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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ταχ. Κώδικας:

Αλυκές Ποταμού Εθν. Παλαιοκαστρίτσας
491 00 Κέρκυρα

Πληροφορίες:

Σ. Ασπιώτη

Τηλέφωνο:
Fax:

2661361626
2661025320

Ταχ. Δ/νση:

Κέρκυρα

19/07/ 2018

Αριθμ. πρωτ.: 148523

ΠΡΟΣ : 1) Δήμο Κέρκυρας
2) Δήμο Κεφαλλονιάς
3) Δήμο Ζακύνθου
4) Δήμο Λευκάδας
5) Δήμο Ιθάκης
6) Δήμο Παξών
7) Δήμο Μεγανησίου
με συνημμένους τους αντίστοιχους
πίνακες υποψηφίων εκάστου Δήμου
(με την παράκληση κοινοποίησης
του παρόντος στα ΝΠΔΔ που
εποπτεύουν)

ΘΕΜΑ: Αποστολή Προσωρινών Πινάκων Υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το
Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων ΟΤΑ.
ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. 133825/29-06-2018 έγγραφό μας.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, σας κοινοποιούμε τους
πίνακες υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων (του μόνιμου και του ΙΔΑΧ) υπαλληλικού
προσωπικού των ΟΤΑ για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ της
Περιφερειακής Ενότητάς σας, οι οποίοι συντάχθηκαν μετά τον έλεγχο της έγκαιρης
και έγκυρης κατάρτισης κάθε συνδυασμού, καθώς και των προϋποθέσεων
εκλογιμότητας καθενός από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού (άρθρο 5 παρ. 1 της
αριθμ. 24405/20-05-2011 Υπουργικής Απόφασης σε συνδυασμό με το αριθμ.
31474/28-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών) και παρακαλούμε για την
άμεση τοιχοκόλλησή τους στον πίνακα ανακοινώσεων του φορέα σας, με αποδεικτικό
δημοσίευσης που θα μας αποστείλετε εντός τριών (3) ημερών από της λήψεως του
παρόντος στα FAX 2661025320 ή 2661028092.

Σε κάθε υπάλληλο-εκλογέα παρέχεται το δικαίωμα ένστασης για τη διαγραφή
από τον πίνακα των υποψηφίων, οποιουδήποτε υποψηφίου που τυχόν στερείται του
δικαιώματος του εκλέγεσθαι, εντός της τασσόμενης προθεσμίας των είκοσι (20)
ημερών που προβλέπεται από τις διατάξεις της αριθμ. 24405/20-05-2011 (άρθρο 5
παρ. 3) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, αρχομένης από της τοιχοκόλλησης
του παρόντος εγγράφου, καθώς και των συνημμένων πινάκων των υποψηφίων
αιρετών εκπροσώπων.
Τυχόν ενστάσεις θα παραδοθούν ή θα σταλούν στα FAX 2661025320 ή
2661028092, στην υπηρεσία μας, φροντίδα των τυχόν υπαλλήλων που ενίστανται. Οι
αιτήσεις θα πρέπει να αναφέρουν με κεφαλαία την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ /
ΛΕΥΚΑΔΑΣ / ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ / ΖΑΚΥΝΘΟΥ (αντίστοιχα)»
Επίσης, στην υπηρεσία μας θα πρέπει να απευθυνθούν και οι εκπρόσωποι των
συνδυασμών σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν τυπογραφικού λάθους, που αφορά στα
στοιχεία των υποψηφίων των συνδυασμών τους, που αναφέρονται στους
συνημμένους πίνακες υποψηφίων.
Το παρόν με τα αντίγραφα των συνημμένων πινάκων θα τοιχοκολληθεί σήμερα
στον οικείο για το σκοπό αυτό χώρο του Τμήματός μας, με φροντίδα της
Προϊσταμένης της Γραμματείας.

Με εντολή Συντονιστή
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μαρία Κρεμόνα

