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 ΑΠΟ:    Δθνξεία Πεξηνρήο Λήζσλ Αηγαίνπ 
 ΠΡΟ:  Όινπο ηνπο Βαζκνθόξνπο ηεο Π.Δ. Ιέζβνπ  

 
ΚΟΙΝ:   Γεληθό Έθνξν Σ.Δ.Π.  θ. Θνδσξή Θεθαιά      
             Κ.Β.Γ.Δ. θ. Αζαλάζην Δπζηαζίνπ 

             Έθνξν Γηνίθεζεο Γ.Δ.  θ. Γηώξγν Σθνύξα  
             Πεξηθεξεηαθνύο Δθόξνπο Δ. Π. Λήζσλ Αηγαίνπ 
 

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη Πεπιθεπειακού Εθόπος ζηην Π.Ε. Λέζβος  
 

Αγαπεηνί κνπ, 
 

Ζ ζεηεία ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Δθόξνπ Γσδεθαλήζνπ, θ. Σηξαηή Κπαιάζθα,  νδεύεη πξνο ηε ιήμε ηεο.  
 
Σύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό Γηνίθεζεο , πξνζθαιώ όινπο ηνπο Βαζκνθόξνπο λα ζπκκεηάζρεηε 

ελεξγά ζηελ αλάδεημε ηνπ  Πεξηθεξεηαθνύ Δθόξνπ Γσδεθαλήζνπ, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 
Σάββαην 15 Γεθεκβξίνπ 2012, ζηηο 17.00, ζηελ έδξα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δθνξείαο Ιέζβνπ,  
ζηε Κπηηιήλε. 

 
Διαδικαζηικά Θέμαηα 
 

Υπνςεθηόηεηεο 
 
Υπνςεθηόηεηεο γηα ηελ ζέζε ηνπ Π. Δ. Ιέζβνπ , κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη από ηελ  1ε Λνεκβξίνπ  

2012, από Βαζκνθόξνπο ηεο Π. Δ. θαη ησλ Πξνζθνπηθώλ Σπζηεκάησλ ηεο Π. Δ. Ιέζβνπ, θαζώο 
επίζεο από ηνύο  Δθόξνπο ηεο Δ. Π. θαη ηνλ Έθνξν Πεξηνρήο Λήζσλ Αηγαίνπ. 
 

Απηνί πνπ πξνηείλνπλ, πξέπεη λα έρνπλ εληνιή Γηνίθεζεο ζε ηζρύ θαη δηεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία σο 
Βαζκνθόξνη. Οη ππνςεθηόηεηεο πξέπεη λα ηύρνπλ ζηεο ζύκθσλεο θαηά πιεηνςεθία, γλώκεο 

ηξηκεινύο επηηξνπήο πνπ ηελ απαξηίδνπλ ν Γεληθόο Έθνξνο ή εθπξόζσπνο ηνπ, ν Έθνξνο Πεξηνρήο 
Λήζσλ Αηγαίνπ ή αλαπιεξσηήο ηνπ θαη ν θάηνρνο ηεο αξραηόηεξεο ζε ηζρύ εληνιήο Γηνίθεζεο 
Πεξηθεξεηαθόο Έθνξνο ηεο Δθνξείαο Πεξηνρήο Λήζσλ Αηγαίνπ. 

 
Ζ επηηξνπή ζα ιάβεη ζπλέληεπμε από θάζε ππνςήθην γηα ηελ ζέζε ηνπ Π. Δ. Ιέζβνπ ,  
ηελ Παξαζθεπή 14 Γεθεκβξίνπ 2012, θαη ώξα 20.00 , ζηελ έδξα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δθνξείαο 

Ιέζβνπ, ζηε Κπηηιήλε. 
 



Ζ γλώκε ηεο επηηξνπήο απηήο, γηα θάζε ππνςήθην ζα είλαη έγγξαθε θαη αηηηνινγεκέλε. 

