
ΘΕΜΑ : Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων
               αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των περιφερειακών 
               και δημοτικών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των τυχόν επαναληπτικών εκλογών της 14ης 
               Νοεμβρίου 2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. των άρθρων 9 και 29 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τεύχ. Α/7.6.2010).
β. του άρθρου 131 του Π.Δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/τεύχ. Α/5.6.2007).
2. Τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο εργασιών, που απαιτείται για τη διοργάνωση και τη συστηματοποίηση των 
ενεργειών  και  εργασιών  για  την  προπαρασκευή  και  τη  διεξαγωγή  των  εκλογών  για  την  ανάδειξη  των 
περιφερειακών και δημοτικών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των τυχόν επαναληπτικών εκλογών της 14ης 

Νοεμβρίου 2010, καθώς επίσης και τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων. 
3. Το γεγονός ότι οι εν λόγω ενέργειες και εργασίες, λόγω της φύσης και του όγκου τους, δεν μπορούν να  
εκτελεσθούν από το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά ή παράλληλα με αυτές, εντός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συγκροτούμε, για το χρονικό διάστημα από 11.10.2010 έως 19.11.2010, ειδικά συνεργεία προσφοράς 
έκτακτης εκλογικής εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά 
τις  εξαιρέσιμες  ημέρες  (αργίες),  όπως  Σάββατο  –  Κυριακή,  και  τις  νυχτερινές  ώρες,  με  ειδική  εκλογική 
αποζημίωση,  για  την  αντιμετώπιση  των  εκτάκτων  αναγκών,  κατά  την  προπαρασκευή,  διεξαγωγή, 
συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των περιφερειακών 
και δημοτικών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των τυχόν επαναληπτικών εκλογών της 14ης Νοεμβρίου 
2010.
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Στα  ανωτέρω ειδικά εκλογικά συνεργεία μετέχουν υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  &  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  (ΥΠΕΣΑΗΔ),  της  Γενικής  Γραμματείας 
Δημόσιας  Διοίκησης & Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  (ΓΓΔΔΗΔ),  της  Γενικής  Γραμματείας  Ισότητας  των 
Φύλων  (ΓΓΙΦ),  του  Εθνικού  Κέντρου  Δημόσιας  Διοίκησης  &  Αυτοδιοίκησης  (ΕΚΔΔΑ),  του  Εθνικού 
Τυπογραφείου, των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, συμπεριλαμβανομένων 
και υπαλλήλων λοιπών Υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών, 
όπως αναλυτικά εξειδικεύονται στις επόμενες παραγράφους.

Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των ανωτέρω βεβαιώνεται ως εξής :
• Για  το  προσωπικό  της  Κεντρικής  Υπηρεσίας  του  ΥΠΕΣΑΗΔ  από  τον  Προϊστάμενο  της  Γενικής 

Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης
• Για  το  προσωπικό  της  ΓΓΔΔΗΔ  από  τον  Προϊστάμενο  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Διοικητικής 

Υποστήριξης
•   Για το προσωπικό της ΓΓΙΦ και του ΕΚΔΔΑ από τους οικείους Γενικούς Γραμματείς
• Για το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου από τον οικείο Ειδικό Γραμματέα
• Για το προσωπικό των Γραφείων των Νομικών Συμβούλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΣΑΗΔ 

και  της ΓΓΔΔΗΔ από τους οικείους Νομικούς Συμβούλους
• Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΣΑΗΔ 

από τον οικείο Προϊστάμενο
• Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Κεντρική Υπηρεσία του 

ΥΠΕΣΑΗΔ από τον οικείο Επίτροπο
• Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Νομαρχία Αθηνών από τον οικείο 

Προϊστάμενο
• Για  το  προσωπικό  της  Γενικής  Γραμματείας  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  και  του  Ε.Τ.Α.Α.  (πρώην 

Τ.Σ.Α.Υ.) από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΥΠΕΣΑΗΔ
• Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Περιφερειών από τον οικείο Γενικό Γραμματέα
• Για  το  προσωπικό  των  εκλογικών  συνεργείων  των  Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων  και  των 

Νομαρχιακών Διαμερισμάτων των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τον οικείο Νομάρχη
• Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τον 

οικείο Πρόεδρο.

2. Ειδικότερα, στα ειδικά εκλογικά συνεργεία μετέχουν οι κατωτέρω :

Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης :
α. Οι  απασχολούμενοι  με  οιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στην  Κεντρική  Υπηρεσία  του  ΥΠΕΣΑΗΔ 

συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν αποσπασθεί σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τους επτακόσιους τριάντα (730) αντί των χιλίων είκοσι (1.020) απασχοληθέντων 
κατά τις βουλευτικές εκλογές έτους 2009.

