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εκλογής δεν μπορεί να ορισθεί πέραν των δύο (2) μηνών
από την έκδοση της προκήρυξης.
2. Η εκλογή διεξάγεται στην Αθήνα όπου λειτουργούν
τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων.
3. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Υπηρεσίες εκτός
της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσι−
ών Αττικής ψηφίζουν με αλληλογραφία κατά τη διαδικα−
σία του άρθρου 13 της παρούσας απόφασης. Μπορούν
όμως να ψηφίσουν αυτοπροσώπως, αν το επιθυμούν.
Άρθρο 2
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 170/1996 (Α΄131).
β) Της ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703 από 16.9.1988 απόφασης
Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Τρόπος, διαδι−
κασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των
υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού
των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου» (Β 684) όπως ισχύει.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλοι οι Πυροσβεστικοί
Υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την ημερομηνία της
εκλογής.
2. Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν οι Πυροσβεστικοί
Υπάλληλοι της παρ. 1 του άρθρου αυτού εκτός:
α) των υπαλλήλων που τελούν στην κατάσταση της
αργίας δια πρόσκαιρου παύσεως, της αργίας δια απο−
λύσεως και της διαθεσιμότητας λόγω προσωρινής κρα−
τήσεως ή εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή.
β) των υπαλλήλων που έχουν θητεύσει ως αιρετά
μέλη για δύο φορές συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
σταδιοδρομίας τους.
γ) των Ανώτατων Αξιωματικών που ασκούν διοίκη−
ση.
δ) των μαθητών των σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυ−
ροσβεστών και Δοκίμων Ανθυποπυραγών της Πυροσβε−
στικής Ακαδημίας.
3. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υπο−
χρεωτική. Οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που είναι απο−
σπασμένοι σε άλλη Υπηρεσία κατά χρόνο διενέργειας
της εκλογής, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στην
Υπηρεσία αυτή.

Άρθρο 1
Τρόπος εκλογής

Άρθρο 3
Πίνακες εκλογέων

1. Τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων μεταθέσεων
του άρθρου 19 παρ. 2 του π.δ. 170/1996, τα οποία εκπρο−
σωπούν τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, εκλέγονται
με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγε−
ται ημέρα Σάββατο κάθε δεύτερου έτους. Η ημερομηνία
εκλογής ορίζεται με προκήρυξη που εκδίδει ο Αρχηγός
του Πυροσβεστικού Σώματος το αργότερο μέχρι τις
15 Οκτωβρίου του έτους της εκλογής. Η ημερομηνία

1. Πίνακες εκλογέων δεν συντάσσονται ούτε ανακοι−
νώνονται.
2. Η Διεύθυνση Προσωπικού την επόμενη του διορι−
σμού των Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών διαβιβάζει
σ’ αυτές ξεχωριστές καταστάσεις για κάθε Υπηρεσιακό
Συμβούλιο μεταθέσεων με όλους τους υπηρετούντες
υπαλλήλους στο Πυροσβεστικό Σώμα καθώς και ξεχω−
ριστές καταστάσεις με τους υπηρετούντες υπαλλήλους

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 33674/οικ.Φ.109.1
(1)
Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των αι−
ρετών μελών στα υπηρεσιακά Συμβούλια μεταθέσε−
ων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
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στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Δι−
οίκησης Αττικής.
Άρθρο 4
Υποβολή υποψηφιοτήτων
1. Κάθε εκλογέας στο πρόσωπο του οποίου συντρέ−
χουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της
παρούσας απόφασης, έχει δικαίωμα να υποβάλλει υπο−
ψηφιότητα στις εκλογές είτε ως μεμονωμένος υποψή−
φιος είτε κατά συνδυασμούς υποψηφίων. Συνδυασμός
θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων
τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
2. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδει εντός
του τελευταίου δεκαημέρου του Αυγούστου του έτους
εκλογής, διαταγή για την υποβολή των υποψηφιοτήτων.
Η υποψηφιότητα των μεμονωμένων υπαλλήλων, υποβάλ−
λεται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο με αίτηση του
στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβε−
στικού Σώματος ή αποστέλλεται με FΑΧ σε αυτή, από
1 έως 10 Σεπτεμβρίου του έτους της εκλογής.
3. Κάθε συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση
των υποψηφίων που τον απαρτίζουν. Η δήλωση αυτή
περιλαμβάνει:
α) Την ονομασία του συνδυασμού.
β) Το βαθμό, Μητρώο, ονοματεπώνυμο και πατρώνυ−
μο των υποψηφίων του συνδυασμού κατά αλφαβητική
σειρά.
γ) Το βαθμό, Μητρώο, ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συν−
δυασμού. Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται
από κοινή δήλωση των υποψηφίων του συνδυασμού.
4. Η δήλωση για την κατάρτιση συνδυασμού υποψη−
φίων υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρ−
χηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ή αποστέλλεται με
FΑΧ, από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου του έτους της εκλογής.
Δήλωση εκπρόθεσμη καθώς και δήλωση που περιλαμ−
βάνει λιγότερους υποψηφίους από το ελάχιστο όριο της
παρ. 1 του άρθρου αυτού δεν γίνονται δεκτές.
5. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή υποψηφίων σε περισ−
σότερους από ένα συνδυασμούς. Οι υποψήφιοι οι οποίοι
συμμετέχουν σε συνδυασμό, δεν μπορούν να συμμετέ−
χουν παράλληλα και ως μεμονωμένοι υποψήφιοι.
Άρθρο 5
Ανακήρυξη υποψηφίων
1. Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου του έτους της εκλογής
συντάσσονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχη−
γείου Πυροσβεστικού Σώματος οι αλφαβητικοί πίνακες
υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων γιο κάθε Υπηρεσιακό
Συμβούλιο μεταθέσεων στους οποίους περιλαμβάνο−
νται 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 ονοματεπώ−
νυμο των υποψηφίων των συνδυασμών γίνεται μνεία της
ονομασίας του συνδυασμού στον οποίο μετέχουν.
2. Οι πίνακες της προηγούμενης παραγράφου τοιχο−
κολλούνται μέχρι 22 Σεπτεμβρίου με τη φροντίδα της
Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος στην έδρα της υπηρεσίας. Αντίγραφο των πι−
νάκων αποστέλλεται αυθημερόν από τον Διευθυντή της

Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του
Σώματος. Οι Διοικητές ή Προϊστάμενοι αυτών τοιχο−
κολλούν τους πίνακες υποψηφίων στο κατάστημα της
Υπηρεσίας τους αμέσως μόλις τους παραλάβουν.
3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών
από την τοιχοκόλληση των πινάκων υποψηφίων, κάθε
εκλογέας μπορεί να υποβάλλει στη Διεύθυνση Προσω−
πικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ένστα−
ση για διαγραφή κάποιου 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 με FΑΧ.
4. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή, μέσα σε τρείς εργάσιμες ημέρες
από τότε που τις παρέλαβε. Ενστάσεις που δεν έχουν
περιέλθει στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή το αρ−
γότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, δεν εξετάζονται.
5. Οι οριστικοί πίνακες των υποψηφίων καταρτίζονται
από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυρο−
σβεστικού Σώματος, εφόσον δεν υποβληθούν ενστά−
σεις ή από τις Κεντρικές Εφορευτικές Επιτροπές μετά
την εξέταση των ενστάσεων μέχρι 10 Οκτωβρίου. Οι
Κεντρικές Εφορευτικές Επιτροπές αποστέλλουν τους
οριστικούς πίνακες στην αρμόδια Υπηρεσία, η οποία
τους ανακοινώνει κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του
παρόντος άρθρου.
6. Αν για οποιοδήποτε λόγο λυθεί η υπαλληλική σχέση
υποψηφίου συνδυασμού, επιτρέπεται η αντικατάσταση
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 έχουν δικαίωμα να διορίσουν από ένα αντι−
πρόσωπο με ένα αναπληρωτή του στο κατάστημα
ψηφοφορίας. Ο διορισμός γίνεται με γραπτή δήλωση
του μεμονωμένου υποψηφίου ή του εκπροσώπου του
συνδυασμού στον αντιπρόσωπο που παραδίδεται στην
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Για τον διορισμό γίνεται
μνεία στο βιβλίο των πρακτικών της εκλογής.
2. Οι αντιπρόσωποι και αναπληρωτές των αντιπρο−
σώπων των μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών
πρέπει να μην αποτελούν μέλη των Κεντρικών Εφο−
ρευτικών Επιτροπών.
3. Οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποι τους ή, όταν αυτοί
λείπουν, οι αναπληρωτές τους, έχουν το δικαίωμα να
παρευρίσκονται στην αίθουσα ψηφοφορίας, να διατυπώ−
νουν 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, για όσους ψηφίζουν αυτοπροσώπως,
διαρκεί μία ημέρα μόνο, από την 8η πρωινή μέχρι και
την 5η μεταμεσημβρινή ώρα.
2. Ο χώρος διεξαγωγής της ψηφοφορίας, καθορίζεται
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με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπι−
κού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, τριάντα
ημέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα ψηφοφορίας.
Μπορεί να ορίζεται και ιδιαίτερος χώρος ψηφοφορίας
για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο μεταθέσεων.
3. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυρο−
σβεστικού Σώματος, με εγκύκλιό της που αποστέλλεται
σε όλες τις Υπηρεσίες δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ορισμένη ημέρα ψηφοφορίας, γνωστοποιεί την
ημερομηνία της ψηφοφορίας, τον τόπο και το κατάστη−
μα της ψηφοφορίας και τα ονόματα των υποψηφίων,
μεμονωμένων και κατά συνδυασμούς, όπως αυτά ανα−
φέρονται στον οριστικό πίνακα των υποψηφίων.
4. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυρο−
σβεστικού Σώματος μεριμνά για την προετοιμασία
του καταστήματος ψηφοφορίας, τον εφοδιασμό του
με το αναγκαία εκλογικά είδη, όπως κάλπες, έπιπλα,
ειδικό διαχώρισμα κ.λπ. και γενικότερα για την ορθή και
απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το κατάστημα
ψηφοφορίας διευθύνεται κατά τρόπο ώστε να εξασφα−
λίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Οι δαπάνες
για την κατασκευή των καλπών και την προμήθεια του
λοιπού εκλογικού υλικού, βαρύνουν το Αρχηγείο Πυρο−
σβεστικού Σώματος.
Άρθρο 8
Κεντρικές Εφορευτικές Επιτροπές
1. Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον Κεντρικής Εφορευ−
τικής Επιτροπής.
2. Για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο μεταθέσεων ορί−