 
Υπνςεθηόηεηεο κπνξνύλ λα πξνηαζνύλ θαη από ηηο Δπηηξνπέο Θνηλσληθήο Σπκπαξάζηαζεο όισλ ησλ 
Θιηκαθίσλ ηεο Π. Δ. Ιέζβνπ, κεηά από απόθαζε ηνπο, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη θαηαρσξεζεί 

έγθαηξα ζην βηβιίν πξαθηηθώλ Σπλεδξηάζεσλ ηεο νηθείαο Δ.Θ.Σ.  
 
Οη ππνςεθηόηεηεο πξέπεη λα απνζηαινύλ ζηνλ Έθνξν Πεξηνρήο Λήζσλ Αηγαίνπ , Γεκήηξε Θνύηζηα 

(Τει: 6972-017571 – e-mail: dkoutsias@gmail.com),ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Γεπηέξα 3 Γεθεκβξίνπ 
2012 θαη ώξα 21.00 
 

Οη ππνςεθηόηεηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλεκκέλε ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε θαη επηζπκία ηνπ 
πξνηεηλόκελνπ γηα ηελ θαηάζεζε ηεο ππνςεθηόηεηαο. 
 

Κε ηε ιήμε ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη ηελ αξρηθή ηνπο αμηνιόγεζε, σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Οξγαληζκνύ Σ.Δ.Π. θαη ηνπ 4νπ κέξνπο – παξ 2.1 ηνπ Θαλνληζκνύ 

Γηνίθεζεο Σ.Δ.Π. , ζα θαηαξηηζηεί πίλαθαο ππνςεθηνηήησλ, ν νπνίνο ζα γλσζηνπνηεζεί ζε όινπο θαη 
ζα θνηλνπνηεζεί ζηνλ Γεληθό Έθνξν. 
 

Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, θάπνηα ππνβιεζείζα ππνςεθηόηεηα δελ πιεξνί , ηηο από ηνλ 
Θαλνληζκό Γηνίθεζεο, πξνβιεπόκελεο πξνϋπνζέζεηο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο, ζα γλσζηνπνηεζεί 
ζηνλ ππνςήθην , κε αηηηνινγεκέλν έγγξαθν. 

 
Πξνζόληα Υπνςεθίσλ  
 

 Σύκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκό ( Άξζξν 22 ) θαη ηνλ Θαλνληζκό Γηνίθεζεο ( Κέξνο 4ν – παξ 2.1. ) 
νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηα πην θάησ πξνζόληα: 
 

Α). Διιεληθή Ηζαγέλεηα. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη δεθηή ε ππνςεθηόηεηα κε 
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ  
Β). Έκπξαθηε πξνζήισζε ζηηο Αξρέο, ηνλ Σθνπό θαη ηελ Πξνζθνπηθή Κεζνδνινγία ηνπ Σ.Δ.Π.  

Γ). Πλεπκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο ηθαλόηεηεο αλάινγα κε ηελ απνζηνιή ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Δθόξνπ. 
Γ). Γηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο, νη νπνίεο λα αληαπνθξίλνληαη ζηα θαζήθνληα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Δθόξνπ. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη ηθαλόηεηεο: 

       1. Πξνγξακκαηηζκνύ θαη νξγάλσζεο.  
       2. Πξνζαλαηνιηζκνύ ζην απνηέιεζκα. 

       3. Πξσηνβνπιίαο, δεκηνπξγηθόηεηαο , θξίζεο. 
       4. Δπειημίαο θαη πξνζαξκνζηηθόηεηαο. 
       5. Δπηθνηλσλίαο θαη πεηζνύο. 