β. Οι απασχολούμενοι με οιαδήποτε σχέση εργασίας στη ΓΓΔΔΗΔ συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν 
αποσπασθεί  σε  άλλες  υπηρεσίες,  ο  συνολικός  αριθμός  των  οποίων  δεν  επιτρέπεται  να  υπερβαίνει  τους 
εξακόσιους είκοσι τρία (623) αντί των επτακοσίων ενενήντα επτά (797) απασχοληθέντων κατά τις βουλευτικές 
εκλογές έτους 2009.
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γ. Οι απασχολούμενοι με οιαδήποτε σχέση εργασίας στη ΓΓΙΦ συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν 
αποσπασθεί σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους σαράντα 
έξι (46) αντί των εβδομήντα οκτώ (78) απασχοληθέντων κατά τις βουλευτικές εκλογές έτους 2009.

δ. Οι απασχολούμενοι με οιαδήποτε σχέση εργασίας στο ΕΚΔΔΑ συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν 
αποσπασθεί  σε  άλλες  υπηρεσίες,  ο  συνολικός  αριθμός  των  οποίων  δεν  επιτρέπεται  να  υπερβαίνει  τους 
διακόσιους επτά (207) αντί των διακοσίων τριάντα οκτώ (238) απασχοληθέντων κατά τις βουλευτικές εκλογές 
έτους 2009. 

ε. Οι απασχολούμενοι με οιαδήποτε σχέση εργασίας στο Εθνικό Τυπογραφείο συμπεριλαμβανομένων και 
όσων έχουν αποσπασθεί σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει  
τους  διακόσιους  ογδόντα  οκτώ  (288)  αντί  των  τριακοσίων  ενενήντα  (390)  απασχοληθέντων  κατά  τις 
βουλευτικές εκλογές έτους 2009.

Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπό (α) έως (ε) υπηρεσιών σε περίπτωση που βρίσκονται σε προβλεπόμενη 
από τις  κείμενες  διατάξεις  άδεια,  πλην της  αναρρωτικής  άδειας,  θα  συμπεριληφθούν  στα ειδικά  εκλογικά 
συνεργεία, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρέξουν πραγματική εκλογική εργασία.

στ. Οι απασχολούμενοι με οιαδήποτε σχέση εργασίας στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του ΥΠΕΣΑΗΔ, ο αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι (6) αντί των επτά (7) 
απασχοληθέντων κατά τις βουλευτικές εκλογές έτους 2009.

ζ. Οι απασχολούμενοι με οιαδήποτε σχέση εργασίας στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της ΓΓΔΔΗΔ, ο 
αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) ομοίως όπως και κατά τις βουλευτικές 
εκλογές έτους 2009.

η. Οι  απασχολούμενοι  με  οιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στην  Υπηρεσία  Δημοσιονομικού  Ελέγχου  της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΣΑΗΔ, ο αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους ένδεκα (11) 
αντί των δεκαπέντε (15) απασχοληθέντων κατά τις βουλευτικές εκλογές έτους 2009.

θ. Οι  απασχολούμενοι  με  οιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στην  Υπηρεσία  του  Επιτρόπου  του  Ελεγκτικού 
Συνεδρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΣΑΗΔ, ο αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τους έξι (6) αντί των επτά (7) απασχοληθέντων κατά τις βουλευτικές εκλογές έτους 2009.

ι. Οι  απασχολούμενοι  με  οιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στην  Υπηρεσία  Δημοσιονομικού  Ελέγχου  της 
Νομαρχίας Αθηνών, ο αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) αντί των είκοσι 
δύο (22) απασχοληθέντων κατά τις βουλευτικές εκλογές έτους 2009.

η. Πέντε  (5)  υπάλληλοι  της  Γενικής  Γραμματείας  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  αντί  των  οκτώ  (8) 
απασχοληθέντων  κατά τις  βουλευτικές  εκλογές  έτους  2009 και  τρεις  (3)  υπάλληλοι  του Ενιαίου  Ταμείου 
Ανεξάρτητων  Απασχολουμένων  (Ε.Τ.Α.Α.),  πρώην  Ταμείο  Συντάξεως  και  Αυτασφαλίσεως  Υγειονομικών 
(Τ.Σ.Α.Υ.),  αντί  των  πέντε  (5)  απασχοληθέντων  κατά  τις  βουλευτικές  εκλογές  έτους  2009,  για  χρονικό 
διάστημα δέκα (10) ημερών αντί αντίστοιχα των δεκαπέντε (15) ημερών του 2009.