ζεται τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που
αποτελείται από τρεις υπαλλήλους με ισάριθμους ανα−
πληρωτές τους. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής
ορίζεται ο υπάλληλος που έχει τον ανώτερο βαθμό ή
μεταξύ ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος.
3. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτρο−
πών κληρώνονται μέχρι την 1η Νοεμβρίου από τους
εκλογείς κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου μεταθέσεων,
που υπηρετούν σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκη−
σης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, με εξαίρε−
ση τους υπαλλήλους που έχουν απολυτήριο Γυμνασίου
και κάτω. Η κλήρωση είναι δημόσια, γίνεται από τον
Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος ενώπιον των δύο Τμηματαρ−
χών της Διεύθυνσης καθώς και με την παρουσία ενός
εκπροσώπου από κάθε συνδικαλιστική παράταξη. Η ώρα
της δημόσιας κλήρωσης δημοσιοποιείται πέντε ημέρες
νωρίτερα, με τοιχοκόλληση ανακοίνωσης το Αρχηγείο
Πυροσβεστικού Σώματος. Για τις ενέργειες της κλήρω−
σης συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
4. Κατά την κλήρωση εξάγεται τριπλάσιος αριθμός
αναπληρωματικών μελών, τα οποία αναγράφονται σε πί−
νακα κατά τη σειρά κλήρωσης τους. Με τη φροντίδα του
Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιούνται αυθημερόν για
το διορισμό τους, τα τακτικά και τα τρία πρώτα ανα−
πληρωματικά μέλη κατά τη σειρά κλήρωσης τους.
5. Η άσκηση των καθηκόντων των μελών των Κεντρι−
κών Εφορευτικών Επιτροπών είναι υποχρεωτική. Απαλ−
λαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω
σοβαρού κωλύματος. Αν μέλη της Κεντρικής Εφορευ−
τικής Επιτροπής δεν προσέλθουν για να εκπληρώσουν
τα καθήκοντα τους για τον παραπάνω λόγο, αναπλη−
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ρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Αν η αναπλή−
ρωση είναι αδύνατη, τα ελλείποντα μέλη αναπληρώνο−
νται βάση του πίνακα του πρώτου εδαφίου της παρ. 4
του άρθρου αυτού κατά τη σειρά της κλήρωσης τους.
Αδικαιολόγητη παράλειψη άσκησης των καθηκόντων
μέλους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, συνεπά−
γεται υποχρεωτικά άσκηση πειθαρχικής δίωξης.
6. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διευθύνει την
εκλογή και τηρεί βιβλία πρακτικών και πρωτόκολλο
ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναθέτει σε
ένα από τα μέλη της καθήκοντα Γραμματέα για τη
σύνταξη των πρακτικών.
7. Μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εξου−
σιοδοτείται από τον Πρόεδρό της για την παραλαβή
των ειδικών φακέλων ψηφοφορίας που προβλέπονται
στην ψηφοφορία με αλληλογραφία κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 13 της απόφασης αυτής.
8. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά
πλειοψηφία.
9. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή χρησιμοποιεί τη
σφραγίδα της Υπηρεσίας, στην οποία ανήκει το Υπη−
ρεσιακό Συμβούλιο. Ο Γραμματέας της Επιτροπής μετά
το τέλος της ψηφοφορίας παραδίδει τη σφραγίδα στην
Υπηρεσία.
10. Τοπικές εφορευτικές επιτροπές συγκροτούνται μέ−
χρι 1η Νοεμβρίου καθ’ όμοιο τρόπο σε κάθε πυροσβεστι−
κή υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσης.
Άρθρο 9
Ψηφοδέλτια – Φάκελοι
1. Τα ψηφοδέλτια των μεμονωμένων υποψηφίων και
των συνδυασμών κατασκευάζονται από λευκό χαρτί,
που χορηγεί το δημόσιο και είναι έντυπα. Η εκτύπωση
τους γίνεται με φροντίδα της Διεύθυνσης Προσωπικού
του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Τα ψηφοδέλτια των μεμονωμένων υποψηφίων περι−
λαμβάνουν τον τίτλο του οικείου Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου καθώς και το βαθμό, Μητρώο, ονοματεπώνυμο και
πατρώνυμο του υποψηφίου. Τα ψηφοδέλτια των συν−
δυασμών περιλαμβάνουν τον τίτλο του οικείου Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου, την ονομασία του συνδυασμού και
το βαθμό, Μητρώο, ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο των
υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.
