της υπηρεσίας τους του εκλογικού υλικού. Η εν λόγω κατάσταση θα περιλαμβάνει 

κατ’ αλφαβητική σειρά το ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία του υπαλλήλου, 

όπως αναγράφονται στον οριστικό πίνακα εκλογέων, την υπογραφή του 

υπαλλήλου και την βεβαίωση στο τέλος της από τον Προϊστάμενο του γεγονότος 

ότι πραγματοποιήθηκε η διανομή του εκλογικού υλικού.  

Σε κάθε εκλογέα θα διανεμηθούν τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων αιρετών 

εκπροσώπων στο υπηρεσιακό συμβούλιο υπαλλήλων και στο Συμβούλιο 

Επιλογής Προϊσταμένων. Τα ψηφοδέλτια των αιρετών εκπροσώπων στο 

Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων θα είναι χρώματος γαλάζιου. Επιπλέον, θα 

του διανεμηθούν και τέσσερις φάκελοι, δύο μικροί (εκλογικοί φάκελοι- ο ένας εκ 

των οποίων γαλάζιος) και δύο μεγάλοι (ειδικοί φάκελοι ψηφοφορίας).  

Ο εκλογέας δύναται να σημειώσει με σταυρό προτίμησης μέχρι δύο (2) 

υποψηφίους αιρετούς εκπροσώπους για το υπηρεσιακό συμβούλιο  

ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. που αναγράφονται στο χρώματος λευκού ψηφοδέλτιο του 

συνδυασμού επιλογής του. Ο ίδιος μπορεί να σημειώσει ένα (1) μόνο σταυρό 

προτίμησης στον υποψήφιο της επιλογής του για το Συμβούλιο Επιλογής 



 

Προϊσταμένων που αναγράφεται στο χρώματος γαλάζιου ψηφοδέλτιο του 

συνδυασμού επιλογής του.  

Η σημείωση των σταυρών επιτρέπεται να γίνει δεξιά ή αριστερά του 

ονοματεπωνύμου των υποψηφίων μόνο με στυλογράφο κυανής (μπλε) ή μαύρης 

μελάνης. Για τους μεμονωμένους υποψηφίους δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης 

(αρ. 11 παρ. 8). 

 Στην συνέχεια, αφού συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο της αρεσκείας του 

όπως ανωτέρω ορίσθηκε, ο εκλογέας το τοποθετεί στον εκλογικό φάκελο, ο 

οποίος έμπροσθέν του αναγράφει την ονομασία του οικείου υπηρεσιακού 

συμβουλίου ή Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και περιέχει  σφραγίδα της 

εφορευτικής επιτροπής. Το λευκού χρώματος ψηφοδέλτιο για το Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. τοποθετεί στον λευκό εκλογικό φάκελο και το γαλάζιου 

χρώματος ψηφοδέλτιο τοποθετεί στον γαλάζιο εκλογικό φάκελο. Και οι δύο 

εκλογικοί φάκελοι (λευκός-γαλάζιος) θα τοποθετηθούν ο καθένας εντός των δυο 

ειδικών φακέλων ψηφοφορίας, που θα έχουν διανεμηθεί σε κάθε εκλογέα.  

Αφού ο εκλογέας κλείσει τον εκλογικό φάκελο, τον τοποθετεί εντός του 

ειδικού φακέλου ψηφοφορίας, ο οποίος προορίζεται για την αποστολή του 

εκλογικού φακέλου προς το μέλος της εφορευτικής επιτροπής που έχει 

εξουσιοδοτηθεί να τους παραλαμβάνει. Επί του ειδικού φακέλου ψηφοφορίας 

σημειώνει τα στοιχεία του ως αποστολέα (και στους δύο φακέλους). Έπειτα, 

ταχυδρομεί τον ειδικό φάκελο επί αποδείξει (συστημένο) στο προς τούτο 

εξουσιοδοτημένο μέλος της αποστολής. Οι φάκελοι πρέπει να φθάσουν στον 

παραλήπτη –μέλος της εφορευτικής επιτροπής- μέχρι την καθορισμένη ημέρα 

διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Φάκελοι που θα φθάσουν στον παραλήπτη μετά την 

λήξη της ψηφοφορίας θεωρούνται εκπρόθεσμοι και δεν λαμβάνονται υπόψη.  

Λέξεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές ή στίγματα ή άλλα σημεία ή σχήματα 

που σημειώνονται επί του ψηφοδελτίου αποτελώντας διακριτικά γνωρίσματα 

επάγονται την ακυρότητά του. Στίγματα, λέξεις, σημεία ή σχήματα σημειωμένα επί 

του –σφραγισμένου από την εφορευτική επιτροπή και μονογραφημένου- εκλογικού 

φακέλου αποτελώντας διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν το απόρρητο της 

ψηφοφορίας επάγονται την ακυρότητα της ψηφοφορίας του ψηφοδελτίου εντός 

του φακέλου. Αν το ψηφοδέλτιο δεν έχει καθόλου σταυρούς, με εξαίρεση αυτό των 

μεμονωμένων υποψηφίων, είναι άκυρο. Αν ο ειδικός φάκελος ψηφοφορίας δεν 

περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο. Κατά τα λοιπά, 

αναφορικά με την ακυρότητα των ψηφοδελτίων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 

10 της άνω απόφασης. 



 

Παρακαλούνται με ευθύνη των Προϊσταμένων οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών 

να λάβουν γνώση του παρόντος ενυπογράφως. 

 

ΣΥΝ:  Εκλογικό υλικό (για τις εκτός έδρας υπηρεσίες ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.  και 
αποσπασμένους υπαλλήλους)    

          Εσωτ. Διανομή: Τμήματα και Γραφεία Δ/νση Διοίκησης                                         
                                                                                           
 

                                                                                           Με Ε.Γ.Γ. 

                                                                                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                            

  

                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. 

2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας 

3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων 

5. Τμήματα Διεύθυνσης Διοίκησης ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι . 

6. Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού όλων των νομών. Έδρες τους 

7. Διευθύνσεις ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. (με την παράκληση να ενημερώσουν 

σχετικά τα τμήματα των Νομών) 

8. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 

9. Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης 

10. Υπουργείο Εσωτερικών (για ενημέρωση του αποσπασμένου υπαλλήλου 

Δημητρίου Ποντικάκη) 

Σταδίου 27, Αθήνα 

11. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Διεύθυνση Διοίκησης (για ενημέρωση της αποσπασμένης υπαλλήλου 

Παναγιώτας Αλιφέρη) 

Βας. Σοφίας 15, τ.κ. 106 74 Αθήνα 

12. ΥΠΕΚΑ / Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (για ενημέρωση 

των αποσπασμένων υπαλλήλων Χρήστου Κορομηλά, Γεωργίας 

Αγγέλη) 

Αμαλιάδας 17, τ.κ. 115 23, Αθήνα  

13. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / ΓΓΔΕ /Γ. Δνση Δ/σης  

Προγ/τος (για ενημέρωση της αποσπασμένης υπαλλήλου Αικατερίνης 

Πλουμπίδου) 

Χαρ. Τρικούπη 182, τ.κ. 101 78 Αθήνα  



 

14. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (για ενημέρωση της αποσπασμένης 

υπαλλήλου Μπιλίμπαση Λίντα – Μαρίας) 

     Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα 

15. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (για ενημέρωση της αποσπασμένης, 

στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου, υπαλλήλου 

Ευφροσύνης Ζέρβα) 

 Π. Κανελλοπούλου 4, 10177 - Αθήνα 

16. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής 

Λειτουργίας / Διεύθυνση Διοίκησης (για ενημέρωση των αποσπασμένων 

υπαλλήλων Ευμορφίας Κουτεκίδου, Δημητρίου Κώτσια, Δήμητρας  

Πανουργιά, Ζωής Κρούσκα) 

           Κατεχάκη 56, τκ 115 25 Αθήνα 
 

17. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης / Γενική Διεύθυνση 

Εσωτερικής Λειτουργίας / Διεύθυνση Διοίκησης (για ενημέρωση των 

αποσπασμένων υπαλλήλων Δέσποινας Αμανατίδου, Μιχαήλ 

Πορφυριάδη, Πουλχερίας Χαραλαμπίδου, Πελοπίδα Τσερπέλη, 

Αθανασίου Σωπρανίδη, Γιαννούλας Αραμπατζή, Ερμιόνης 

Ανδρονικίδου) 

     Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ.54008, Θεσσαλονίκη   

18. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας / Γενική Διεύθυνση 

Εσωτερικής Λειτουργίας / Διεύθυνση Διοίκησης (για ενημέρωση των 

αποσπασμένων υπαλλήλων Ιωάννη Σιώζιου, Γεωργίου Σάμιου – Σαμ, 

Κων/νου Παππά, Αικατερίνης Στάμου, Μιχαήλ Δημοσθένη, Κλειούς 

Συρμακέση)  

       Βορείου Ηπείρου 20, Τ.Κ.:45445, Ιωάννινα 

19. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας / Γενική 

Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας / Διεύθυνση Διοίκησης (για ενημέρωση 

των αποσπασμένων υπαλλήλων Παρασκευής Μπαρμπούτη, 

Ανάργυρου Χαραλαμπόπουλου) 

20. ΣΕΕΔΔ Πάτρας (για ενημέρωση της αποσπασμένης υπαλλήλου Ευτυχίας  

Βιτετζάκη) 

     Καλαβρύτων 52–56, Τ.Κ.26 001 Πάτρα   

21. ΣΕΕΔΔ Τρίπολης (για ενημέρωση των αποσπασμένων υπαλλήλων 

Βασιλικής Χωματά, Ιωάννη Παπούλια) 

      Κύπρου 40-42, τ.κ. 22 100 Τρίπολη  



 

22. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων 

Μονάδα Ε΄(για ενημέρωση της αποσπασμένης υπαλλήλου Αναστασίας 

Κουρέτα) 

Κοραή 4, τ.κ. 105 64, Αθήνα  

23. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας / 

Διεύθυνση Διοίκησης (για ενημέρωση των αποσπασμένων υπαλλήλων 

Ευάγγελου Γεωργίου, Ιωάννα Κασκαρά, Ιωάννας Φαναριώτου, 

Μαρίας  Αλεξανδροπούλου, Ανδριανής Αθανασίου) 

Πανεπιστημίου 234, Κτήριο Β΄,  Πάτρα  

24. ΙΕΚ Πύργου / Διεύθυνση Διοίκησης (για ενημέρωση του αποσπασμένου 

υπαλλήλου Ευσταθίου Χριστοδουλόπουλου) 

           2ο Χιλ. Εθν. Οδού Πύργου – Κυπ/σίας, τ.κ. 27 100 Πύργος   

 
25. Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου / Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών (για ενημέρωση της 

αποσπασμένης υπαλλήλου Κων/νας Θεοδώρου) 

26. Δήμος Αγρινίου / Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών (για ενημέρωση της 

αποσπασμένης υπαλλήλου Ευσεβείας Ιωάννου) 

27. Δήμος Πηνειού (για ενημέρωση του υπαλλήλου Παναγιώτη 

Θανόπουλου) 

Πλ. Αγ. Νικολάου,Κτίριο Σισίνη,  τ.κ. 27 300, Γαστούνη  

28. Δήμος Καλαμάτας (για ενημέρωση του ΓΓ του Δήμου Βασιλείου Χαντζή)  

           Γραφείο Δημάρχου,  Αριστομένους 28, Τ.Κ. 24100, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

29. Γραφείο Βουλευτή Ν. Αχαϊας κ.  Μιχαήλ Μπεκίρη ( για ενημέρωση του 

υπαλλήλου Δημητρίου Κατσαρού) 

          Σέκερη 1 

           Τ.Κ. 106  71 Αθήνα 

30. Γραφείο Βουλευτή Κορινθίας κ. Φαρμάκη – Γκέκη (για ενημέρωση της 

υπαλλήλου Ελευθερίας Γκουριώτη) 

      Τ.κ. 20 100 Κόρινθος  

31. Γραφείο Βουλευτή Λακωνίας κ. Αθανασίου Δαβάκη (για ενημέρωση της 

υπαλλήλου Μαρίας Χίου) 

            Τ.κ. 23 100 Σπάρτη 

32. Γραφείο Βουλευτή Αρκαδίας κ. Ο. Κωνσταντινόπουλου (για ενημέρωση του 

υπαλλήλου Ανδρέα Σπηλιωτόπουλου) 

      Τ.κ. 22 100, Τρίπολη 

33. Γραφεία Κόμματος «Οικολόγοι Πράσινοι» (για ενημέρωση του 

αποσπασμένου υπαλλήλου Κυριάκου Τσίπη) Βελή 4, τ.κ. 41 222, Λάρισα  