Στις Περιφέρειες :
Οι πρώην υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που 

εντάχθηκαν στις οικείες Περιφέρειες με τις κείμενες διατάξεις.
Ο συνολικός αριθμός των ως άνω υπαλλήλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο 

αριθμό,  ανά  Περιφέρεια,  σύμφωνα  με  τον  κατωτέρω  πίνακα.  Εάν  ο  συνολικός  αριθμός  των  ανωτέρω 
υπαλλήλων υπολείπεται των κάτωθι  ορίων, ανά Περιφέρεια,  δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί αυτός με τη 
συμμετοχή στα εκλογικά συνεργεία υπαλλήλων που δεν ανήκουν στην ως άνω κατηγορία :
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1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 74 ομοίως όπως και κατά το έτος 2009
2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 82 αντί των 107 κατά το έτος 2009

3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 29   »     »     39     »    »    »      »
4. Περιφέρεια Ηπείρου 51   »     »     60      »    »    »      »
5. Περιφέρεια Θεσσαλίας 71   ομοίως όπως και κατά το έτος 2009

6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 33   »     »     43      »    »    »      »

7. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 92   ομοίως όπως και κατά το έτος 2009

8. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 70   »     »     79     »    »    »      »

9. Περιφέρεια Αττικής 78   »     »     119   »    »    »      »

10. Περιφέρεια Πελοποννήσου 77   »     »     83      »    »    »      »

11. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 33   »     »     43      »    »    »      »

12. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 25   »     »     36      »    »    »      »

13. Περιφέρεια Κρήτης 61   »     »     71      »    »    »      »

Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις :
α. Οι Γενικοί Διευθυντές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

β. Οι  Προϊστάμενοι  των  Διευθύνσεων  στις  οποίες  υπάγονται  τα  αντίστοιχα  Τμήματα  Εκλογών  των 

Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων  και  των  Νομαρχιακών  Διαμερισμάτων  των  Ενιαίων  Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκλογών και  οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα εν λόγω 

Τμήματα.  Επιπρόσθετα,  οι  Προϊστάμενοι  των Διευθύνσεων στις  οποίες  υπάγονται  τα αντίστοιχα Τμήματα 

Γραμματείας  που  εξυπηρετούν  τα  Τμήματα  Εκλογών  των  Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων  και  των 

Νομαρχιακών  Διαμερισμάτων  των  Ενιαίων  Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων,  οι  Προϊστάμενοι  των  ως  άνω 

Τμημάτων Γραμματείας και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα εν λόγω Τμήματα. 

Οι υπάλληλοι των ανωτέρω Τμημάτων θα μετέχουν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία υπό την προϋπόθεση 

ότι ήταν τοποθετημένοι σε αυτά τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου 2010.

γ. Οι  υπάλληλοι  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  &  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  που 

έχουν  μεταταχθεί  αυτοδίκαια  στις  Νομαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις  και  στα  Νομαρχιακά  Διαμερίσματα  των 

Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

δ. Οι υπάλληλοι των τέως Νομαρχιακών Ταμείων, που έχουν ενταχθεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

και στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων των περιπτώσεων (α) έως (δ) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 

μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό, ανά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Νομαρχιακό Διαμέρισμα, σύμφωνα με τον 

κατωτέρω πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων στα Γραφεία των Νομαρχών με οιαδήποτε σχέση 

εργασίας και των οδηγών που θα απασχοληθούν από τους οικείους Νομάρχες για την προώθηση εκλογικού και  

λοιπού  υλικού.  Εάν  ο  συνολικός  αριθμός  των  ανωτέρω  υπαλλήλων  υπολείπεται  των  κάτωθι  ορίων,  ανά 

Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  και  Νομαρχιακό  Διαμέρισμα,  δεν  επιτρέπεται  να  συμπληρωθεί  αυτός  με  τη 

συμμετοχή στα εκλογικά συνεργεία υπαλλήλων που δεν ανήκουν στις περιπτώσεις (α) έως (δ) :

1. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Δράμας 38 αντί των 54 κατά το έτος 2009
2. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας 31 »     »      54      »    »    »      »
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3. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης 40 αντί των 80 κατά το έτος 2009

4. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Εβρου 68 »     »      96      »    »    »      »

5. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης 31 »     »      46      »    »    »      »

6. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 26 »     »      43      »    »    »      »

7. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης 115 »     »      170    »    »    »      »

8. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς 25 »     »      48      »    »    »      »

9. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλης 37 »     »      55      »    »    »      »

10. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας 30 »     »      53      »    »    »      »

11. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών 43 »     »      68      »    »    »      »

12. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής 34 »     »      51      »    »    »      »

13. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών 18 »     »      38      »    »    »      »

14. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς 21 »     »      37      »    »    »      »

15. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης 45 »     »      69      »    »    »      »

16. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας 60 »     »      107    »    »    »      »

17. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρτας 23 »     »      39      »    »    »      »

18. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας 35 »     »      54      »    »    »      »

19. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων 67 »     »      106    »    »    »      »

20. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρεβέζης 26 »     »      48      »    »    »      »

21. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας 41 »     »      80      »    »    »      »

22. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας 79 »     »      102    »    »    »      »

23. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας 49 »     »      78      »    »    »      »

24. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων 59 »     »      96      »    »    »      »

25. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου 22 »     »      33      »    »    »      »

26. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας 41 »     »      56      »    »    »      »

27. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας & Ιθάκης 24 »     »      34      »    »    »      »

28. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας 17 »     »      36      »    »    »      »

29. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας 81 »     »      105    »    »    »      »

30. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας 66 »     »      98      »    »    »      »

31. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας 58 »     »      75      »    »    »      »

32. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας 59 »     »      79      »    »    »      »

33. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας 70 »     »      85      »    »    »      »

34. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας 43 »     »      71      »    »    »      »

35. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδος 121 »     »      142    »    »    »      »

36. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδος 46 »     »      63      »    »    »      »

37. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθηνών 295 »     »      300    »    »    »      »

38. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιώς 160 »     »      171    »    »    »      »

39. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατ. Αττικής 63 »     »      87      »    »    »      »

40. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτ. Αττικής 96 »     »      116    »    »    »      »

41. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδος 32 »     »      59      »    »    »      »

42. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας 37 »     »      68      »    »    »      »

43. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας 91 »     »      114    »    »    »      »

44. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας 25 »     »      38      »    »    »      »

45. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας 65 »     »      96      »    »    »      »
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46. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου 42 αντί των 70 κατά το έτος 2009

47. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου 28 »     »      45      »    »    »      »

48. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου 25 »     »      48      »    »    »      »

49. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου 24 »     »      59      »    »    »      »

50. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων 22 »     »      54      »    »    »      »

51. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου 73 »     »      113    »    »    »      »

52. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου 30 »     »      48      »    »    »      »

53. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης 32 »     »      54      »    »    »      »

54. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων 91 »     »      127    »    »    »      »

Στις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις :
• Μέχρι πέντε (5) υπάλληλοι από τους υπηρετούντες σε αυτές αντί δεκαπέντε (15) υπαλλήλων κατά τις 

βουλευτικές εκλογές έτους 2009.

3. Το  προσωπικό  που  θα  μετάσχει  στα  ειδικά  εκλογικά  συνεργεία  των  προηγουμένων  παραγράφων 

περιλαμβάνεται ονομαστικά στις βεβαιώσεις της παραγράφου 1. 

4. Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών θα διαθέσουν πρώην υπαλλήλους του ΥΠΕΣΑΗΔ οι οποίοι θα 

περιληφθούν στα εκλογικά συνεργεία που θα συγκροτηθούν για παροχή εκλογικής εργασίας, κατά περίπτωση, 

στις  Νομαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις  και  στα  Νομαρχιακά  Διαμερίσματα  των  Ενιαίων  Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, ύστερα από συνεννόηση με τους οικείους Νομάρχες.

                                                                                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
                                                         ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

                                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Κοινοποίηση:
• Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – υπόψη κας. Γενικής Γραμματέως
•    Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων- υπόψη κας. Γενικής Γραμματέως
•    Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – υπόψη κ. Γενικού Γραμματέα
• Εθνικό Τυπογραφείο – υπόψη κ. Ειδικού Γραμματέα
• Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων- υπόψη κ. Γενικού Γραμματέα
•    Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητων Απασχολουμένων (πρώην Τ.Σ.Α.Υ.) – υπόψη κ. Προέδρου
• Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΕΣΑΗΔ – υπόψη κ. Επιτρόπου 
• Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στην Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΕΣΑΗΔ – υπόψη οικείου Προϊσταμένου
• Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Νομαρχία Αθηνών – υπόψη οικείου Προϊσταμένου
•     Γραφείο Νομικού Συμβούλου στη ΓΓΔΔΗΔ – υπόψη κ.   Νομικού Συμβούλου
• Περιφέρειες της χώρας – υπόψη κ.κ. Γενικών Γραμματέων
• Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις – υπόψη κ.κ. Προέδρων
• Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις – υπόψη κ.κ. Νομαρχών
•    Νομαρχιακά Διαμερίσματα Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων – υπόψη κ.κ. Νομαρχών
     (με την παράκληση να κοινοποιηθεί αρμοδίως και να μας σταλούν αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων) 

Εσωτερική Διανομή:
• Γραφείο Υπουργού
• Γραφεία Υφυπουργών
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα
• Γραφείο  Νομικού Συμβούλου
• Γραφεία Γενικών Διευθυντών
• Διευθύνσεις Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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