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ΘΕΜΑ: Αποστολή εκλογικού υλικού για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού) και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του 
ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού) / Οδηγίες 

 
ΣΧΕΤ.: 1. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/618869/21.12.2021 έγγραφο με θέμα "Αποστολή Πινάκων 

Εκλογέων μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων για 
τη διεξαγωγή εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Υπηρεσιακά 
Συμβούλια του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού) και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
(τομέα Πολιτισμού)" 
2. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/620046/21.12.2021 έγγραφο με θέμα "Αποστολή Πινάκων 
Υποψήφιων Αιρετών Εκπροσώπων μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου υπαλλήλων στα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Υπηρεσιακά Συμβούλια του 
ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού) και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα 
Πολιτισμού) με συνημμένη την "Κατάσταση Αποκλειόμενων Υποψηφίων από τα 
ψηφοδέλτια για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και στο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού)".

  

Σε συνέχεια των άνω (1) και (2) σχετικών, σας αποστέλλουμε το έντυπο εκλογικό υλικό 

(ψηφοδέλτια συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, φακέλους ψηφοφορίας σφραγισμένους με 

τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και ειδικούς λευκούς φακέλους για την ταχυδρόμηση των 

φακέλων ψηφοφορίας), προκειμένου να ψηφίσουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Υπηρεσίες 

του ΥΠ.ΠΟ.Α. εκτός Νομού Αττικής. 

Επισημαίνεται, ότι κατόπιν σχετικής οδηγίας του Υπουργείου Εσωτερικών, όσες 

επιστολικές ψήφοι είχαν περιέλθει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού το 

έτος 2020 για τις εκλογές που αναβλήθηκαν με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και 

Αθλητισμού δεν ισχύουν και έχουν ήδη ακυρωθεί. 



Κατόπιν αυτών, σας επισημαίνουμε τα εξής: 

      

        Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

          ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

            ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

              ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Όπως ήδη γνωρίζετε, με την παρ. 8 του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/ 

1174/οικ.29614/18.11.2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β/3794) και σύμφωνα με τις οδηγίες της 

με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ.20881/11.06.2018 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ: 61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ), προβλέπεται ότι στις Περιφερειακές Υπηρεσίες (με 

έδρα εκτός του Νομού Αττικής) στις οποίες απασχολούνται τουλάχιστον σαράντα (40) 

υπάλληλοι (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ. συνολικά), οι υπάλληλοι αυτοί ψηφίζουν ενώπιον δύο (2) 

τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών (Ε.Ε.) – μία για τους μόνιμους και μία για τους υπαλλήλους 

Ι.Δ.Α.Χ. - που συστήνονται για τον σκοπό αυτό, κατόπιν κλήρωσης σε κάθε Περιφερειακή 

Υπηρεσία. 

Στην περίπτωση των επερχόμενων εκλογών του ΥΠ.ΠΟ.Α., τα μέλη αυτών των 

Εφορευτικών Επιτροπών παραμένουν τα ίδια με αυτά που αναδείχθηκαν με κλήρωση το 

φθινόπωρο του 2020.  

Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών με τουλάχιστον σαράντα (40) υπαλλήλους (συνολικά 

μόνιμοι και ΙΔΑΧ), καθώς και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στις οποίες 

συγκροτήθηκαν οι δύο (2) Τριμελείς Εφορευτικές Επιτροπές  πρέπει να παραδώσουν στους 

Προέδρους των Επιτροπών αυτών:

     1) Τους Πίνακες Εκλογέων για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μόνιμων ή ΙΔΑΧ, οι οποίοι σας έχουν 

ήδη αποσταλεί.  

2) Ψηφοδέλτια υποψηφίων για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμοδιότητας της κάθε Επιτροπής

 3) Φακέλους ψηφοφορίας με τη σφραγίδα του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου

 4) Ειδικούς λευκούς φακέλους

Η ψηφοφορία σε κάθε Περιφερειακή και Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία καθώς και 

στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης πρέπει να διεξαχθεί το αργότερο μέχρι τις                   

21 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη αποστολή των 

φακέλων ψηφοφορίας στις Εφορευτικές Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας. 



Σε κάθε περίπτωση οι φάκελοι ψηφοφορίας πρέπει να έχουν περιέλθει στις Εφορευτικές 

Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας έως και τις 10 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη,  και 

πάντως όχι πέραν της ημερομηνίας διενέργειας των εκλογών, που θα ανακοινωθεί με 

Υπουργική Απόφαση - Προκήρυξη.