       6. Σπλεξγαζίαο θαη νκαδηθήο εξγαζίαο. 
       7. Αλάπηπμεο ζπλεξγαηώλ. 
       8. Ηθαλόηεηαο δηαπαηδαγώγεζεο παηδηώλ – εθήβσλ – λέσλ θαη λεαλίδσλ ζε ζρέζε κε ηα  

           θαζήθνληα Πεξηθεξεηαθνύ Δθόξνπ πνπ ζα αλαηεζνύλ.  
       9. Λα ραίξνπλ απνδνρήο από ηελ ηνπηθή θαη επξύηεξε θνηλσλία, ζε ζρέζε κε ηα θαζήθνληα  
           Πεξηθεξεηαθνύ Δθόξνπ πνπ ζα αλαηεζνύλ. 

     10. Λα έρνπλ ζεηηθή αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ηνπο ζε πξνεγνύκελε ζεηεία, ζηα ίδηα θαζήθνληα 
           ή ζε άιια.  
Δ). Πηζηνπνηεηηθό γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 

Ση).Βεβαησηηθό επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο Αξρηθήο Δθπαίδεπζεο. 
Ε). Ζιηθία από 25 έσο 55 εηώλ. 
Ζ). Ιεπθό Πνηληθό Κεηξών. ( πξνζθόκηζε απνζπάζκαηνο πνηληθνύ κεηξώνπ αλ εθδίδεηαη γεληθά γηα 

πξώηε θνξά εληνιή δηνίθεζεο ή πξνζθόκηζε ππεύζπλεο δήισζεο αλ πξνϋπήξρε εληνιή ζε 
θαζήθνληα Βαζκνθόξνπ ). 



 

Σε πεξίπησζε αλάδεημεο Κειώλ Δ.Θ.Σ. ή θηινπξνζθόπσλ , νη νπνίνη δελ πιεξνύλ ηα παξαπάλσ 
ηππηθό πξνζόλ ΣΤ, πξέπεη κέζα ζε 6 κήλεο λα ην απνθηήζνπλ.  
 

 
 
Διαδικαζία Ανάδειξηρ 

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία αλάδεημεο, έρνπλ νη Βαζκνθόξνη ηεο Π. Δ. Ιέζβνπ, κε εληνιή 
δηνίθεζεο θαη ζπλνιηθή ζεηεία ηνπιάρηζηνλ ηξηαληαέμη (36) κελώλ, ε νπνία λα πεξηιακβάλεη έμη (6) 

ηνπιάρηζηνλ κήλεο θαηά ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν πξηλ από ηελ αλάδεημε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
Δθόξνπ.  
 

Οη Βαζκνθόξνη πνπ δελ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηα κέιε Δ.Θ.Σ. πνπ ην επηζπκνύλ , κπνξνύλ 
λα παξεπξεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζαλ παξαηεξεηέο.  

 
Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, παξάζηαζε κε αληηπξόζσπν δελ επηηξέπεηαη. 
 

Τν επόκελν δηάζηεκα θαη ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό, ζα θαηαξηηζηεί πίλαθαο, κε βάζε ην Κεηξών 
Βαζκνθόξσλ, ησλ δηθαηνύκελσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Σπλεδξίαζε γηα ηελ αλάδεημε. 
 

Ζ Σπλεδξίαζε Αλάδεημεο, όπσο πξναλαθέξζεθε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην Σάββαην 15 Γεθεκβξίνπ 
2012, ζηηο 17.00 ζηελ έδξα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δθνξείαο Ιέζβνπ, ζηε Κπηηιήλε. 
 

Σηελ Σπλεδξίαζε ζα πξνεδξεύζεη θαη ζα δηεπζύλεη ηε δηαδηθαζία ν Έθνξνο Πεξηνρήο Λήζσλ Αηγαίνπ, 
επηθνπξνύκελνο από δύν (2) Βαζκνθόξνπο, νη νπνίνη καδί ηνπ ζα  απνηειέζνπλ ηελ Δθνξεπηηθή 
Δπηηξνπή.  

Οη βαζκνθόξνη απηνί δελ κπνξεί λα είλαη νη ίδηνη ππνςήθηνη θαη ζα πξέπεη λα ηπγράλνπλ ηεο 
απνδνρήο ησλ ππνςεθίσλ. 
 

