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                                                                ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ
    (Αποστολή και με FAX και Email)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αθήνα 15  Μαΐου  2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   Αριθ. πρωτ.: 37457
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ       
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ
Ταχ. Κώδικας : 101 83 Όπως ο πίνακας αποδεκτών
Πληροφορίες : Ε.Παπαδιαμαντοπούλου
Τηλέφωνο : 2131361003
FAX : 2131361140
E-mail : e.papadiamantopoulou@ypes.gr

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία δημοσίων υπαλλήλων για το διορισμό τους ως αντιπροσώπων της 
δικαστικής αρχής για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και 
τις επαναληπτικές τους της 2ας Ιουνίου 2019».

Με την παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), καθορίζονται οι κατηγορίες 
δημοσίων υπαλλήλων που είναι δυνητικά επιλέξιμοι για την άσκηση καθηκόντων αντιπροσώπου 
δικαστικής αρχής, στα εκλογικά τμήματα της Επικράτειας. 

Δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η διαδικασία παραλαβής του συνόλου 
των διορισμών των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί με ακρίβεια το εύρος των πιθανών αναγκών για τυχόν πρόσθετους διορισμούς, 
παρακαλούμε, σε συνέχεια των 27736/12.4.2019 και 33153/2.5.2019 εγγράφων της υπηρεσίας μας, 
αφού ενημερωθούν σχετικώς όλοι οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι των υπηρεσιών ευθύνης σας που 
είναι α) πτυχιούχοι Νομικής ανεξαρτήτως βαθμού και β) πτυχιούχοι άλλων σχολών που 
κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος, να μας διαβιβάσετε τις αιτήσεις 
προτίμησης (ανά κατηγορία) που θα υποβληθούν, μέχρι και την Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019, 
σύμφωνα με το, συνοδευτικό του παρόντος, υπόδειγμα, στο e-mail : 
e.papadiamantopoulou@ypes.gr

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα διαβιβαστούν αρμοδίως από την υπηρεσία μας στον 
Άρειο Πάγο, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να συμπεριληφθούν σε επόμενη 
κλήρωση, εφόσον απαιτηθεί.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                       Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.’Ολα τα Υπουργεία (Διευθύνσεις Διοικητικού)
2. κ.κ. Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
3. κ.κ. Περιφερειάρχες
4. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νομών
5. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (e-mail : contact@dpa.gr )
6. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (e-mail : ncrtv@otenet.gr )
7. Αρχή Προστασίας του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών (e-mail : info@adae.gr )
8. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (e-mail : enimerosi@asep.gr )
9. Συνήγορος του Πολίτη (e-mail : press@synigoros.gr )

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Άρειος Πάγος
α) κ. Πρόεδρο Αρείου Πάγου
β) Τμήμα Α1’ Αρείου Πάγου
2. κ.Εισαγγελέα Αρείου Πάγου   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Γραφείο κ. Υπουργού
2.Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
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