3. Τα ψηφοδέλτια εκτυπώνονται σε αριθμό τουλάχι−
στον διπλάσιο του αριθμού των εκλογέων και προω−
θούνται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μέχρι 10
Νοεμβρίου με τη φροντίδα της Διεύθυνσης Προσωπικού
του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
4. Οι φάκελοι μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψη−
φοδέλτια, κατασκευάζονται ομοιόμορφα με τη φροντίδα
της Διεύθυνσης από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρω−
σης και φέρουν τον τίτλο του οικείου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου.
5. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυρο−
σβεστικού Σώματος φροντίζει να αποστέλλει έγκαιρα
επαρκή αριθμό φακέλων στην Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή. Αν λείψουν τέτοιοι φάκελοι, η Κεντρική Εφο−
ρευτική Επιτροπή, μετά από πιστοποίηση της έλλειψης,
προμηθεύεται μόνη της ομοιόμορφους φακέλους.
6. Στο φάκελο αναγράφεται μόνο ο τίτλος του οικείου
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
7. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβε−
στικού Σώματος φροντίζει ώστε σε κάθε περίπτωση τα
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ψηφοδέλτια και οι φάκελοι να έχουν φθάσει σε όλες τις
Υπηρεσίες το αργότερο μέχρι 10 Νοεμβρίου.
Άρθρο 10
Ακυρότητα ψηφοδελτίων
1. Λέξεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές ή στίγματα ή άλλα
σημεία ή σχήματα που σημειώνονται σε οποιαδήποτε
πλευρά του ψηφοδελτίου επάγονται ακυρότητα, εφόσον
αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν το
απόρρητο της ψηφοφορίας.
2. Στίγματα, λέξεις, σημεία ή σχήματα που σημειώνο−
νται στο φάκελο, εφόσον κριθούν ως διακριτικά γνωρί−
σματα που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της
ψηφοφορίας, επάγονται την ακυρότητα του ψηφοδελ−
τίου που είναι μέσα στο φάκελο.
3. Το ψηφοδέλτιο είναι επίσης άκυρο και στις ακόλου−
θες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
α) Αν χρησιμοποιηθεί για την εκλογή μελών σε Υπη−
ρεσιακό Συμβούλιο άλλο από εκείνο που αναγράφεται
σε αυτό.
β) Αν βρεθεί σε φάκελο που δεν είναι σύμφωνος με
τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 9 της απόφασης
αυτής με την επιφύλαξη της διάταξης του τελευταίου
εδαφίου της παρ. 5 του ιδίου άρθρου, ή σε φάκελο που
δεν φέρει την μονογραφή του Προέδρου της Κεντρικής
Εφορευτικής Επιτροπής ή τη σφραγίδα της Κεντρικής
Εφορευτικής Επιτροπής.
γ) Αν δεν είναι έντυπο έστω και εν μέρει ή έχει εκτυ−
πωθεί σε χαρτί που διαφέρει ολοφάνερα στο χρώμα
από αυτό που χορηγήθηκε από την Υπηρεσία.
δ) Αν βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψη−
φοδέλτια διαφορετικών συνδυασμών ή μεμονωμένων
υποψηφίων ή συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων
ή βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλ−
τια του ίδιου συνδυασμού που έχουν σταυρούς υπέρ
διαφορετικών υποψηφίων. Αν όμως έχουν σταυρούς
στους ίδιους υποψηφίους, είναι έγκυρα και υπολογίζο−
νται ως μία ψήφος.
4. Αν το ψηφοδέλτιο έχει περισσότερους από δύο ή
καθόλου σταυρούς είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ
του συνδυασμού, χωρίς να υπολογίζονται οι σταυροί
προτίμησης.
Άρθρο 11
Διαδικασία εκλογών
1. Την ορισμένη ημέρα ψηφοφορίας και μία ώρα πριν
από την έναρξη της, τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής είναι υποχρεωμένα να βρίσκονται στο κατά−
στημα ψηφοφορίας, για να παραλάβουν το κατάστημα,
την κάλπη, τα έπιπλα και τα υπόλοιπα εκλογικά είδη.
2. Ακολούθως ανοίγεται η κάλπη και εξετάζεται από
την Επιτροπή και τους παρευρισκομένους υποψηφίους
ή τους αντιπροσώπους τους ή αναπληρωτές τους αν
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 παρευρισκόμενους υπο−
ψηφίους ή τους αντιπροσώπους ή τους αναπληρωτές
τους.
4. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τοποθετεί τα ψη−
φοδέλτια 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 ψηφο−
φορίας και παρουσιάζονται στην Κεντρική Εφορευ−
