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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24405
(1)
Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των δύο
αιρετών εκροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του
προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και κατάργηση της αριθ. οικ. 21845/1998 (ΦΕΚ 667 Β΄)
υπουργικής απόφασης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 2 α΄ του ν. 3905/2010
(ΦΕΚ 219 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 περ. Ι του ν. 3852/2010
– Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με
το ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄).
4. Την αριθμ. 21845/23−6−1998 (ΦΕΚ 667 Β΄) υπουργική
απόφαση « Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλο−
γής των δύο αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά
συμβούλια του προσωπικού των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98Α).

6. Την Α.Π. 383/18−1−2010 (ΦΕΚ 29 Β΄) κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεο−
δώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 21845/1998 (ΦΕΚ 667 Β΄)
υπουργική απόφαση ως εξής:
Άρθρο 1
Τρόπος εκλογής.
1. Τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 5
παρ. 1β του ν. 3584/2007, τα οποία εκπροσωπούν τους
υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία
που διεξάγεται ημέρα Τρίτη του τρέχοντος έτους.
Η ημερομηνία εκλογής ορίζεται με προκήρυξη που εκ−
δίδει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή για τους δήμους Αθη−
ναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης ο οικείος δήμαρχος,
το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος
έτους. Η ημέρα εκλογής δεν μπορεί να ορισθεί νωρίτερα
από τρεις μήνες από την έκδοση της προκήρυξης.
2. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα της υπηρεσίας όπου
λειτουργεί το υπηρεσιακό συμβούλιο, πλην των δήμων ή
κοινοτήτων με δύναμη άνω των δέκα (10) εργαζομένων,
όπου η εκλογή θα γίνει στους οικείους ΟΤΑ, ενώπιον επι−
τροπής διεξαγωγής εκλογών που θα ορίζεται με απόφαση
του αρμόδιου προϊσταμένου της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης, ύστερα από κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που
υπηρετούν στον οικεία ΟΤΑ και έχουν δικαίωμα ψήφου.
Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας οι φάκελοι, αφού προη−
γούμενα σφραγιστούν και υπογραφούν από όλα τα μέλη
της επιτροπής εκλογών με αγγελιοφόρο θα μεταφέ−
ρονται στην έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου και θα
παραδίδονται στην κεντρική εφορευτική επιτροπή.
3. Οι υπάλληλοι ψηφίζουν αυτοπροσώπως.
Άρθρο 2
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
1. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν οι υπάλληλοι όλων
των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδι−
ότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι υπάλληλοι οι
οποίοι κατά το χρόνο διενέργειας της εκλογής είναι
αποσπασμένοι σε άλλη υπηρεσία, ασκούν το εκλογικό
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τους δικαίωμα στην υπηρεσία στην οποία υπάγονται
οργανικά.
2. Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν οι υπάλληλοι της
παρ.1 του άρθρου αυτού εκτός αυτών που τελούν σε
κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας. Οι υπάλληλοι που βρί−
σκονται σε απόσπαση έχουν δικαίωμα να εκλέγονται
στο υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία
υπάγονται οργανικά.
3. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνον όσοι είναι
γραμμένοι στον πίνακα των εκλογέων του οικείου υπη−
ρεσιακού συμβουλίου.
4. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υπο−
χρεωτική.
Άρθρο 3
Πίνακες εκλογέων − Αιτήσεις − Ενστάσεις.
1. Μέχρι τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους συντάσ−
σονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση πίνακες εκλο−
γέων για τα υπηρεσιακά συμβούλια που λειτουργούν
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για θέματα προσωπικού
ΟΤΑ. Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν όλους τους υπαλ−
λήλους των ΟΤΑ που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου που συγκεντρώνουν
τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 2.
Στους δήμους Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης οι
πίνακες συντάσσονται από τη διεύθυνση προσωπικού
ή διοικητικού του δήμου στον οποίο εδρεύει το υπηρε−
σιακό συμβούλιο.
2. Οι πίνακες της προηγούμενης παραγράφου τοιχο−
κολλούνται στα καταστήματα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης και στα καταστήματα όλων των ΟΤΑ του Νομού
των οποίων το προσωπικό υπάγεται στην αρμοδιότητα
του υπηρεσιακού συμβουλίου και ανακοινώνεται στους
ενδιαφερομένους μέσω των ΟΤΑ μέχρι τις 20 Ιουλίου.
3. Κάθε εκλογέας μπορεί να ζητήσει με αίτησή του
την εγγραφή στον οικείο πίνακα, καθώς και τη διόρθω−
ση κάθε στοιχείου της εγγραφής του, που εσφαλμένα
τυχόν έχει καταχωρηθεί στον πίνακα ή έχει μεταβληθεί
μετά την κατάρτιση του πίνακα. Μαζί με τις αιτήσεις
της παραγράφου αυτής πρέπει να προσκομίζονται τα
πιστοποιητικά ή τα έγγραφα των δημοσίων αρχών, που
δικαιολογούν τις ζητούμενες διορθώσεις, εφόσον δεν
υπάρχουν στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου. Οι
αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας ή αποστέλλονται
τηλεγραφικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του
άρθρου αυτού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά
ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων.
4. Μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγρά−
φου και με τον ίδιο τρόπο καθένας που έχει το δικαίωμα
να εκλεγεί μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία
της παρ. 1 του άρθρου αυτού ένσταση για τη διαγραφή
κάποιου από τους πίνακες εκλογέων για λόγους που
αναφέρονται στην ιδιότητά του σαν εκλογέα.
Η ένσταση περιέχει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυν−
ση αυτού που την υποβάλλει, το ονοματεπώνυμο εκεί−
νου εναντίον του οποίου στρέφεται, τον συγκεκριμένο
πίνακα εκλογέων και τους ειδικούς και συγκεκριμένους
λόγους που επικαλείται για τη διαγραφή.
5. Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου αυτού
εξετάζει τις αιτήσεις και τις ενστάσεις μέχρι τις 5 Αυ−
γούστου και επιφέρει τις σχετικές μεταβολές στους
πίνακες εκλογέων. Οι πίνακες οριστικοποιούνται στις
6 Αυγούστου.

Άρθρο 4
Υποβολή υποψηφιοτήτων.
1. Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να συμμετέχει ως
υποψήφιος στις εκλογές είτε ως μεμονωμένος είτε
κατά συνδυασμούς υποψηφίων. Συνδυασμός θεωρείται
η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων τουλάχιστον
υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
2. Η υποψηφιότητα των μεμονωμένων υποψηφίων υπο−
βάλλεται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο με αίτησή
του που παραδίδεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1
του άρθρου 3 ή αποστέλλεται τηλεγραφικά σ` αυτές
από 1 μέχρι 15 Ιουλίου του έτους της εκλογής.
Στην αίτηση αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώ−
νυμο, η υπαλληλική ιδιότητα και η διεύθυνση υπηρεσίας
του υποψηφίου.
3. Κάθε συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση
των υποψηφίων του που την απαρτίζουν. Η δήλωση αυτή
περιλαμβάνει: α) την ονομασία του συνδυασμού, β) το
ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, υπαλληλική ιδιότητα και τη
διεύθυνση υπηρεσίας των υποψηφίων του συνδυασμού
με αλφαβητική σειρά, γ) το ονοματεπώνυμο του υποψη−
φίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού. Η
ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από δήλωση
των υποψηφίων του συνδυασμού.
4. Η δήλωση για την κατάρτιση συνδυασμού υποψηφίων
υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του
άρθρου 3 ή αποστέλλεται ταχυδρομικά σ΄ αυτές από 1
μέχρι 15 Ιουλίου του έτους της εκλογής. Δήλωση εκπρό−
θεσμη καθώς και δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους
υποψήφιους από το ελάχιστο όριο της παρ. 1 του άρθρου
αυτού δεν γίνονται δεκτές.
5. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή υποψηφίων σε πε−
ρισσότερους από ένα συνδυασμό.
Άρθρο 5
Ανακήρυξη υποψηφίων.
1. Μέχρι 16 Ιουλίου του έτους της εκλογής συντάσ−
σονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρ−
θρου 3 αλφαβητικοί πίνακες υποψηφίων αιρετών εκ−
προσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια στους οποίους
περιλαμβάνονται όσοι υπέβαλαν υποψηφιότητα είτε
ως μεμονωμένοι είτε κατά συνδυασμούς, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης,
αφού ελεγχθούν η έγκαιρη και έγκυρη κατάρτιση κάθε
συνδυασμού καθώς και οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας
καθενός από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού. Δίπλα
στο ονοματεπώνυμο των υποψηφίων των συνδυασμών
γίνεται μνεία της ονομασίας του συνδυασμού στον
οποίο μετέχουν.
2. Οι πίνακες της προηγούμενης παραγράφου τοι−
χοκολλούνται μέχρι 27 Ιουλίου με την φροντίδα της
αρμόδιας υπηρεσίας της παρ. 1 του άρθρου 3 στο κατά−
στημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην έδρα του
υπηρεσιακού συμβουλίου και για τους δήμους Αθηναίων,
Πειραιά και Θεσσαλονίκης και στο κατάστημα του Δη−
μαρχείου. Αντίγραφο των πινάκων αποστέλλεται αυθη−
μερόν από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε όλους τους ΟΤΑ οι
οποίοι τους τοιχοκολλούν αυθημερόν στο κατάστημα
της υπηρεσίας τους.