Φάκελοι που θα φθάσουν στον παραλήπτη - μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής μετά την 

ημερομηνία των εκλογών, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

 

Υπενθυμίζεται ότι η ψηφοφορία στις Περιφερειακές Υπηρεσίες διεξάγεται σε εργάσιμη 

ημέρα και ώρες 8.00 π.μ. – 5.00 μ.μ. ενώπιον των δύο (2) τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών, 

στην έδρα κάθε Yπηρεσίας. Η ημερομηνία ψηφοφορίας που καθορίζεται από τους Προέδρους των 

Εφορευτικών Επιτροπών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε Περιφερειακής και Ειδικής 

Περιφερειακής Υπηρεσίας και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και κοινοποιείται 

αποδεδειγμένα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους τους.

Την ημέρα και κατά τις ώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας που θα οριστούν για κάθε 

Περιφερειακή και Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία καθώς και στην Κρατική Ορχήστρα 

Θεσσαλονίκης, οι εκλογείς προσέρχονται ενώπιον της αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής (μόνιμων 

ή ΙΔΑΧ). 

Αφού η κάθε Εφορευτική Επιτροπή κάνει έλεγχο της ταυτότητας των εκλογέων και αφού 

ο/η Γραμματέας διαγράψει από τον πίνακα εκλογέων του αντίστοιχου Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

τους ψηφίσαντες και συμπληρώσει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό καθενός εξ αυτών στην 

αντίστοιχη κατάσταση ψηφισάντων, κατά τη σειρά προσέλευσής τους, παραδίδει σε κάθε εκλογέα 

ένα ψηφοδέλτιο από κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο 

οποίο υπάγεται ο εκλογέας, έναν φάκελο ψηφοφορίας με τη σφραγίδα του αρμόδιου Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου και μονογραφημένο (στο σημείο που κλείνει ο φάκελος) από τον/την Πρόεδρο της 

Επιτροπής, καθώς και έναν ειδικό λευκό φάκελο. 

Αφού κάθε εκλογέας συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο της επιλογής του, το τοποθετεί στον 

φάκελο ψηφοφορίας με τη σφραγίδα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κλείνει καλά τον φάκελο 

αυτόν και τον εσωκλείει στον ειδικό λευκό φάκελο, στον οποίο αναγράφει τα στοιχεία του 

(ονοματεπώνυμο, κλάδο/ειδικότητα και Υπηρεσιακό Συμβούλιο στο οποίο υπάγεται). Στη 

συνέχεια, κάθε εκλογέας παραδίδει στην αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή κλειστό τον ειδικό λευκό 

φάκελο, που περιέχει τον φάκελο ψηφοφορίας του.



Υπενθυμίζεται ότι οι Εφορευτικές Επιτροπές δεν ανοίγουν τους φακέλους ψηφοφορίας 

και δεν εξάγουν αποτελέσματα.

Την επομένη της ψηφοφορίας οι Πρόεδροι των Εφορευτικών Επιτροπών αποστέλλουν 

στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α.          

(επί αποδείξει και υπ’ όψιν των εξουσιοδοτημένων μελών των Εφορευτικών Επιτροπών της 

Κεντρικής Υπηρεσίας, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω), σε ξεχωριστό φάκελο για κάθε 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο μόνιμων και για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ., 

τους κλειστούς λευκούς φακέλους με τα στοιχεία των υπαλλήλων, που θα περιέχουν τους 

φακέλους ψηφοφορίας, καθώς και το υπόλοιπο υλικό που σας επισυνάπτουμε με το παρόν 

έγγραφο, δηλαδή:  

1) Πρακτικό Ψηφοφορίας υπογεγραμμένο από τα μέλη κάθε Εφορευτικής Επιτροπής.     

(επισυνάπτεται υπόδειγμα) 

2) Αντίγραφο των Πινάκων Εκλογέων ανά Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με διαγραφή των ονομάτων 

όσων ψήφισαν.

3) Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας - Κατάσταση Ψηφισάντων ανά Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 

(επισυνάπτεται υπόδειγμα)

4)  Τους κλειστούς ειδικούς λευκούς φακέλους που περιέχουν τους φακέλους ψηφοφορίας.

Επαναλαμβάνεται, ότι όλα τα παραπάνω θα εσωκλείονται σε ξεχωριστό φάκελο για 

κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο μόνιμων υπαλλήλων και κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ι.Δ.Α.Χ. 