Σηελ Σπλεδξίαζε θαη πξηλ ηελ δηαδηθαζία αλάδεημεο , νη ππνςήθηνη ζα εθζέζνπλ ηηο απόςεηο, ηνπο 
ζηόρνπο θαη ηηο επηδηώμεηο ηνπο θαη ζα απαληήζνπλ ζε δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο.  
 

Θάζε έλζηαζε επί ηεο δηαδηθαζίαο ή επί ησλ πξνζόλησλ ησλ ππνςεθίσλ, ππνβάιιεηαη ζηελ αξρή 
ηεο Σπλεδξίαζεο Αλάδεημεο θαη κόλνλ ηόηε, επηιύεηαη δε ηειεζίδηθα, από ηνλ έρνληα ηελ επζύλε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάδεημεο. 
 
Ζ δηαδηθαζία ηεο έθθξαζεο ησλ πξνηηκήζεσλ, ζε θάζε πεξίπησζε είλαη κπζηηθή. 

 
Ο ππνςήθηνο πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ πξνηηκήζεσλ , ζα πξνηαζεί από 
ηνλ Έθνξν Πεξηνρήο , ζηνλ Γεληθό Έθνξν γηα ηα θαζήθνληα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Δθόξνπ Ιέζβνπ. 

 
Σε πεξίπησζε πνπ θαλείο ππνςήθηνο δελ ( όηαλ είλαη πεξηζζόηεξνη ησλ δύν ) δελ ζπγθεληξώλεη εμ 
αξρήο ηελ απόιπηε πιεηνςεθία, ε δηαδηθαζία ζα επαλαιεθζεί κεηαμύ ησλ δύν επηθξαηέζηεξσλ . 

Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κεηαμύ δύν ππνςεθίσλ, ζα απνθαζίζεη ν Έθνξνο Πεξηνρήο. 
 
 

 
Σε πεξίπησζε δπν ππνςεθηνηήησλ, αλαδεηθλύεηαη από ηελ πξώηε ςεθνθνξία, απηόο πνπ έρεη ηελ 
ζρεηηθή πιεηνςεθία. Τν ζύλνιν ησλ ςήθσλ πνπ ζα ιάβνπλ αζξνηζηηθά θαη νη δύν ππνςήθηνη ζα 

πξέπεη λα αληηπξνζσπεύεη ην 50% + 1 ςήθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιεπθώλ, επί ησλ 
εγθύξσλ ςεθνδειηίσλ. 



 

Σε πεξίπησζε κηαο ππνςεθηόηεηαο, ε Γηαδηθαζία Αλάδεημεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαλνληθά θαη αλ ν 
ππνςήθηνο δελ ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία (  50% + 1 ςήθνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ ιεπθώλ, επί ησλ εγθύξσλ ςεθνδειηίσλ ), ε δηαδηθαζία αλάδεημεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθ 

λένπ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 15ε Φεβξνπαξίνπ 2013.  
Τν ίδην ζα ηζρύζεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα ππνβιεζεί θακηά ππνςεθηόηεηα. 
Γηα ην δηάζηεκα απηό ηελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Π. Δ. Ιέζβνπ, ζα έρεη ε Δθνξεία Πεξηνρήο 

Λήζσλ Αηγαίνπ. 
 
 

Κπιηήπια επιλογήρ  
 
Όινη όζνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Γηαδηθαζία Αλάδεημεο, πξέπεη λα έρνπλ ζαλ ζηόρν λα επηιέμνπλ, 

κεηά από ζρεηηθή έξεπλα θαη αλαδήηεζε ζηνλ επξύηεξν Πξνζθνπηθό θαη Θνηλσληθό ηνπο ρώξν, άηνκν 
ππνςήθην, ην νπνίν θαηά ηελ άπνςε ηνπο, δηαζέηεη ηα ηππηθά αιιά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα γηα ηα 

θαζήθνληα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Δθόξνπ. 
 
