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                ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ              
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                   
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                               
(ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση      : Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ 10682                                           ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π.Δ.  
Πληροφορίες : Α. Παπακωνσταντίνου
Τηλέφωνα      : 213-1322226                            
Email                : ddad@culture.gr                                                      

ΘΕΜΑ: Αποστολή εκλογικού υλικού ψηφοφορίας στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές 
Υπηρεσίες και σε Εποπτευόμενους Φορείς του ΥΠΠΟΑ εκτός Νομού Αττικής, για την εκλογή αιρετών 
εκπροσώπων μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ και 
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ (τομέα Πολιτισμού)

Ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
του ΥΠΠΟΑ (τομέα Πολιτισμού), σας αποστέλλουμε το απαραίτητο έντυπο εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια 
συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, φακέλους ψηφοφορίας και ειδικούς λευκούς φακέλους για 
την ταχυδρόμηση των φακέλων ψηφοφορίας), προκειμένου να ψηφίσουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν 
σε Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ εκτός Νομού Αττικής, επισημαίνοντας τα παρακάτω : 

 Α. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών με τουλάχιστον σαράντα (40) υπαλλήλους (μόνιμους και ΙΔΑΧ), στις 
οποίες έχουν κληρωθεί δύο (2) τριμελείς Εφορευτικές Επιτροπές (μία για τους μονίμους και μία για τους 
ΙΔΑΧ υπαλλήλους), πρέπει να παραδώσουν στους Προέδρους των Επιτροπών αυτών:

        α) τους οριστικούς πίνακες εκλογέων, οι οποίοι σας έχουν ήδη αποσταλεί με το αριθμ. 373602/2-8-2022 
έγγραφό μας
β) ψηφοδέλτια υποψηφίων για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμοδιότητας της κάθε Επιτροπής
γ) φακέλους ψηφοφορίας σφραγισμένους με τη σφραγίδα του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου
 δ) ειδικούς λευκούς φακέλους.
Την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας σε κάθε Υπηρεσία εκτός Νομού Αττικής, οι εκλογείς 
προσέρχονται ενώπιον της αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής (μονίμων ή ΙΔΑΧ) και ψηφίζουν σύμφωνα με 
τη διαδικασία που περιγράφεται στο αριθμ. 414252/31-8-2022 έγγραφό μας.
Την επομένη της ψηφοφορίας, οι Πρόεδροι των Εφορευτικών Επιτροπών αποστέλλουν στη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (υπόψη των εξουσιοδοτημένων μελών των Εφορευτικών Επιτροπών 
της Κεντρικής Υπηρεσίας, όπως αναφέρονται παρακάτω), σε ξεχωριστό φάκελο για κάθε Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο μονίμων και κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΙΔΑΧ υπαλλήλων, τους κλειστούς λευκούς 
φακέλους με τα στοιχεία των υπαλλήλων, που θα περιέχουν τους φακέλους ψηφοφορίας, καθώς και το 
υπόλοιπο υλικό που αναφέρεται στο αριθμ. 414252/31-8-2022 έγγραφό μας.
Υπενθυμίζεται ότι οι Εφορευτικές Επιτροπές δεν ανοίγουν τους φακέλους ψηφοφορίας και δεν 
εξάγουν αποτελέσματα.
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Η ψηφοφορία σε κάθε Περιφερειακή και Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία με σαράντα (40) τουλάχιστον 
υπαλλήλους πρέπει να διεξαχθεί το αργότερο μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2022, ούτως ώστε το εκλογικό 
υλικό να έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών.

 Β.  Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών με λιγότερους από σαράντα (40) υπαλλήλους (μόνιμους και ΙΔΑΧ), στις 
οποίες το προσωπικό ψηφίζει με αλληλογραφία, μόλις παραλάβουν το εκλογικό υλικό που 
αποστέλλουμε, πρέπει να παραδώσουν το συντομότερον δυνατόν 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. ένα (1) φάκελο ψηφοφορίας σφραγισμένο με τη σφραγίδα του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και
3. ένα (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 (τα μέλη αυτά αναφέρονται αναλυτικά 
παρακάτω).

Ο κάθε Προϊστάμενος, ταυτόχρονα με την παράδοση του εκλογικού υλικού σε κάθε υπάλληλο, 
προβαίνει σε σχετική σημείωση στο ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που περιλαμβάνεται  στους  
οριστικούς  πίνακες  εκλογέων, οι οποίοι σας έχουν ήδη αποσταλεί με το αριθμ. 373602/2-8-2022 
έγγραφό μας. Εν συνέχεια, ο υπάλληλος - εκλογέας βεβαιώνει ενυπογράφως στον ίδιο πίνακα την 
παραλαβή του εν λόγω υλικού. Επίσης, πρέπει να αποσταλεί στα εξουσιοδοτημένα μέλη των 
Εφορευτικών Επιτροπών της Κεντρικής Υπηρεσίας, πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, το αντίγραφο του 
οριστικού πίνακα εκλογέων βάσει του οποίου προέβησαν στη διανομή των ψηφοδελτίων και των 
φακέλων στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας τους.

