
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Έχοντας υπόψη-

1.τις διατάξεις:

α) του  Ν, 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α Γ)   Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  και   της
Αποκεντρωμένης Δι οίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ιοχύουν'

^) του άρθρου 159 του Ν. 3528/2007 (^.Ε.Κ. 26/τ.Α') Κύρωοη του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, όπως ισχύουν^

γ)  του Ν, 4325/2015  (^.Ε.Κ. 47/τ.Α1) Εκδημοκρατισμός  της  Διοίκησης  -   Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις,
άρθρα 28 και 28*, όπως τσ τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν, 4368/2016 (Φ,Ε.Κ.

δ) του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α) Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και
επιλογής προϊσταμένων (δισφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)

ε) του άρθρου 178 του Ν. 4764/2020 (Φ.Ε.Κ. 256/τ Α1) Ρυθμίσεις για την προστασία,

κατεπείγουσες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 489 του Ν. 4781/2021
(Φ.Ε.Κ. 31/τ. Α') οργάνωση και λειτουργία, άλλες διατάξεις και του άρθρου 29 του Ν.

4807/2021 (Φ Ε.Κ. 96/τ. Α') θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας. . . .επείγουσες ρυθμίσεις, σύμφωνα με
τις οποίες παρατείνεται η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων έως την 31"

Οκτωβρίου 2021"
ζ) του Π.Δ 136/2010 (Φ.Ε.Κ. 229/τ.Α') Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπως

2.Τη με αρ. πρωτ. 14026/15-5-2017 αττό^αΰ \̂ του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Κοζυράκη

- Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.)"

τ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-9-1988 (Φ Ε.Κ 684Λ.Β') υπουργική απόφαση Τρόπος,
διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του

.  Την αρ. ΔΙΔαΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/2-3-2021 (Φ.Ε.Κ. 944/τ.Ε) κοινή υπουργική απόφαση

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων ^το Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών

διευκρινιστική  εγκύκλιο  αυτής  με  αρ.  πρωτ.  ΔΙ Δ Α Δ/Φ .3 7.21/130 Ι/οι κ.702 2/20-4-20 21  (ΑΔΑ:

9ΥΟ146ΜΤΛ6-Μ2Ω), σύμφωνα με τις οποίες η διεξανωνή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τις εκλογές

ενημέρωση όλων τ2810-278479, 278445
2810-278456το^ς)

η. ΓηεεΤηορίαη^αρά ΚΗΤί 5 .9ον.9Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΗράκλειο, 17-6-2021

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΑρ· πριυΐ- ^8β0
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥπ!
Διεύθυνση     •   Στ Σπανάκη 2* 4 Λεωφ ΙκάρουΛ^ "  Διευθύνσεις  * τα Τμήματα

Ταχ.Κώδ.:  71307, Πάρος, ΗράκΛειοαυι̂ ν  ^"ί  ^Ρ"^ κπι   το Αυτοτελή

Πληροφορίες  ;   Μεστροπιάν Ν., Α. ΚαστρινάκηΤμήματα της Α Λ "

ΑΔΑ: Ω2ΖΞΟΡ1Θ-ΕΜΞ

4880/2021/Διεύθυνση Διοίκησης

672/2021/Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών



Προϊσταμένους Α υπαλλήλους της Δ^νσης Διοίι

1.Προέδρους των εφορευτικών επιτροπών σε όλους τους νομούς, για τις δικές τους περαιτέρω ενέργ

•   Παπαδόπουλο Γ. [στη Δ/νση Δασών Ν, Ηρακλείου),

•Μυρωνάκη Γ. (στη Δ/νση ΠΕ.ΧίΙΣ.)
•Μπουτοάκη Ευθ. (ατη Δ/νση Δασών Ν. Λασιθίου)
•Σταθουδάκη Μ. (στο Τμήμα Τραμ. Υποστήριξης Α Π.Π. Ν. Ρεθύμνης)

•Δημητρίου Δήμο (ατη Δ/νση Δασών Ν. Χανίων)
2.Υπαλλήλους του φορέα στο γραφείο της Συντονίστριας Α.Δ.Κ.

3.Αποσπασμένους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
4.Δ/νση Πληροφορικής Α Επικοινωνιών, η οποία, πέραν της ενημέρωσης της, παρακαλείται  γ

ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του φορέσ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

•κπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με

ίοτου χρόνου ατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων
• ική περίοδο από 1-1-2021 έως 31-12-2022 και καθορίζουμε

ι 28" Ιουλίου 2021. ημέρα Τετάρτη.

εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ασ

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη χρι
ως ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας η

Ο χώρος διεξαγωγής της ψ
διατάξεις  του  άρθρου 7  της  αρ.

ακολουθηθούν καθ'όλη τη διάρκεια τγ

.  Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/σικ.10584/18-6-2020 (ΑΔΑ: ^ΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ) εγκύκλιο

και ^ειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δίκαιου^

.  Τη με αρ. ιτρώϊ 7734/27-8-2020 απόιραα^ι μα^ με θέμα ^Προκήρυξη ημερομηνίας εκλογ^ς αιρετών
εκπροσωπών στο Υπηρεσιακό Συμ^ούλιο υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη
χρονική περίοδο από 1-1-2021 έως 31-12-2022

.  Το γεγονός ότι  η διεξαγωγή της ανώτεροι ψη^οφορίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων
υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Α.Δ.Κ. αναβλήθηκε,  συνέπεια των επιδημιολογικών

δεδομένων στη χώρα λόγω της πανδημίας του κορώνοϊού έΙθνΐ^-19, σύμφωνα με την κείμενη
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