 

Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ην πξνηεηλόκελν άηνκν ζα πξέπεη:  
 

1. Λα πξνζθέξεηαη λα αλαιάβεη θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ην έξγν πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί. 

2. Λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν. 
3. Λα ραίξεη ηεο εθηίκεζεο ηεο Θνηλσλίαο θαη ησλ Τνπηθώλ Αξρώλ. 
4. Λα είλαη ζε ζέζε λα πξνάγεη ην έξγν ησλ Βαζκνθόξσλ θαη ησλ Σπζηεκάησλ.  

5. Λα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπαηδεύεηαη θαη λα επηκνξθώλεηαη, ζύκθσλα κε ηηο 
ππνρξεώζεηο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ. 

 

 
Δηδηθόηεξα, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ππνςεθηόηεηα, ζα πξέπεη ην ελδηαθεξόκελν άηνκν λα : 
 

1. Έρεη θαηαζέζεη ζηελ Δθνξεία Πεξηνρήο ην Σρέδην Τξηεηνύο Πξνγξακκαηηζκνύ, θαζώο θαη  
Σρέδην Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ην πξώην έηνο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ζηελ Πεξηθεξεηαθή 
Δθνξεία. 

2. Έρεη ζπδεηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηνλ παξαπάλσ Σρεδηαζκό κε ηνπο Αξρεγνύο ησλ  
Πξνζθνπηθώλ Σπζηεκάησλ ηεο Π. Δ. Ιέζβνπ. 

3. Παξνπζηάζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ ( ζρέδην καθξνπξόζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνύ, εηήζην  
Πξόγξακκα ) ζηελ Σπλεδξίαζε Αλάδεημεο, πξηλ ηελ δηαδηθαζία ηεο έθθξαζεο ηεο 
πξνηίκεζεο ησλ Βαζκνθόξσλ.  

 
 
 

Ιζσύρ ηηρ Ενηολήρ Διοίκηζηρ  
 
Ζ Δληνιή Γηνίθεζεο ζα έρεη ηζρύ ηξηώλ (3) εηώλ, αξρνκέλε από ηελ 15ε Γεθεκβξίνπ 2012 ε νπνία 

κπνξεί λα αλαλεσζεί αθόκε κηα θνξά, αθνύ ηεξεζεί εθ λένπ δηαδηθαζία αλάδεημεο. 
 
Σε πεξίπησζε πνπ ν αλαδεηρζείο, δελ πιεξνί ηα ηππηθά πξνζόληα Βαζκνθόξνπ Σ.Δ.Π., ζα εθδνζεί 

Πξνζσξηλή Δληνιή Γηνίθεζεο δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο, ε νπνία ζα κεηαηξαπεί ζε Οξηζηηθή κε ηελ 
απόθηεζε ηνπο. Ζ ζπλνιηθή πάλησο δηάξθεηα ησλ δύν απηώλ εληνιώλ δηνηθήζεσο δελ κπνξεί ,λα 
ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) ρξόληα. 

 
 



Αγαπεηνί κνπ Βαζκνθόξνη, 

 
Έρσ ηελ βεβαηόηεηα  όηη, κε ππμίδα ηηο αξρέο καο ζα εξγαζηνύκε όινη γηα ην θαιύηεξν  ηνπ 
Πξνζθνπηζκνύ θαζώο επίζεο όηη  ζα ζπκβάιεηε όινη ώζηε ε δηαδηθαζία Αλάδεημεο ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ Δθόξνπ ηεο Π. Δ. Ιέζβνπ, πξαγκαηνπνηεζεί όπσο αξκόδεη, ζηα πιαίζηα ηνπ 
Πξνζθνπηθνύ πλεύκαηνο 
 

  
 
Κε Πξνζθνπηθνύο Φαηξεηηζκνύο  
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