τική Επιτροπή, η οποία ελέγχει την ταυτότητά τους
και επαληθεύει την εγγραφή τους στις καταστάσεις
των εκλογέων. Αν δεν έχουν υπηρεσιακή ταυτότητα,
προσκομίζουν κάθε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας
έγγραφο που έχει εκδοθεί από φορέα του δημοσίου
τομέα και φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου.
Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται τέτοιο έγγρα−
φο, ο εκλογέας γίνεται δεκτός για την άσκηση του
εκλογικού του δικαιώματος μόνο αν είναι γνωστός στα
δύο τουλάχιστον μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επι−
τροπής.
7. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δίνει σε κάθε
εκλογέα ένα φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα της
και μονογραφημένο από τον Πρόεδρο 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 σημειώ−
σει με σταυρό προτίμησης μέχρι δύο από τους αναγρα−
φόμενους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού της αρε−
σκείας του υποψηφίους, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο
φάκελο που του έχει παραδοθεί. Για τους μεμονωμένους
υποψηφίους δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. Μετά
επιστρέφει στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, δείχνει
το φάκελο στον Πρόεδρο της και στους παριστάμενους,
ώστε να είναι εμφανές ότι κρατά ένα μόνο φάκελο με
τη σφραγίδα της Επιτροπής και την μονογραφή του
Προέδρου και στη συνέχεια το ρίχνει στην κάλπη.
9. Οι σταυροί προτίμησης τίθενται δεξιά ή αριστερά
των ονοματεπώνυμων των υποψηφίων του συνδυασμού
με στυλογράφο χρώματος μπλε ή μαύρου.
10. Ο βαθμός, το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο των
εκλογέων που ψηφίζουν αναγράφονται, κατά τη σειρά
προσέλευσης τους, στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας που
τηρεί η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. Όταν τελει−
ώσει η ψηφοφορία, κλείνεται το πρωτόκολλο ψηφοφο−
ρίας και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και
τους παρευρισκομένους υποψηφίους ή αντιπροσώπους
ή αναπληρωτές τους.
11. Η φροντίδα για την τήρηση της Δημόσιας τάξης
στον τόπο της ψηφοφορίας και γύρω από αυτόν ανήκει
στην Κεντρική 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 Κεντρικής
Εφορευτικής Επιτροπής και τους υποψηφίους ή τους
αντιπροσώπους τους ή τους αναπληρωτές τους.
12. Όταν περάσει η καθορισμένη ώρα για την λήξη
της ψηφοφορίας, κηρύσσεται η αποπεράτωση της και
κλείνονται οι πόρτες του καταστήματος της ψηφοφο−
ρίας. Σε κάθε περίπτωση η Κεντρική Εφορευτική Επι−
τροπή μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία, εφόσον
έχουν προσέλθει πριν από την λήξη της εκλογείς που
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δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν. Η ώρα της περάτωσης της
ψηφοφορίας καθώς και ο λόγος της παράτασης της
αναγράφονται στο βιβλίο των πρακτικών.
Άρθρο 12
Ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας
1. Κάθε υποψήφιος ή αντιπρόσωπος του ή αναπληρω−
τής του έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στην Κε−
ντρική Εφορευτική Επιτροπή ενστάσεις για παραβάσεις
διατάξεων της απόφασης αυτής κατά τη διάρκεια της
ψηφοφορίας μέσα ή έξω από το εκλογικό κατάστημα.
Οι ενστάσεις είναι γραπτές και καταχωρούνται υποχρε−
ωτικά στο βιβλίο των πρακτικών.
2. Για τις ενστάσεις αποφασίζει η Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή αιτιολογημένα είτε αμέσως είτε όταν τελει−
ώσει η ψηφοφορία. Οι αποφάσεις της καταχωρούνται
στο βιβλίο των πρακτικών.
Άρθρο 13
Ψηφοφορία με αλληλογραφία
1. Η ψηφοφορία με αλληλογραφία των υπαλλήλων
που υπηρετούν σε Υπηρεσίες εκτός της Περιφερειακής
Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής κατά την
πρόβλεψη του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, γίνεται
σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες παραγρά−
φους.
2. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβε−
στικού Σώματος αποστέλλει μέχρι 10 Νοεμβρίου στους
