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ΘΕΜΑ:  Οδηγίες σχετικά με την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων 
των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού) και 
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού)

Εν όψει της διεξαγωγής των εκλογών έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των 
μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων, που θα συμμετέχουν 
στα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού), καθώς και στο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού), και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/οικ.10294/24.06.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την 
εκλογική διαδικασία ως αυτή ορίζεται στην αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.09.1988 (ΦΕΚ 684/Β΄) 
Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σας υπενθυμίζουμε ότι: 

Με την παρ. 8 του άρθρου 1 της αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18.11.2016 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3794/Β΄) και σύμφωνα με τις οδηγίες της 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. 

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω Εφορευτικές Επιτροπές δεν ανοίγουν τους φακέλους ψηφοφορίας 
και δεν εξάγουν αποτελέσματα.

Εξυπακούεται ότι στις Περιφερειακές Υπηρεσίες στις οποίες απασχολούνται λιγότεροι από 
σαράντα (40) υπάλληλοι (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ. συνολικά), οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να 
ψηφίζουν με αλληλογραφία (σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.09.1988 
Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει) ή αυτοπροσώπως, αν το επιθυμούν. Περαιτέρω οδηγίες για τη 
διαδικασία αυτή θα παρασχεθούν σε επόμενο έγγραφό μας, κατά την αποστολή του εκλογικού υλικού. 
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  Με βάση λοιπόν τις ισχύουσες διατάξεις, η διαδικασία έχει ως εξής: 

Κάθε Περιφερειακή και Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού) εκτός 
του Νομού Αττικής στις οποίες απασχολούνται τουλάχιστον σαράντα (40) υπάλληλοι (μόνιμοι και 
Ι.Δ.Α.Χ. συνολικά), καθώς και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) πρέπει να μεριμνήσουν για 
τη διεξαγωγή κλήρωσης, προκειμένου να αναδειχθούν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των δύο 
(2) τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών τους, μία για τους μόνιμους και μία για τους Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλους 
(επισυνάπτεται υπόδειγμα πρακτικού κλήρωσης). Πρόεδρος κάθε Ε.Ε. ορίζεται ο υπάλληλος με τον 
ανώτερο βαθμό. 

Για τις προσεχείς εκλογές, η κλήρωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και 
την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022. 

Εντός του Οκτωβρίου 2022, ο/η Προϊστάμενος/-η κάθε Περιφερειακής και Ειδικής 
Περιφερειακής Υπηρεσίας, καθώς και της Κ.Ο.Θ. πρέπει να παραδώσει στους Προέδρους των δύο (2) 
Ε.Ε. τους το ακόλουθο εκλογικό υλικό το οποίο εγκαίρως θα έχει αποσταλεί από την Υπηρεσία μας:

1) οριστικούς πίνακες εκλογέων κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μόνιμων ή ΙΔΑΧ, κατά περίπτωση, που 
είναι αρμόδιο για τους υπαλλήλους τους (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ αντιστοίχως).

2) α) επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων υποψηφίων κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μόνιμων ή ΙΔΑΧ, κατά 
περίπτωση, που είναι αρμόδιο για τους υπαλλήλους τους (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄)

 β) φακέλους ψηφοφορίας με τη σφραγίδα του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 
 γ) ειδικούς λευκούς φακέλους.

Η ψηφοφορία σε κάθε Περιφερειακή και Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία καθώς και στην Κ.Ο.Θ. 
πρέπει να διεξαχθεί οπωσδήποτε νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών στην 
Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. (η οποία θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί έως τις 15 Σεπτεμβρίου 
2022), προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη αποστολή των φακέλων ψηφοφορίας στις Εφορευτικές 
Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας. 

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 Κ.Ο.Θ. 
και κοινοποιείται αποδεδειγμένα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους τους.

Την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, σε κάθε Περιφερειακή και Ειδική Περιφερειακή 
Υπηρεσία καθώς και στην Κ.Ο.Θ., οι εκλογείς προσέρχονται ενώπιον της αρμόδιας Εφορευτικής 
Επιτροπής (μονίμων 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 το φάκελο αυτό 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.
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Την επομένη της ψηφοφορίας, οι Πρόεδροι των Εφορευτικών Επιτροπών αποστέλλουν επί 
αποδείξει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (τομέα Πολιτισμού), στην Κεντρική 
Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Μπουμπουλίνας 20-22, Τ.Κ. 10682, Αθήνα), υπόψη του εξουσιοδοτημένου 
μέλους της αρμόδιας ανά Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εφορευτικής Επιτροπής (Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) της 
Κεντρικής Υπηρεσίας τα εξής:

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.

Όλα τα παραπάνω θα εσωκλείονται σε ξεχωριστό φάκελο για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
μονίμων και κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΙΔΑΧ, επί αποδείξει, προκειμένου ακολούθως να εφαρμοστεί 
η διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 13 της αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.09.1988 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 Κ.Ο.Θ.

Οι Προϊστάμενοι/ες των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών, στις οποίες 
απασχολούνται τουλάχιστον σαράντα (40) υπάλληλοι (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ. συνολικά), καθώς και της 
Κ.Ο.Θ., οφείλουν να μεριμνήσουν για την εμπρόθεσμη εφαρμογή των ανωτέρω. 

Επισημαίνεται, ότι στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 
και σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και της δημόσιας 
υγείας γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος, επιβάλλεται η εκάστοτε 
Περιφερειακή και Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία καθώς και η Κ.Ο.Θ. να προβεί στην απαραίτητη 
ενέργεια για τη διασφάλιση των κανόνων υγιεινής στους χώρους όπου θα διενεργηθεί η ψηφοφορία. 

  Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
      Μάκα Χαρίκλεια 

        
Συνημμένα:  

1. Υπόδειγμα Πρακτικού Κλήρωσης, ένα (1) φύλλο 
2. Yπόδειγμα Πρακτικού Ψηφοφορίας,  ένα (1) φύλλο 
3. Yπόδειγμα Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας – Κατάσταση Ψηφισάντων ανά Υ.Σ.,  ένα (1) φύλλο 
4. Κατάσταση με τους κλάδους/ειδικότητες αρμοδιότητας έκαστου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 
    ΥΠ.ΠΟ.Α.  (τομέα Πολιτισμού), τρία (3) φύλλα              
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
  
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Τους / τις Προϊσταμένους/ες: 
    των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού)
     εκτός του Νομού Αττικής 
2. της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης      

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ   
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠ.ΠΟ.Α. 
3. Γεν. Διεύθυνση Διοικ. Υποστήριξης & Ηλ. Διακ/σης
    α) Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης
    β) Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού    
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