Κάθε εκλογέας, αφού συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο της επιλογής του, το τοποθετεί στον εκλογικό 
φάκελο ψηφοφορίας που έχει τη σφραγίδα του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κλείνει καλά το 
φάκελο αυτό και τον εσωκλείει στον ειδικό λευκό φάκελο. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος - εκλογέας γράφει 
στον ειδικό λευκό φάκελο τα στοιχεία του ως αποστολέα (ονοματεπώνυμο, κλάδο/ειδικότητα, 
Υπηρεσία που υπηρετεί και την ταχυδρομική διεύθυνση αυτής). Είναι απαραίτητο οι υπάλληλοι να 
σημειώνουν τα στοιχεία τους στον ειδικό λευκό φάκελο, διότι σε διαφορετική περίπτωση ο φάκελος θα 
θεωρηθεί άκυρος.

Στη συνέχεια, ο υπάλληλος – εκλογέας ταχυδρομεί τον ειδικό λευκό φάκελο στη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη του εξουσιοδοτημένου μέλους της αρμόδιας Εφορευτικής 
Επιτροπής της Κεντρικής Υπηρεσίας, το ταχύτερο δυνατό, ώστε να έχει φθάσει στον παραλήπτη μέχρι 
τη διεξαγωγή των εκλογών. Φάκελοι που θα φτάσουν στον παραλήπτη – μέλος της Εφορευτικής 
Επιτροπής μετά τη λήξη της ψηφοφορίας για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο θεωρούνται εκπρόθεσμοι και 
δεν λαμβάνονται υπόψη.

Επισημαίνεται ότι ο ειδικός λευκός φάκελος κάθε υπαλλήλου – εκλογέα πρέπει να ταχυδρομείται 
μεμονωμένα και όχι μαζί με άλλους σε ενιαίο φάκελο.

Όσοι εκλογείς ψηφίσουν με αλληλογραφία δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν αυτοπροσώπως.

Γ.  Γενικές επισημάνσεις που αφορούν όλες τις Υπηρεσίες:
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
Οι εκλογείς σημειώνουν με σταυρό προτίμησης έναν ή δύο υποψηφίους από τους 

αναγραφόμενους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού της αρεσκείας τους, με στυλό χρώματος μπλε ή 
μαύρου. Για τους μεμονωμένους υποψηφίους δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. 

Το  ψηφοδέλτιο που έχει περισσότερους από δύο σταυρούς ή δεν έχει καθόλου σταυρό είναι 
άκυρο.
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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 μονίμων υπαλλήλων
     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
     Μπουμπουλίνας 20-22,  ΤΚ  10682,  Αθήνα 
     Υπόψη κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΙΩΑΝΝΑΣ

      Για το Α’ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων αορίστου  χρόνου
     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
     Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ  10682,  Αθήνα
     Υπόψη κ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

     Για το Β’ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονίμων υπαλλήλων
     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
     Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ  10682,  Αθήνα
     Υπόψη κ. ΓΚΟΥΦΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

      Για το Β’ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων αορίστου χρόνου
     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
     Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ  10682,  Αθήνα
     Υπόψη κ. ΣΙΩΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
    
      Για το Γ’ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονίμων υπαλλήλων
     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
     Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ  10682,  Αθήνα
     Υπόψη κ. ΠΛΑΚΟΥΤΣΗ ΛΑΥΡΙΑΣ
    
     Για το Γ’ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων αορίστου χρόνου
     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 
     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
     Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ  10682,  Αθήνα
     Υπόψη κ. ΜΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ

     Για το Δ’ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονίμων υπαλλήλων
     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
     Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ  10682,  Αθήνα
     Υπόψη κ. ΚΟΡΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
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     Για το Δ’ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων αορίστου χρόνου
     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
     Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ  10682,  Αθήνα
     Υπόψη κ. ΞΕΝΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
     
      Για το E’ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονίμων υπαλλήλων
     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
     Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ  10682,  Αθήνα
     Υπόψη κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
    
      Για το E’ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων αορίστου χρόνου
     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
     Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ  10682,  Αθήνα
     Υπόψη κ. ΓΥΦΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

     Για το ΣΤ’ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονίμων υπαλλήλων 
     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
     Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ  10682,  Αθήνα
     Υπόψη κ. ΤΣΟΥΠΡΑ ΟΛΓΑΣ
     
      Για το ΣΤ’ Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων αορίστου χρόνου
     Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
     Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
     Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ  10682,  Αθήνα
     Υπόψη κ. ΖΕΡΒΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να ενημερώσουν όλους τους υπαλλήλους 
τους επί των αναφερομένων στο παρόν έγγραφο (συμπεριλαμβανομένων όσων υπηρετούν σε 
Υπηρεσίες εκτός ΥΠΠΟΑ και όσων τελούν εν αδεία). 

  Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Χαρίκλεια Μάκα
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             Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ

                                                                ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, εκτός Νομού Αττικής
2. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
3 Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου
4. Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου - Παραρτήματα Ναυπλίου, 

Σπάρτης και Κέρκυρας

    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.      ΠΟΕ ΥΠΠΟ (με την παράκληση να ενημερώσει  όλα  τα Σωματεία – μέλη της)
2.      ΠΕΥΦΑ
3.      ΣΕΑ
4.      ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής / Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού

          ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.      Γρ. Υπουργού
2.      Γρ. Υφυπουργού Σύγχρονου Πολιτισμού
3.      Γρ. Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
4.      Γρ. Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού
5.      Γρ. Υπηρεσιακού Γραμματέα
6.      Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ
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