
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

  
 Αζήλα, 09 Οθησβξίνπ 2017 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  
 

ΠΡΟ : Τνπο Βαζκνθόξνπο ηνπ 10νπ Σπζηήκαηνο Ν/Π Αζελώλ 

  Τνπο Βαζκνθόξνπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δθνξείαο Αζελώλ 
   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  : Βνεζό Γεληθό Έθνξν  
   

ΘΕΜΑ : Ανάδειξη Απσηγού ςζηήμαηορ 

 
Αγαπεηνί Βαζκνθόξνη, 

Όπσο γλσξίδεηε, ε κέρξη ζήκεξα Αξρεγόο Σπζηήκαηνο θα Ξέληα Γηαθνπκάθε ππέβαιε ηελ παξαίηεζε ηεο γηα 
πξνζσπηθνύο ιόγνπο. Δηζη, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γηνίθεζεο ζαο θαινύκε λα πξνηείλεηε ηνπο ππνςεθίνπο 

γηα ηελ δηαδηθαζία αλάδεημεο λένπ Αξρεγνύ Σπζηήκαηνο. Υπνςεθηόηεηεο κπνξνύλ λα πξνηαζνύλ από ηνπο 

Βαζκνθόξνπο ηνπ Σπζηήκαηνο κε Δληνιή Γηνίθεζεο θαη ζπλνιηθή ζεηεία ηνπιάρηζηνλ 12 κελώλ θαη από ηνπο 
Δθόξνπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δθνξείαο. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηα πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηνλ 

Καλνληζκό. 

Οη ππνςεθηόηεηεο πξέπεη λα θζάζνπλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθνξεία εληόο 20 εκεξώλ, δειαδή κέρξη ηελ 

29.10.2017, αθνύ έρνπλ εμαζθαιίζεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε θαη επηζπκία ηνπ 
πξνηεηλόκελνπ γηα ηελ θαηάζεζε ηεο ππνςεθηόηεηαο. Κάζε ππνςήθηνο ζα πξέπεη επίζεο λα θαηαζέζεη ζηελ 

Πεξηθέξεηα ζρέδην Μαθξνπξόζεζκνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Σρέδην Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ην πξώην έηνο ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπ θαζώο θαη αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζηνλ Καλνληζκό Γηνίθεζεο θαη λα ζπδεηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπο κε ηνπο Βαζκνθόξνπο. 

Σύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ν Πεξηθεξεηαθόο Έθνξνο έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη νπνία ππνςεθηόηεηα 
δελ πιεξνί ηα πξνζόληα ηνπ Βαζκνθόξνπ, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ Καλνληζκό Γηνίθεζεο (Μέξνο 4, 

Κεθάιαην 1, Παξάγξαθνο 1.1). 

Η ζπλεδξίαζε γηα ηελ αλάδεημε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε έλα κήλα από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
ππνςεθηνηήησλ, ζα πξνεδξεύζεη ν Πεξηθεξεηαθόο Έθνξνο θαη ε ςεθνθνξία ζα είλαη κπζηηθή. Γηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηελ δηαδηθαζία αλάδεημεο έρνπλ νη Βαζκνθόξνη ηνπ Σπζηήκαηνο κε Δληνιή Γηνίθεζεο θαη ζπλνιηθή 
ζπλερή ζεηεία ηνπιάρηζηνλ 12 κελώλ, ε νπνία λα πεξηιακβάλεη 6 ηνπιάρηζηνλ κήλεο θαηά ην δσδεθάκελν πξν 

ηεο αλαδείμεσο ηνπ Αξρεγνύ Σπζηήκαηνο.  

Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ππνςήθηνο ή ε ςεθνθνξία απνβεί άθαξπε, ηελ δηνίθεζε ηνπ Σπζηήκαηνο 

αλαιακβάλεη ε Πεξηθεξεηαθή Δθνξεία γηα δηάζηεκα έσο 6 κελώλ. 

Η ιίζηα ησλ ερόλησλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηελ αλάδεημε ζα αλαθνηλσζεί αξγόηεξα. 

Παξαθαιώ όινπο γηα ηελ ζπλεξγαζία ζαο. 

 
 

Με  Πξνζθνπηθνύο  Φαηξεηηζκνύο 

 
 

Σηαύξνο Γεκεηξόπνπινο  
Πεξηθεξεηαθόο Έθνξνο Αζελώλ 

 