3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών
από την τοιχοκόλληση των πινάκων υποψηφίων στο
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κατάστημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του οι−
κείου δήμου καθένας που είναι γραμμένος στον πίνακα
εκλογέων μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία
της παρ. 1 του άρθρου 3 ένσταση για διαγραφή κά−
ποιου από τον πίνακα υποψηφίων, εφόσον υπόκειται
σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 2. Η ένσταση παραδίδεται ή
αποστέλλεται ταχυδρομικά.
4. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την εφο−
ρευτική επιτροπή μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από
τότε που τις παρέλαβε.
Ενστάσεις που δεν έχουν περιέλθει στην εφορευτική
επιτροπή τα αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου δεν
εξετάζονται.
5. Ο οριστικός πίνακας των υποψηφίων καταρτίζεται
από την αρμόδια υπηρεσία, εφόσον δεν υποβληθούν
ενστάσεις ή από την εφορευτική επιτροπή μετά την
εξέταση των ενστάσεων μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου.
Η εφορευτική επιτροπή αποστέλλει τον οριστικό πί−
νακα στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία τον ανακοινώνει
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
6. Αν για οποιοδήποτε λόγο λυθεί η υπαλληλική σχέση
υποψηφίου συνδυασμού επιτρέπεται η αντικατάστασή
του μέχρι την οριστικοποίηση του πίνακα υποψηφίων
με δήλωση του εκπροσώπου του συνδυασμού.
Άρθρο 6
Αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος υποψηφίων.
1. Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος ή συνδυασμός υπο−
ψηφίων έχει το δικαίωμα να διορίζει από έναν αντι−
πρόσωπο και έναν αναπληρωτή του στο κατάστημα
ψηφοφορίας. Ο διορισμός γίνεται με γραπτή δήλωση
του μεμονωμένου υποψηφίου ή του εκπροσώπου του
συνδυασμού στον αντιπρόσωπο που παραδίδεται στην
εφορευτική επιτροπή.
Για το διορισμό γίνεται μνεία στο βιβλίο των πρακτι−
κών της εκλογής.
2. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές των αντιπρο−
σώπων των μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών
πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι των ΟΤΑ και να μην
αποτελούν μέλη των εφορευτικών επιτροπών.
3. Οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους ή όταν αυτοί
λείπουν οι αναπληρωτές τους, έχουν το δικαίωμα να
παρευρίσκονται στην αίθουσα ψηφοφορίας να υποβάλ−
λουν κάθε παρατήρηση ή ένσταση σχετικά με την τάξη
της ψηφοφορίας για το συμφέρον των υποψηφίων, να
παρευρίσκονται στη διαλογή των ψήφων και να ασκούν
κάθε άλλο δικαίωμα που επιτρέπεται από την απόφαση
αυτή. Η απουσία υποψηφίων και των αντιπροσώπων ή
των αναπληρωτών τους δεν εμποδίζει τις εκλογικές
εργασίες.
Άρθρο 7
Χρόνος και τόπος ψηφοφορίας.
1. Η ψηφοφορία διαρκεί μια ημέρα, από την 8η πρωινή
μέχρι και την 5η μεταμεσημβρινή ώρα.
2. Ο χώρος διεξαγωγής της ψηφοφορίας καθορίζεται
με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσί−
ας της παρ. 1 του άρθρου 3 της απόφασης αυτής, που
εκδίδεται τριάντα ημέρες πριν από την καθορισμένη
ημέρα ψηφοφορίας.
3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 με
εγκύκλιό τους που αποστέλλεται σε όλες τις υπηρεσί−
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ες (ΟΤΑ) δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία ψηφοφορίας, γνωστοποιούν την ημερομηνία
της ψηφοφορίας, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφο−
φορίας και τα ονόματα των υποψηφίων μεμονωμένων
και κατά συνδυασμούς όπως αυτά αναφέρονται στον
οριστικό πίνακα των υποψηφίων.
4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3
της απόφασης αυτής μεριμνούν για την προετοιμασία
του καταστήματος ψηφοφορίας, τον εφοδιασμό του
με τα αναγκαία εκλογικά είδη, όπως κάλπες, έπιπλα,
ειδικό διαχώρισμα κ.λπ. και γενικότερα για την ορθή
και απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το κατά−
στημα ψηφοφορίας διευθετείται κατά τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας.
Οι δαπάνες για την κατασκευή των καλπών και την
προμήθεια του λοιπού εκλογικού υλικού βαρύνουν την
οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή δήμο.
Άρθρο 8
Εφορευτικές επιτροπές.
1. Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον εφορευτικών επιτρο−
πών.
2. Σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας ορίζεται τριμελής
εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τρεις υπαλ−
λήλους με ισάριθμους αναπληρωτές τους. Κατά την
πρώτη συνεδρίασή της η εφορευτική επιτροπή εκλέγει
τον πρόεδρό της.
3. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των εφορευ−
τικών επιτροπών κληρώνονται μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου
από τους εργαζόμενους που είναι γραμμένοι στον ορι−
στικό πίνακα εκλογέων. Η κλήρωση είναι δημόσια, και
γίνεται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας της παρ. 1
του άρθρου 3 ενώπιον δύο τουλάχιστον προϊσταμένων
διευθύνσεων ή τμημάτων και αν αυτοί δεν υπάρχουν,
ενώπιον δύο υπαλλήλων, καθώς και με την παρουσία
ενός εκπροσώπου από κάθε συνδικαλιστική οργάνωση,
μέλη της οποίας υπάγονται στην αρμοδιότητα του συ−
γκεκριμένου υπηρεσιακού συμβουλίου.
Η ώρα της δημόσιας κλήρωσης γνωστοποιείται πέντε
ημέρες νωρίτερα με τοιχοκόλληση ανακοίνωσης στο
κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας της παρ. 1 του
άρθρου 3. Για τις ενέργειες της κλήρωσης συντάσσεται
σχετικό πρακτικό.
4. Κατά την κλήρωση εξάγεται τριπλάσιος αριθμός
αναπληρωματικών μελών, τα οποία αναγράφονται σε
πίνακα κατά τη σειρά κλήρωσής τους. Με τη φροντίδα
του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας της παρ. 1
του άρθρου 3 ειδοποιούνται αυθημερόν για το διορισμό
τους τα τακτικά και τρία πρώτα αναπληρωματικά μέλη
κατά τη σειρά κλήρωσής τους.
5. Η άσκηση των καθηκόντων των μελών των εφο−
ρευτικών επιτροπών είναι υποχρεωτική. Απαλλαγή από
τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού
κωλύματος.
Εάν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προ−
σέλθουν για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους για
τον παραπάνω λόγο, αναπληρώνονται από τα αναπλη−
ρωματικά μέλη. Αν η αναπλήρωση είναι αδύνατη, το
ελλείποντα μέλη αναπληρώνονται βάσει του πίνακα της
παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη σειρά της κλήρωσής
τους. Αδικαιολόγητη παράλειψη άσκησης των καθηκό−
ντων μέλους της εφορευτικής επιτροπής συνεπάγεται
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υποχρεωτικά άσκηση πειθαρχικής δίωξης σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών &
Κοινοτικών Υπαλλήλων.
6. Η εφορευτική επιτροπή διευθύνει την εκλογή και
τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής αναθέτει σε ένα από τα
μέλη της καθήκοντα γραμματέα για σύνταξη των πρα−
κτικών.
7. Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει κατά πλειο−
ψηφία.
8. Η εφορευτική επιτροπή χρησιμοποιεί τη σφραγίδα
της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει το υπηρεσιακό συμ−
βούλιο. Ο γραμματέας της επιτροπής μετά το τέλος της
ψηφοφορίας παραδίδει τη σφραγίδα στην υπηρεσία.
Άρθρο 9
Ψηφοδέλτια − Φάκελοι.
1. Τα ψηφοδέλτια των μεμονωμένων υποψηφίων και
των συνδυασμών κατασκευάζονται από λευκό χαρτί
και είναι έντυπα.
Εκτυπώνονται σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο του
αριθμού των εγγεγραμμένων στον πίνακα εκλογέων και
προωθούνται στην εφορευτική επιτροπή μέχρι τις 25
Σεπτεμβρίου δαπάνη και φροντίδα των υπηρεσιών της
παρ. 1 του άρθρου 3.
2. Τα ψηφοδέλτια των μεμονωμένων υποψηφίων περι−
λαμβάνουν τον τίτλο του οικείου υπηρεσιακού συμβου−
λίου, καθώς και το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Τα
ψηφοδέλτια των συνδυασμών περιλαμβάνουν τον τίτλο
του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, την ονομασία του
συνδυασμού και το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων με
αλφαβητική σειρά.
3. Οι φάκελοι μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψη−
φοδέλτια, κατασκευάζονται ομοιόμορφα με τη φροντίδα
της αρμόδιας υπηρεσίας της παρ. 1 του άρθρου 3 από
διαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης και φέρουν τον τίτ−
λο του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3
φροντίζουν να αποσταλεί έγκαιρα επαρκής αριθμός φα−
κέλων στην εφορευτική επιτροπή. Εάν λείψουν τέτοιοι
φάκελοι, η εφορευτική επιτροπή, μετά από πιστοποίηση
της έλλειψης, προμηθεύεται μόνη, τους ομοιόμορφους
φακέλους.
5. Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 φρο−
ντίζει ώστε σε κάθε περίπτωση να έχουν φθάσει σε
όλους τους ΟΤΑ το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου
οι οριστικοί κατάλογοι εκλογέων.
Άρθρο 10
Ακυρότητα ψηφοδελτίων.
1. Λέξεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές ή στίγματα ή άλλα
σημεία ή σχήματα που σημειώνονται σε οποιανδήποτε
πλευρά του ψηφοδελτίου, επάγονται ακυρότητα, εφό−
σον αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν
το απόρρητο της ψηφοφορίας.
