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ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                           (Να σταλεί και µε fax)          
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 27                   Προς: 1. Γεν. Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων 
Ταχ. Κώδικας: 101 83            2. Γεν. Γραµµατεία Πληθυσµού και  
Πληροφορίες: Αθ. Γαρεφαλάκης           Κοινωνικής Συνοχής 
Αριθ. Τηλεφώνου: 2131364625       3. Γεν. Γραµµατεία Συντονισµού 
               ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 
           4. όλες τις ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου 
           5. Ταµείο Αλληλοβοήθειας  

        Υπαλλήλων ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 
 
ΘΕΜΑ: Προσφορά έκτακτης εκλογικής εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών 

εν όψει των εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των αιρετών 
αρχών των δήµων και των περιφερειών καθώς και των Ελλήνων µελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

 Εν όψει της έκδοσης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών για τη συγκρότηση ειδικών 
εκλογικών συνεργείων προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου 
απασχόλησης των εργάσιµων ηµερών και κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες, όπως Σάββατο - 
Κυριακή και κατά τις νυχτερινές ώρες, για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την 
προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014, για το χρονικό 
διάστηµα από 22 Απριλίου έως και 2 Ιουνίου 2014, παρακαλούνται όλοι οι προϊστάµενοι 
∆ιευθύνσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, 
να ενηµερώσουν τους υπαλλήλους τους για την υποχρεωτική δίωρη παραµονή τους στις 
υπηρεσίες τους πέραν του ωραρίου που έχουν επιλέξει, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και για την 
προσέλευσή τους στις υπηρεσίες τους κατά τα σαββατοκύριακα, ανάλογα µε τις ανάγκες του 
Υπουργείου. 

Επισηµαίνεται ότι στα εκλογικά συνεργεία θα συµµετέχουν: 

α) Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και των Γενικών Γραµµατειών αυτού, 
ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.  

β) Οι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών που είναι αποσπασµένοι στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
περιλαµβανοµένων και των Γενικών Γραµµατειών αυτού. 

γ) Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και των Γενικών Γραµµατειών αυτού που είναι 
αποσπασµένοι σε άλλες υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών γραφείων µελών της 
κυβέρνησης και των γραφείων βουλευτών, εφόσον παράσχουν πραγµατική εργασία. 

δ) Οι υπάλληλοι που τελούν σε άδεια µητρότητας, γονική άδεια και άδεια υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης, εφόσον παράσχουν πραγµατική εργασία κατά τον ανωτέρω προσδιοριζόµενο 
χρόνο. 

 
 
             Ο Υπουργός 
 
 
              Ι. Μιχελάκης 
 



 
 
Εσωτερικής διανοµή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπ. Εσωτερικών 
4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής 
5. Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Ισότητας των Φύλων 
6. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 
7. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου 
8. Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων 
9. Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο ΥΠ.ΕΣ 
10. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
11. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης 
 

 