Διοικητές ή Προϊσταμένους των Υπηρεσιών σε επαρκή
αριθμό ψηφοδέλτια του άρθρου 9 της παρούσας από−
φασης, φακέλους ψηφοφορίας σφραγισμένους με τη
σφραγίδα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, σύμ−
φωνα με το ίδιο άρθρο και ειδικούς φακέλους ψηφοφο−
ρίας. Οι ειδικοί αυτοί φάκελοι είναι κοινοί ταχυδρομικοί
φάκελοι με μέγεθος μεγαλύτερο από τους φακέλους
ψηφοφορίας.
3. Οι Διοικητές ή Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών αμέ−
σως μόλις παραλάβουν το υλικό της προηγούμενης
παραγράφου, το παραδίδουν σε τριμελή Εφορευτική
Επιτροπή για κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο με ισάριθ−
μους αναπληρωτές, εκ των οποίων το ένα μέλος εί−
ναι Αξιωματικός. Εάν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση
ξεχωριστών εφορευτικών επιτροπών ανά Υπηρεσιακό
Συμβούλιο, είναι δυνατή η τριμελής συγκρότηση κοινής
Επιτροπής και για τα δύο Υπηρεσιακά Συμβούλια με
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη εφόσον υπάρχουν, ανε−
ξαρτήτως βαθμού, η οποία συγκροτείται σε κάθε Υπη−
ρεσία του Σώματος με τη διαδικασία που προβλέπεται
στην παρ. 3 του άρθρου 8 της παρούσης, με δημόσια
κλήρωση από το Διοικητή ή Προϊστάμενο κάθε Υπηρε−
σίας. Η Εφορευτική Επιτροπή εν συνεχεία, παραδίδει σε
κάθε εκλογέα από ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού ή
μεμονωμένου υποψηφίου, ένα φάκελο ψηφοφορίας και
ένα ειδικό φάκελο της παρ. 2 του άρθρου αυτού βάσει
αντιγράφου των καταστάσεων εκλογέων που έχουν
καταρτίσει κάνοντας ταυτόχρονα σχετική σημείωση
στο ονοματεπώνυμο του παραλήπτη.
4. Κάθε εκλογέας, αφού συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο
της επιλογής του, όπως ορίζεται στο δεύτερο και τρίτο
εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 11 της παρούσας από−
φασης, το τοποθετεί στον εκλογικό φάκελο τον οποίο
κλείνει και στη συνέχεια τον θέτει στον ειδικό φάκελο
ψηφοφορίας στον οποίο και σημειώνει τα στοιχεία του
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ως αποστολέα. Έπειτα παραδίδει το φάκελο στην Εφο−
ρευτική Επιτροπή, υπογράφοντας στην κατάσταση της
προηγούμενης παραγράφου. Οι Εφορευτικές Επιτροπές
των Υπηρεσιών, μόλις συγκεντρώσουν όλους τους ει−
δικούς φακέλους τους ταχυδρομούν επί αποδείξει στο
εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των φακέλων αυτών
μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής σύμφωνα
με την παρ. 7 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης,
μέχρι και την 15η Νοεμβρίου, ώστε να φθάσουν στον
παραλήπτη μέχρι την καθορισμένη ημέρα διεξαγωγής
της ψηφοφορίας. Οι φάκελοι που θα φθάσουν στον πα−
ραλήπτη − μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής,
μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, θεωρούνται εκπρόθεσμοι
και δεν λαμβάνονται υπόψη.
5. Οι εμπρόθεσμοι ειδικοί φάκελοι φυλάσσονται μέχρι
την παράδοσή τους στην Κεντρική Εφορευτική Επιτρο−
πή με ευθύνη του εξουσιοδοτημένου για την παραλα−
βή τους μέλους της. σε ασφαλή χώρο που διαθέτει η
Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος.
6. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μετά την αποπε−
ράτωση της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας και προτού
προβεί στη διαλογή των ψήφων:
α) Ανοίγει τους ειδικούς φακέλους και επιβεβαιώνει το
ονοματεπώνυμο του αποστολέα στη γενική κατάσταση
εκλογέων. Συγχρόνως καταχωρεί τα ονοματεπώνυμα
των αποστολέων και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας
σε ξεχωριστή στήλη, με τη μνεία «ψηφίσαντες με αλ−
ληλογραφία». Οι ειδικοί φάκελοι ψηφοφορίας μετά το
άνοιγμά τους καταστρέφονται από τον Πρόεδρο της
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
β) Ελέγχει όλους τους σφραγισμένους φακέλους ψη−
φοφορίας που περιέχονται στους ειδικούς φακέλους.
Εφόσον διαπιστωθεί πάνω σ’ αυτούς διακριτικό σημείο
που προσδιορίζει τον αποστολέα τους, οι φάκελοι αυ−
τοί θεωρούνται άκυροι και καταστρέφονται χωρίς να
ανοιχθούν. Οι έγκυροι φάκελοι ψηφοφορίας μονογρά−