2. Στίγματα, σημεία ή σχήματα που σημειώνονται στο
φάκελο, εφόσον κριθούν λέξεις ως διακριτικά γνωρί−
σματα που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της
ψηφοφορίας, επάγονται στην ακυρότητα του ψηφοδελ−
τίου που είναι μέσα στο φάκελο.
3. Το ψηφοδέλτιο είναι επίσης άκυρο και στις εξής
περιπτώσεις που ορίζονται περιοριστικά, δηλαδή αν:

α) Χρησιμοποιηθεί για τη εκλογή μελών σε υπηρε−
σιακό συμβούλιο άλλο από εκείνο που αναγράφεται
πάνω σ’ αυτό.
β) Βρεθεί σε φάκελο που δεν είναι σύμφωνος με τους
όρους της παρ. 3 του άρθρου 9 της απόφασης αυτής με
την επιφύλαξη της διατάξεως του τελευταίου εδαφίου
της παρ. 4 του ίδιου άρθρου.
γ) Δεν είναι έντυπο έστω και εν μέρει.
δ) Εκτυπώθηκε σε χαρτί που διαφέρει ολοφάνερα στο
χρώμα από αυτό που χορηγήθηκε από την υπηρεσία.
ε) Βρεθεί σε φάκελο που δεν φέρει την μονογραφή
του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής.
στ) Βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψη−
φοδέλτια διαφορετικών συνδυασμών ή μεμονωμένων
υποψηφίων.
ζ) Έχει περισσότερους από δύο σταυρούς.
η) Βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφο−
δέλτια του ίδιου συνδυασμού που έχουν σταυρούς υπέρ
διαφορετικών υποψηφίων. Αν όμως έχουν σταυρούς
στους ίδιους υποψηφίους είναι έγκυρα και υπολογίζο−
νται ως μία ψήφος.
θ) Δεν έχουν καθόλου σταυρούς με την επιφύλαξη
της παρ. 8 του άρθρου 11.
Άρθρο 11
Διαδικασία εκλογών
1. Την ορισμένη ημέρα ψηφοφορίας και μία ώρα πριν
από την έναρξη της ψηφοφορίας, τα μέλη της εφορευ−
τικής επιτροπής είναι υποχρεωμένα να βρίσκονται στο
κατάστημα ψηφοφορίας για να παραλάβουν το κατά−
στημα, την κάλπη, τα έπιπλα και τα υπόλοιπα εκλογικά
είδη.
2. Ακολούθως ανοίγεται η κάλπη και εξετάζεται από
την επιτροπή και τους παρευρισκόμενους υποψηφίους
τους αντιπροσώπους τους, ή αναπληρωτές τους, εάν
είναι άδεια και κατόπιν κλείνεται και σφραγίζεται από
την επιτροπή.
3. Για τις ενέργειες των παραγράφων 1 και 2 του άρ−
θρου αυτού συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από
την επιτροπή και τους παρευρισκομένους υποψηφίους ή
τους αντιπροσώπους τους ή τους αναπληρωτές τους.
4. Η εφορευτική επιτροπή τοποθετεί τα ψηφοδέλ−
τια σε χωριστές δεσμίδες με αλφαβητική σειρά των
ονομασιών των συνδυασμών και των επωνύμων των
μεμονωμένων υποψηφίων. Προηγούνται τα ψηφοδέλτια
των συνδυασμών και ακολουθούν τα ψηφοδέλτια των
μεμονωμένων υποψηφίων.
5. Την καθορισμένη ώρα ο πρόεδρος της επιτροπής
κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας και καλεί τους
εκλογείς να ψηφίσουν.
6. Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα ψηφοφο−
ρίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η
οποία ελέγχει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την
εγγραφή τους στον πίνακα εκλογέων. Αν δεν έχουν
αστυνομική ταυτότητα, προσκομίζουν κάθε αποδεικτικό
της ταυτότητας έγγραφο που έχει εκδοθεί από φορέα
του δημόσιου τομέα και φέρει φωτογραφία του υπαλ−
λήλου. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται τέτοιο
έγγραφο ο εκλογέας γίνεται δεκτός για την άσκηση του
εκλογικού του δικαιώματος μόνο αν είναι γνωστός στα
δύο τουλάχιστον μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
7. Η εφορευτική επιτροπή δίνει σε κάθε εκλογέα ένα
φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα της και μονογρα−
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φημένο από τον πρόεδρό της καθώς και ένα ψηφοδέλτιο
από κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο.
8. Ο εκλογέας αποσύρεται μόνος και υποχρεωτικά
πίσω από το ειδικό διαχώρισμα (παραβάν). Αφού ση−
μειώσει με σταυρό προτίμησης μέχρι δύο από τους
αναγραφόμενους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού της
αρεσκείας του υποψήφιους το τοποθετεί στο φάκελο
που του έχει παραδοθεί. Για τους μεμονωμένους υπο−
ψήφιους δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.