υπαλλήλων, επί αποδείξει, προκειμένου ακολούθως να εφαρμοστεί η διαδικασία της παρ. 6 του 

άρθρου 13 της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.09.1988 Υπουργικής Απόφασης, όπως 

ισχύει, δηλαδή το άνοιγμα και η καταμέτρηση των ψήφων από τις Εφορευτικές Επιτροπές της 

Κεντρικής Υπηρεσίας κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Στο παρόν έγγραφο, επισυνάπτεται, μεταξύ άλλων, και η Κατάσταση με τους Κλάδους και 

τις Ειδικότητες, αρμοδιότητας κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού) 

προς διευκόλυνση των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και της Κρατικής 

Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Ειδικά για την ψηφοφορία σε κάθε Περιφερειακή και Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία 

καθώς και στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 

και προς τον σκοπό της αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

εφιστάται η προσοχή των Υπηρεσιών 

στην αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 

σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.



Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών με λιγότερους από 40 υπαλλήλους στις οποίες το 

προσωπικό ψηφίζει με αλληλογραφία,  μόλις παραλάβουν το εκλογικό υλικό που αποστέλλουμε, 

πρέπει να παραδώσουν άμεσα σε κάθε υπάλληλο - εκλογέα της Υπηρεσίας τους, τα εξής:

1. ένα (1) ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο υπάλληλος,

2. έναν (1) φάκελο ψηφοφορίας (σφραγισμένο με τη σφραγίδα της αρμόδιας Εφορευτικής 

Επιτροπής) και

3. έναν (1) ειδικό λευκό φάκελο για την ταχυδρόμηση του φακέλου ψηφοφορίας,

και να του γνωστοποιήσουν το ονοματεπώνυμο του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής, 

που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των ανωτέρω φακέλων.

Ο Προϊστάμενος ταυτόχρονα με την παράδοση του εκλογικού υλικού σε κάθε υπάλληλο 

προβαίνει σε σχετική σημείωση στο ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που περιλαμβάνεται  στους 

Πίνακες  Εκλογέων που σας έχουν αποσταλεί. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος - εκλογέας βεβαιώνει 

ενυπογράφως στον ίδιο πίνακα την παραλαβή του εν λόγω υλικού. 

Επίσης, πρέπει να έχει περιέλθει εγκαίρως στις αρμόδιες Εφορευτικές Επιτροπές της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α., δηλαδή έως και τις 10 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη, το 

αντίγραφο του Πίνακα Εκλογέων βάσει του οποίου οι Προϊστάμενοι προέβησαν στη διανομή των 

ψηφοδελτίων και των φακέλων στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας τους, προκειμένου αυτός να 

παραληφθεί από τις Επιτροπές πριν από την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών, που θα 

ανακοινωθεί με Υπουργική Απόφαση - Προκήρυξη. 

Κάθε εκλογέας, αφού συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο της επιλογής του, το τοποθετεί στον 

εκλογικό φάκελο που έχει τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, κλείνει καλά τον φάκελο 

αυτόν και τον εσωκλείει στον ειδικό λευκό φάκελο ψηφοφορίας. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος 

γράφει στον ειδικό λευκό φάκελο τα στοιχεία του ως αποστολέα (ονοματεπώνυμο, 

κλάδο/ειδικότητα, Υπηρεσία όπου υπηρετεί και την ταχυδρομική διεύθυνση αυτής). 

Τονίζεται ιδιαίτερα στους υπαλλήλους – εκλογείς, ότι είναι απαραίτητο να σημειώνουν τα 

στοιχεία τους στον ειδικό λευκό φάκελο, διότι σε διαφορετική περίπτωση ο φάκελος θεωρείται 

άκυρος.



Στη συνέχεια, ο υπάλληλος – εκλογέας ταχυδρομεί επί αποδείξει τον ειδικό λευκό 

φάκελο, που περιέχει τον εκλογικό φάκελό του στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου 

Δυναμικού, υπ' όψιν του εξουσιοδοτημένου μέλους της αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής της 

Κεντρικής Υπηρεσίας (τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω), 

το συντομότερο δυνατόν, ώστε να έχει περιέλθει στον παραλήπτη το αργότερο μέχρι τις                      

10 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη, και πάντως πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.   

Φάκελοι που θα φθάσουν στον παραλήπτη – μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής μετά την 

ημερομηνία των εκλογών θεωρούνται εκπρόθεσμοι και δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.

Επισημαίνεται ότι ο ειδικός λευκός φάκελος κάθε υπαλλήλου – εκλογέα πρέπει να 

ταχυδρομείται μεμονωμένα και όχι μαζί με άλλους σε έναν φάκελο.

Οι υπάλληλοι που θα ψηφίσουν με αλληλογραφία δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν 

αυτοπροσώπως.

Γενικές Επισημάνσεις

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Οι εκλογείς σημειώνουν με σταυρό προτίμησης μέχρι δύο υποψηφίους από τους

αναγραφόμενους στο ψηφοδέλτιο της επιλογής τους (αν πρόκειται για συνδυασμό), με 

στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου. 