φονται από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής και ρίχνονται στην κάλπη στην οποία ήδη
βρίσκονται οι φάκελοι με τα ψηφοδέλτια όσων ψήφισαν
αυτοπροσώπως. Για τις παραπάνω ενέργειες γίνεται
σχετική μνεία στο βιβλίο των πρακτικών.
γ) Η Επιτροπή στη συνέχεια προβαίνει στη διαλογή
και καταμέτρηση όλων πλέον των φακέλων και των
ψηφοδελτίων κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 της
παρούσας απόφασης.
7. Οι Εφορευτικές Επιτροπές των Πυροσβεστικών Υπη−
ρεσιών υποχρεούνται να αποστείλουν στην Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή το αντίγραφο της κατάστασης
εκλογέων, βάσει της οποίας προέβησαν στη διανομή
των ψηφοδελτίων και των φακέλων της παρ. 2 του άρ−
θρου αυτού. Η Επιτροπή αφού παραλάβει την κατάστα−
ση αυτή, προβαίνει οε αντιπαραβολή για τον εντοπισμό
ενδεχομένων διπλοψηφιών. Αν διαπιστώσει διπλοψηφία,
ενημερώνει με σχετικό σημείωμα τη Διεύθυνση Προ−
σωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος κατά
την παράδοση των στοιχείων κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 16 της παρούσης, η οποία στη
συνέχεια κινεί υποχρεωτικά τη διαδικασία πειθαρχικής
δίωξης του υπαλλήλου.
8. Η εκπρόθεσμη αποστολή των φακέλων της ψηφο−
φορίας και των καταστάσεων εκλογέων στην Κεντρι−
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κή Εφορευτική Επιτροπή από τις τοπικές Εφορευτικές
Επιτροπές ελέγχεται πειθαρχικά.
Άρθρο 14
Διαλογή ψηφοδελτίων
1. Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται μετά την κήρυξη
του τέλους της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας κατά τη
διαδικασία των επομένων παραγράφων.
2. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη.
Στο βιβλία πρακτικών πιστοποιείται ότι οι σφραγίδες
της κάλπης βρέθηκαν άθικτες τη στιγμή του ανοίγμα−
τος αυτής.
3. Στη συνέχεια αριθμούνται οι φάκελοι χωρίς να
ανοιχθούν. Το αποτέλεσμα της αρίθμησης γράφεται
ολογράφως στο βιβλίο των πρακτικών.
4. Αν από την αρίθμηση προκύψει διαφορά μεταξύ
του αριθμού των φακέλων και του αριθμού των ψη−
φοφόρων που ψήφισαν τόσο αυτοπροσώπως όσο και
με αλληλογραφία κατά τη διαδικασία του άρθρου 13
της απόφασης αυτής, επαναλαμβάνεται η αρίθμηση.
Αν και πάλι προκύψει διαφορά, 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 κατ’ αυτόν τον
τρόπο, καταστρέφονται από τον Πρόεδρο της Κεντρι−
κής Εφορευτικής Επιτροπής. Η Κεντρική 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 πε−
ριέχει και το οποίο επιδεικνύεται σε όποιον από τους
παριστάμενους (μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επι−
τροπής, υποψηφίους ή αντιπροσώπους τους) το ζητή−
σει, διαβάζει μεγαλοφώνως την ονομασία του συνδυ−
ασμού, καθώς και τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων
που φέρουν σταυρό προτίμησης ή το ονοματεπώνυμο
του μεμονωμένου υποψηφίου που τυχόν έλαβε ψήφο
προτίμησης. Κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο αριθμείται και
μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφο−
ρευτικής Επιτροπής. Αφού προσδιορισθούν τα έγκυρα
ψηφοδέλτια γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων που
δόθηκαν υπέρ κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένα υποψη−
φίου και το σταυρό προτίμησης υπέρ κάθε υποψηφίου
συνδυασμού,
6. Ενστάσεις που αφορούν την διαδικασία της δια−
λογής των ψήφων ασκούνται ενώπιον της Κεντρικής
Εφορευτικής Επιτροπής και εκδικάζονται πριν από το
πέρας της διαλογής.
7. Μετά τον τερματισμό της διαλογής η Κεντρική Εφο−
ρευτική Επιτροπή καταχωρεί στο βιβλίο των πρακτικών
της εκλογής την ώρα του πέρατος της διαλογής, τον
ολικό αριθμό των εκλογέων, τον ολικό αριθμό των εκλο−
γέων που ψήφισαν, τον ολικό αριθμό των άκυρων ψηφο−
δελτίων, τον αριθμό των ψηφοδελτίων που προσβλήθη−
καν ως άκυρα αλλά κηρύχθηκαν έγκυρα τον αριθμό των
εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε μεμονωμένος
υποψήφιος καθώς και κάθε συνδυασμός στο σύνολο
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 Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και