Μετά επιστρέφει στην εφορευτική επιτροπή, επιδει−
κνύει τον φάκελο στον πρόεδρό της και τους παριστα−
μένους, ώστε να είναι εμφανές ότι κρατά ένα μόνο φάκε−
λο με τη σφραγίδα της επιτροπής και τη μονογραφή του
προέδρου και στη συνέχεια τον ρίχνει στην κάλπη.
9. Οι σταυροί προτίμησης τίθενται δεξιά ή αριστερά
των ονοματεπωνύμων των υποψηφίων του συνδυασμού
με στυλογράφο μπλε ή μαύρο.
10. Το ονοματεπώνυμο των εκλογέων που ψηφίζουν,
καθώς και ο αριθμός τους στον πίνακα εκλογέων του
άρθρου 3 της απόφασης αυτής αναγράφονται, κατά τη
σειρά προσέλευσής τους, στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας
που τηρεί η εφορευτική επιτροπή σύμφωνα με την παρ.
6 του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. Όταν τελειώσει
η ψηφοφορία, κλείνεται το πρωτόκολλο ψηφοφορίας
και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και τους
παρευρισκόμενους υποψήφιους ή αντιπροσώπους ή
αναπληρωτές τους.
11. Η φροντίδα για την τήρηση της τάξης στον τόπο
της ψηφοφορίας ανήκει στην εφορευτική επιτροπή με
επιτηρητή τον πρόεδρό της. Απαγορεύεται σε όλη τη
διάρκεια της ψηφοφορίας η παραμονή στην αίθουσα
ψηφοφορίας άλλου προσώπου εκτός από τα μέλη της
εφορευτικής επιτροπής και τους υποψηφίους ή τους
αντιπροσώπους τους ή τους αναπληρωτές τους.
12. Όταν περάσει η καθορισμένη ώρα για τη λήξη
της ψηφοφορίας, κηρύσσεται η αποπεράτωσή της και
κλείνονται οι πόρτες του καταστήματος ψηφοφορίας.
Πάντως η εφορευτική επιτροπή μπορεί να παρατείνει
την ψηφοφορία, εφόσον έχουν προσέλθει πριν από τη
λήξη της, εκλογείς που δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν. Η
ώρα της περάτωσης της ψηφοφορίας, καθώς και ο λό−
γος της τυχόν παράτασής της αναγράφεται στο βιβλίο
πρακτικών.
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1. Κάθε υποψήφιος ή αντιπρόσωπός του ή αναπληρω−
τής του έχει το δικαίωμα να υποβάλει στην εφορευτική
επιτροπή ενστάσεις για παραβάσεις διατάξεων της από−
φασης αυτής κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέσα
ή έξω από το εκλογικό κατάστημα. Οι ενστάσεις είναι
γραπτές και καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο
των πρακτικών.
2. Για τις ενστάσεις, αποφασίζει η εφορευτική επι−
τροπή αιτιολογημένα είτε αμέσως είτε όταν τελειώσει
η ψηφοφορία. Οι αποφάσεις της καταχωρούνται στο
βιβλίο πρακτικών.

βρέθηκαν άθικτες τη στιγμή του ανοίγματος αυτής.
3. Στη συνέχεια αριθμούνται οι φάκελοι χωρίς ν` ανοι−
χτούν. Το αποτέλεσμα της αρίθμησης γράφεται ολο−
γράφως στο βιβλίο των πρακτικών.
4. Αν από την αρίθμηση προκύψει διαφορά μεταξύ του
αριθμού των φακέλων και του αριθμού των ψηφοφόρων
που ψήφισαν, επαναλαμβάνεται η αρίθμηση.
Εάν και πάλι προκύψει διαφορά, αφαιρούνται οι φάκε−
λοι εκείνοι που δεν έχουν τη μονογραφή του προέδρου
της εφορευτικής επιτροπής και ακολούθως εκείνοι που
δεν έχουν τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής.
Αν οι φάκελοι που δεν έχουν μονογραφή ή σφραγίδα
δεν καλύπτουν τη διαφορά, τότε όλοι οι σφραγισμένοι
φάκελοι ρίχνονται και πάλι στην κάλπη και αφαιρούνται
στην τύχη τόσοι όσοι απαιτούνται για να καλυφθεί η
διαφορά. Οι φάκελοι που αφαιρούνται με τον τρόπο
αυτό, καταστρέφονται από τον πρόεδρο της εφορευτι−
κής επιτροπής. Η εφορευτική επιτροπή οφείλει σε κάθε
περίπτωση να διατυπώσει στα πρακτικά τη γνώμη της
για την αιτία της ύπαρξης πλεοναζόντων φακέλων.