Το  ψηφοδέλτιο που έχει περισσότερους από δύο σταυρούς ή δεν έχει κανέναν σταυρό

είναι άκυρο.

Για τους μεμονωμένους υποψήφιους δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. 

Σε περίπτωση που κάποιος διπλοψηφίσει, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία 

πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. (άρθρο 13 

παρ. 7 της  αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-1988 Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει).

 

Tα εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των φακέλων μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών στην 

Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ έχουν οριστεί ως εξής :

       

Για το Α΄ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων

     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

     Μπουμπουλίνας 20-22

     Τ Κ  106 82, Αθήνα 

     Υπ' όψιν: κας. Ερριέτας Σκουρκέα



     Για το Α΄ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Αορίστου  Χρόνου

     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

     Μπουμπουλίνας 20-22

     Τ Κ  106 82, Αθήνα

    Υπ' όψιν: κας. Μαρίας Αμπάτη

     

Για το Β΄ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων 

     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

     Μπουμπουλίνας 20-22

     Τ Κ  106 82, Αθήνα

     Υπ' όψιν: κ. Βασίλειου Τσιβάκη

     Για το Β΄ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου

     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

     Μπουμπουλίνας 20-22

     Τ Κ  106 82, Αθήνα

     Υπ' όψιν: κας. Μαρίνας Μάλλιαρη

          

Για το Γ΄ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων

     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

    Μπουμπουλίνας 20-22

     Τ Κ  106 82, Αθήνα

     Υπ' όψιν: κ. Σπυρίδωνος Αντωνόπουλου

    

      Για το Γ΄ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου

     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 

     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

     Μπουμπουλίνας 20-22

     Τ Κ  106 82, Αθήνα

     Υπ' όψιν: κας. Κυριακής Δρακομαθιουλάκη

     



Για το Δ΄ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων

     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

     Μπουμπουλίνας 20-22

     Τ Κ  106 82, Αθήνα

     Υπ' όψιν: κας. Βασιλικής Νικολοπούλου

   

      Για το Δ΄ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου

     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

     Μπουμπουλίνας 20-22

     Τ Κ  106 82, Αθήνα

     Υπ' όψιν: κας. Χρυσούλας Κατσώλη

     

     Για το E΄ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων

     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

    Μπουμπουλίνας 20-22

     Τ Κ  106 82, Αθήνα

     Υπ' όψιν: κ. Αλέξανδρου Μαυράκη

    

     Για το E΄ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου

     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

    Μπουμπουλίνας 20-22

     Τ Κ  106 82, Αθήνα

     Υπ' όψιν: κ. Αθανάσιου Αθανασούλα

      Για το ΣΤ΄ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων 

     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

     Μπουμπουλίνας 20-22

     Τ Κ  106 82, Αθήνα

     Υπ' όψιν: κ. Ρίτσαρντ Έβανς Πάτρικ

     



      Για το ΣΤ΄ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου

     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

     Μπουμπουλίνας 20-22

     Τ Κ  106 82, Αθήνα

    Υπ' όψιν: κας. Μαρίας Ρουμελιώτου

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών στις οποίες αποστέλλεται το παρόν 

να μεριμνήσουν άμεσα για την ενημέρωση των υπαλλήλων τους (συμπεριλαμβανομένων 

όσων υπηρετούν σε άλλες Υπηρεσίες ή τελούν σε άδεια) για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Συνημμένα: 

1. Ένα Υπόδειγμα Πρακτικού Ψηφοφορίας

2. Ένα Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας - Κατάσταση Ψηφισάντων ανά 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

3. Κατάσταση με τους Κλάδους / Ειδικότητες, αρμοδιότητας έκαστου Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού). 
 

                                                                                            Με εντολή Προϊσταμένης της ΓΔΔΥΗΔ
Η Αν. Προϊσταμένη της ΔΔΑΔ 

            Χαρίκλεια Μάκα 

1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.     Προϊστάμενοι/ες των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
        (τομέα Πολιτισμού) εκτός του Νομού Αττικής 
2.     Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
3.     Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου 
4.     Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου - παραρτήματα Ναυπλίου, Σπάρτης 

και Κέρκυρας

2. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α.
2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΥΠ.ΠΟ. 
            (για ενημέρωση όλων των Σωματείων – μελών  της)
3. Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (Σ.Ε.Α.)
4. Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών - 
            Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ / Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού



Εσωτ. διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
2. Γραφείο Υφυπουργού Σύγχρονου Πολιτισμού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού
5. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα  
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