τους παρόντες μεμονωμένους υποψηφίους ή εκπροσώ−
πους των συνδυασμών ή τους αντιπροσώπους τους ή
τους αναπληρωτές τους.
Άρθρο 15
Ανάδειξη − Ανακήρυξη εκπροσώπων
1. Μετά τον τερματισμό της διαλογής των ψηφοδελ−
τίων, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην
ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρε−
σιακά Συμβούλια μεταθέσεων σύμφωνα με τη διαδικασία
των επομένων παραγράφων.
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 το 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 τους
περισσότερους ψήφους αφού συγκριθεί το υπόλοιπο
των ψήφων του συνδυασμού, που εξέλεξε ήδη έναν εκ−
πρόσωπο με τον αρχικό αριθμό ψήφων των υπολοίπων
συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων.
5. Αν κάποιος συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος
δεν συμπληρώνει το εκλογικό μέτρο, ο αριθμός των
εκπροσώπων κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών ή
των μεμονωμένων που έλαβαν τις περισσότερες ψή−
φους. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ τους η κατανομή
των εκπροσώπων γίνεται με κλήρωση που διενεργεί η
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
6. Ως τακτικά μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ανα−
δεικνύονται κατά την 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 του πε−
ρισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισο−
ψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Κεντρική Εφορευ−
τική Επιτροπή. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι του συνδυασμού
θεωρούνται αναπληρωματικοί των εκλεγέντων κατά την
σειρά τον ψήφων που έχουν συγκεντρώσει.
7. Για να καταστεί δυνατή η αναπλήρωση μεμονωμέ−
νου υποψήφιου ο οποίος έχει εκλεγεί εκπρόσωπος, η
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει κατάσταση
στην οποία περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως
συνδυασμού, οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί τακτικά μέλη
ή δεν φέρονται ως αναπληρωτές τακτικών μελών. Ανα−
πληρωτής του μεμονωμένου υποψηφίου είναι ο υποψή−
φιος ο οποίος, βάση των 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 Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
9. Αν αιρετό μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου παύ−
σει μετά την ανακήρυξη του να έχει την υπαλληλική
ιδιότητα, τακτικό μέλος καθίσταται το αναπληρωματικό
και ως αναπληρωματικά μέλος ορίζεται ο επόμενος
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κατά τη σειρά ψήφων του συνδυασμού από τον οποίο
είχε αναδειχθεί. Για την αναπλήρωση αιρετού μέλους
το οποίο ήταν μεμονωμένος υποψήφιος, ισχύουν τα ορι−
ζόμενα στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 16
Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων. Παράδοση στοιχείων
1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά τον
τερματισμό των ενεργειών του προηγούμενου άρθρου,
γνωστοποιεί με έγγραφο του Προέδρου της το αποτέ−
λεσμα της ψηφοφορίας στην Διεύθυνση Προσωπικού
του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και παραδί−
δει για φύλαξη το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, το βιβλίο
πρακτικών και όσα άλλα εκλογικά έγγραφα υπάρχουν,
καθώς και τα ψηφοδέλτια τακτοποιημένα κατά τη σει−
ρά που αριθμήθηκαν. Για την παράδοση υπογράφεται
σχετικό πρωτόκολλο.
2. Τα στοιχεία αυτά φυλάσσονται για ένα έτος από τον
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 λήξη της θητείας των αιρετών μελών του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Άρθρο 17
Επανάληψη ψηφοφορίας
Αν ακυρωθεί η εκλογή των αιρετών μελών κάποιου
Υπηρεσιακού Συμβουλίου και διαταχθεί η επανάληψη
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της ψηφοφορίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ολι−
κώς ή μερικώς με βάση τις καταστάσεις εκλογέων που
χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική ψηφοφορία. Πρό−
ταση και ανακήρυξη νέων υποψηφίων, μεμονωμένων ή
συνδυασμών, δεν επιτρέπεται.
Άρθρο 18
Τελικές διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κα−
ταργείται η υπ’ αριθμ. 2264 Φ. 202.7/17−01−1995 (Β΄ 33)
απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2010
Ο Αρχηγός
Σ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)
Διορθώνεται η αρ. πρωτ. Φ. 94762/11914/30−06−2010
απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 1035/07−07−2010 (τ.Β΄) από το λανθασμένο
ΓΚΑΖΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ον. πατρός ΣΤΕΦΑΝΟΣ στο ορθό
ΓΚΑΖΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ον. πατρός ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
(Από το Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος

•
•

Ετήσια έκδοση

Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

Ƚ

30 €

-

Β΄

300 €

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

Γ΄

50 €

¦

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

∆΄

110 €

30 €

¦

¦

¦

100 €

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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