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   ΠΡΟΣ:

                 Ως πίνακας αποδεκτών
             μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ: «Υποβολή  αιτήσεων υποψηφίων (μεμονωμένων ή συνδυασμών)  για  τις  
εκλογές  αιρετών  εκπροσώπων   των μονίμων υπαλλήλων και των 
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 
Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υ.Π.ΕΝ.»

 Σχετ.:    Η με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/οικ. 10294/24.06.2020 εγκύκλιος 
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΡΙΒΘ46ΜΤΛ6-25Θ)

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και 

προκειμένου να ξεκινήσουν έγκαιρα  οι σχετικές διαδικασίες για την εκλογή  νέων 

αιρετών εκπροσώπων στα  Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια, για τη χρονική 

περίοδο από 1/1/2023 έως 31/12/2024,  σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι 

υπάλληλοι που επιθυμούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις εν λόγω εκλογές είτε ως 

μεμονωμένοι είτε κατά συνδυασμούς υποψηφίων πρέπει να έχουν τουλάχιστον  βαθμό 

Γ΄  των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ  και να μην τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή 

αργίας.

Η υποψηφιότητα των μεμονωμένων υποψηφίων υποβάλλεται εγγράφως από τον 

ενδιαφερόμενο με αίτηση του που παραδίδεται  στο Τμήμα Μητρώου και 

Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  Αμαλιάδος 17 – Αθήνα, από  

01.07.2022 έως  και τις 11.07.2022.  Στην αίτηση αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, 

πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα και η  Διεύθυνση υπηρεσίας του υποψηφίου.

Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων (04) τουλάχιστον 

υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Κάθε συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση 
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των υποψηφίων που τον απαρτίζουν.  Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει: α)  την 

ονομασία του συνδυασμού,   β) το ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο,  υπαλληλική  ιδιότητα  

και  τη Διεύθυνση υπηρεσίας των υποψηφίων του συνδυασμού κατ΄ αλφαβητική σειρά,

γ)  το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού.

Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή δήλωση των υποψηφίων του 

συνδυασμού.  Η δήλωση για την κατάρτιση συνδυασμού υποψηφίων υποβάλλεται 

από τον εκπρόσωπο του συνδυασμού στο Τμήμα Μητρώου και Υποστήριξης, της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  Αμαλιάδος 17 – Αθήνα, από τις 01.07.2022  έως  

και τις 11.07.2022.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις, καθώς και αιτήσεις συνδυασμών που περιλαμβάνουν 

λιγότερους υποψηφίους από το ελάχιστο όριο, δεν γίνονται δεκτές, ενώ δεν είναι 

δυνατή η συμμετοχή υποψηφίων σε περισσότερους από ένα συνδυασμούς.

Για τα ανωτέρω παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι υπάλληλοι της 

Υπηρεσίας  σας.

                                                                                                Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης   

                                                                                       Ειρήνη Ταγαρούλια Πατέλη

Πίνακας Αποδεκτών:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
2. Ιδιαίτερα  Γραφεία Υφυπουργών 
3. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα
4. Ιδιαίτερα Γραφεία Γενικών Γραμματέων 
5. Γραφεία Γενικών Διευθυντών 
6. Όλες τις Διευθύνσεις  του ΥΠΕΝ 
7. Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία 
8. Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΕΚΑ - ΝΠΔΔ
      Έσλιν 15 & Αμαλιάδος
      Τ.Κ. 11523 – Αθήνα
9. Σύλλογος των Υπαλλήλων του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
   (τέως Βιομηχανίας)
     Μεσογείων  119, 
     Τ.Κ. 11526 - Αθήνα
10. ΠΟΣΕ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Ιπποκράτους 196-198, 11471, Αθήνα
11. Πίνακας αποσπασμένων υπαλλήλων ΥΠΕΝ

Εσωτερική διανομή:
Φ. Εκλογών Υ.Σ.
Γραφείο 112
Τμήμα Μητρώου και Υποστήριξης
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