5. Μετά την αρίθμηση των φακέλων ο πρόεδρος της
επιτροπής αποσφραγίζει κάθε φάκελο ξεχωριστά και
αφού εξακριβώσει το έγκυρο του ψηφοδελτίου που
περιέχει και το οποίο επιδεικνύει σε όποιον από τους
παρισταμένους (μέλη της εφορευτικής επιτροπής, υπο−
ψηφίους ή αντιπροσώπους τους) το ζητήσει, διαβάσει
μεγαλοφώνως την ονομασία του συνδυασμού, καθώς και
τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που φέρουν σταυ−
ρό προτίμησης ή το ονοματεπώνυμο του μεμονωμένου
υποψηφίου που τυχόν έλαβε ψήφο προτίμησης. Κάθε
έγκυρο ψηφοδέλτιο αριθμείται και μονογράφεται από
τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Αφού προσ−
διοριστούν τα έγκυρα ψηφοδέλτια γίνεται η καταμέτρη−
ση των ψήφων που δόθηκαν υπέρ κάθε συνδυασμού ή
μεμονωμένου υποψηφίου και των σταυρών προτίμησης
υπέρ κάθε υποψηφίου συνδυασμού.
6. Ενστάσεις που αφορούν τη διαδικασία της διαλογής
των ψήφων ασκούνται ενώπιον της εφορευτικής επι−
τροπής και εκδικάζονται από αυτή πριν από το πέρας
της διαλογής.
7. Μετά τον τερματισμό της διαλογής η εφορευτική
επιτροπή καταχωρεί στο βιβλίο πρακτικών της εκλογής
την ώρα του πέρατος της διαλογής, τον ολικό αριθμό
των γραμμένων στον πίνακα εκλογέων, τον ολικό αριθ−
μό των εκλογέων που ψήφισαν, τον ολικό αριθμό των
άκυρων ψηφοδελτίων, τον αριθμό των ψηφοδελτίων που
προσβλήθηκαν σαν άκυρα αλλά κηρύχθηκαν έγκυρα,
τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε
μεμονωμένος υποψήφιος, καθώς και κάθε συνδυασμός
στο σύνολό του και κατά υποψήφιο, περιλαμβανομένων
και αυτών της προηγούμενης περίπτωσης και κάθε άλλο
χρήσιμο στοιχείο. Το βιβλίο πρακτικών της εκλογής
υπογράφεται από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής
και τους παρόντες μεμονωμένους υποψηφίους, ή εκ−
προσώπους των συνδυασμών ή τους αντιπροσώπους
τους ή τους αναπληρωτές τους.

Άρθρο 13
Διαλογή ψηφοδελτίων

Άρθρο 14
Ανάδειξη − Ανακήρυξη εκπροσώπων

1. Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται μετά την κήρυξη
του τέλους της ψηφοφορίας κατά τη διαδικασία των
επομένων παραγράφων.
2. Η εφορευτική επιτροπή ανοίγει την κάλπη και πιστο−
ποιεί στο βιβλίο πρακτικών ότι οι σφραγίδες της κάλπης

1. Μετά τον τερματισμό της διαλογής των ψηφοδελ−
τίων, η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στην ανάδει−
ξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά
συμβούλια σύμφωνα με τη διαδικασία των επομένων
παραγράφων.

Άρθρο 12
Ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας
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2. Ως εκλογικό μέτρο για την κατανομή του αριθμού
των εκπροσώπων μεταξύ των συνδυασμών και των με−
μονωμένων υποψηφίων λαμβάνεται το ακέραιο μέρος
του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του συ−
νόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των
εκπροσώπων που εκλέγονται (δύο).
3. Συνδυασμός που συγκεντρώνει αριθμό ψηφοδελ−
τίων ίσο ή μεγαλύτερο του εκλογικού μέτρου, εκλέγει
έναν εκπρόσωπο. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε
αριθμό ψήφων ίσο ή μεγαλύτερο του εκλογικού μέτρου
εκλέγεται εκπρόσωπος.
4. Αν ο αριθμός των εκπροσώπων δεν καλύπτεται
σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παρα−
γράφου, ο δεύτερος εκπρόσωπος αναδεικνύεται από το
συνδυασμό ή το μεμονωμένο υποψήφιο που έλαβε τις
περισσότερους ψήφους, αφού συγκριθεί το υπόλοιπο
των ψήφων του συνδυασμού, που εξέλεξε ήδη έναν εκ−
πρόσωπο, με τον αρχικό αριθμό ψήφων των υπόλοιπων
συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων.
5. Αν κανένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος
δεν συμπληρώνουν το εκλογικό μέτρο ο αριθμός των
εκπροσώπων κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών ή
των μεμονωμένων υποψηφίων που έλαβαν τις περισσό−
τερους ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ τους,
η κατανομή των εκπροσώπων γίνεται με κλήρωση, που
διενεργεί η εφορευτική επιτροπή.
6. Ως τακτικά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων ανα−
δεικνύονται, κατά τη διαδικασία των προηγουμένων πα−
ραγράφων, ο μεμονωμένος ή οι μεμονωμένοι υποψήφιοι
που εξελέγησαν ως εκπρόσωποι ή από κάθε συνδυασμό
ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους
περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση
ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική
επιτροπή.
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι του συνδυασμού θεωρούνται
αναπληρωματικοί των εκλεγέντων κατά τη σειρά των
ψήφων που έχουν συγκεντρώσει.
7. Για να καταστεί δυνατή η αναπλήρωση μεμονω−
μένου υποψηφίου, ο οποίος έχει εκλεγεί εκπρόσωπος,
η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει πίνακα, στον οποίο
περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως συνδυα−
σμού, οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί τακτικά μέλη ή δε
φέρονται ως αναπληρωτές τακτικών μελών. Αναπλη−
ρωτής του μεμονωμένου υποψηφίου είναι ο υποψήφιος
ο οποίος, βάσει
του ανωτέρω πίνακα, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο
αριθμό σταυρών ή ψήφων προτίμησης.
8. Η ανακήρυξη των τακτικών και αναπληρωματικών
αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων γίνεται
δημόσια από την εφορευτική επιτροπή.
9. Αν αιρετά μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου παύ−
σει μετά την ανακήρυξή του να έχει την υπαλληλική
ιδιότητα, τακτικό μέλος καθίσταται το αναπληρωματι−
κό και ως αναπληρωματικό μέλος ορίζεται ο επόμενος
κατά τη σειρά ψήφων υποψήφιος συνδυασμού από τον
οποίο είχε αναδειχθεί.
Για την αναπλήρωση αιρετού μέλους, το οποίο ήταν
μεμονωμένος υποψήφιος ισχύουν τα οριζόμενα στην
παρ. 7 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 15
Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων −
Παράδοση στοιχείων
1. Η εφορευτική επιτροπή αμέσως μετά τον τερματι−

σμό των ενεργειών του προηγούμενου άρθρου γνωστο−
ποιεί με έγγραφο του προέδρου της το αποτέλεσμα
της ψηφοφορίας στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1
του άρθρου 3 και παραδίδει σε εκπρόσωπο της υπη−
ρεσίας αυτής για φύλαξη το πρωτόκολλο ψηφοφορίας,
το βιβλίο πρακτικών και όσα άλλα εκλογικά έγγραφα
υπάρχουν, καθώς και τα ψηφοδέλτια, τακτοποιημένα
κατά σειρά που αριθμήθηκαν.
Για την παράδοση υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο.
2. Τα στοιχεία αυτά φυλάσσονται για ένα έτος από το
διορισμό των αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια
και ύστερα καταστρέφονται αφού συνταχθεί σχετικό
πρακτικό. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας φυλάσσονται
μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης και πάντως όχι
πέρα από τη λήξη της 6ητείας των αιρετών μελών του
υπηρεσιακού συμβουλίου.
Άρθρο 16
Εφαρμογή διατάξεων για την εκλογή αιρετών μελών
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
1. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν ανάλογη
εφαρμογή και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στους
ΟΤΑ, όλων των ειδικοτήτων, πλην του βοηθητικού προ−
σωπικού για τους οποίους ως υπηρεσιακό συμβούλιο
λειτουργεί η δημαρχιακή επιτροπή, το κοινοτικό συμ−
βούλιο, το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή
(άρθρο 230, παρ.4 του ν. 3584/2007).
2. Αν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου υπηρε−
σιακού δεν επαρκεί για τη συγκρότηση της εφορευτικής
επιτροπής τα ελλειπόντα μέλη ορίζονται από μονίμους
υπαλλήλους που υπάγονται στο ίδιο υπηρεσιακό συμ−
βούλιο, με απόφαση του αρμοδίου για τη διεξαγωγή
των εκλογών ορισμένου οργάνου που προβλέπεται στο
άρθρο 3 της απόφασης αυτής.
Άρθρο 17
Επανάληψη ψηφοφορίας
Αν ακυρωθεί η εκλογή των αιρετών μελών κάποιου
υπηρεσιακού συμβουλίου και διαταχθεί η επανάληψη
της ψηφοφορίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ολικώς
ή μερικώς με βάση τους πίνακες εκλογέων που χρησι−
μοποιήθηκαν κατά την αρχική ψηφοφορία. Πρόταση και
ανακήρυξη νέων υποψηφίων δεν επιτρέπεται.
Άρθρο 18
Διενέργεια Εκλογών
Οι εκλογές θα διεξαχθούν το Δεκέμβριο του τρέχοντος
έτους, η δε σχετική προκήρυξη θα εκδοθεί ένα τουλάχιστο
μήνα πριν από την ημερομηνία ψηφοφορίας. Ο Τρόπος,
η διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των δύο αιρετών
εκροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το έτος 2012
και εντεύθεν θα γίνεται με την παρούσα απόφαση. Η αριθμ.
21845/1998 (ΦΕΚ 667 Β΄) απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2011
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