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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΠροί;
Διεύθυνση     :   Σι. Σπανάκη 2* ά Δεωφ ΙκάρουΟΑ   ^ϊ Δ,Ευθύνφεις  Λ τα Τμ

Ταχ Κώδ.:  71307. Πόρος, Ηράκλειο·^|* ""^."^^ Λ01 "" *"
Πληροφορίες  :   Α ΚαστρινάκηΤμήματα της Α.Δ,Κ.
Τηλέφωνο:   2810-278445ίνισ~'"~ Λ'

Ροχ:   2810-278456Γους

©έμο: Αναβολή της ^ιεξα^ωγής των εκλογών γιο την ανάδειξη
υπαλλήλων στο Υπηρεσιακά Συμβούλιο Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκ^ης Κρήτης για τη
χρονική περίοδο από 1-1-2021 έως 31-12-2022

ΑΠΟί^ΣΗ

1.τις διατάξεις:
ο) του  Ν 3852/2010 (Φ.Ε Κ.  87/τ.Α1) Νέα  Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  και    της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρίγρομμα Καλλικράτπς, όπως ιοχύουν

β) του ΰρ^ου 159 του Ν 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α') Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοοίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.ΔΔ., όπως ιαχύουν

γ)  του Ν 4325/2015 (Φ Ε.Κ. 47/τ,Λ1) Εκδημοκρατισμός της  Διοίκησης  -    Καταπολέμηση

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και  άλλες διατάξεις8.

21/τ Α') Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις*

δ)  του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (Φ.Ε.Κ. 33/τ.Α') Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόνηοης, προαγωγών και

επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατια και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)
και άλλες διατάξεις*, άπως ισχύουν

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

κατεπείγουσες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 489 του Ν 4781/2021
(ΦΕ.Κ. 3Ι/τ. Α') οργάνωση και Λειτουργία., άλλες διατάξεις* και του άρθρου 29 του Ν.

4807/2021 (Φ Ε.Κ. 96/τ Α') θεσμικό πλαίσιο τηλερνσσίας ..επείνουσες ρυθμίσεις, σύμφωνα με

τις οποίες παρατείνεται η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων έως την 3ϊ''

Οκτωβρίου 2Ο2Γ
ζ)  του Π Δ 136/2010 (Φ.Ε.Κ. 229/τ Α') Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, άπως

2.Τη με αρ. πρωτ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Κοζυράκη

Μ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Φ-Ε Κ 250Λ.Υ.Ο.Δ.Δ)
3.Τη με αρ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ 80/30/8703/16-9-1988 (Φ.Ε.Κ 684/τΒ) υπουργική απόφαση Τρόπος,

διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του

4.Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/0ΙΚ-3731/2-3-2021 (Φ.Ε.Κ. 944/τ.Β") κοινή υπουργική απόφαση

διευκρινιστική  εγκύκλιο αυτής  με  αρ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.37 21/1301/οικ.7022/20-4-2021 {ΑΔΑ:
9ΥΟ146ΜΤΛ6-Μ2Π), σύμφωνα με τις οποίες η διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τις εκλογές

5.Τη με αρ πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/οικ 10584/18-6-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ) εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών με θέρο εκλογές αιρετών εκπροσωπών των υπαλλήλων ^τα υπηρεσιακά
και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
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812/2021/Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών



)
ήριξης 4 Π.Π. Ν. Ρεθύμνης)

ί)

ν επιτροπών σε όλαυς τους ν

νση Δασών Ν. Ηρακλείου),

ΠΕ.ΧΩ Σ.)
Δασών Ν Λασιθίου)

αθουδάκη Μ (στο Τμήμα ρμ
μητριού Δήμο (στη Δ/νση Δασών Ν.

Υπαλλήλους του φορέα στο γραφείο της Σ

Αποσπασμένους υπαλλήλους της Απ

Εμμανουήλ ΛΙτινα -
Μσρίσ Χαχαριδάκη -

Νικόλαο Κουράκη -
Μελπομένη Χατζηγιάννη - ήαΤζ

Ερναζάκη Καλλιόπ

(οτη Δ/ν
υθ. (στη Δ/

. Προέδρους τ
Παπαδόπο

•   Μυρωνόκη

.  Μπουταάκη

ν αναβολή της διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των
ακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης νια τη χρονική

ι 1-1-2021 έως 31-12-2022. οι οποίες είχαν προιυνυχθεί για τις 28 Ιουλίου 2021, ημέρα

υ αριθμού ατόμωνενήντα (150) ατόμων, ήτοτό) είναι

ε αρ. πρωτ. 7734/27-8-2020 απόφαση μας με θέμα Προκήρυξη ημερομηνίας εκλονής αιρετών
οοώπων οίο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης νια τη

κή περίοδο από 1-1-2021 έως 31-12-2022
τγονός ότι η διεξαγωνή της ανωτέρω ψηφοφορίας ^ό την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων

^ Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Α.Δ Κ. αναβλήθηκε, συνέπεια των επιδημιολονικών
δεδομένων στη χώρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 0Ο1/Ι0-19, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία

. Τη με σρ. πρωτ. 4880/17-6-2021 απόφαση μας (ΑΔΑ: Ω2ΖΞΟΡ1Θ-ΕΜΞ), ούμφωνα με τΠν οποία

προκηρύχθηκε η 28" Ιουλίου 2021, ως ημερομηνία διεξσγωνής των εκλονών νια την ανάδειξη των
αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων Α.Δ.Κ. στο Υπ^ρεσιακό ^υμβούΛιο Υπαλλήλων ΛΑΚ1

προστασίας της δ^ύ^ο^ υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς .., στην οποία ορί̂ εται, μεταξύ
άλλων, στο άρθρο 1 παρ 5 Εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου

στα υπηρεσιακά και πειθαρχικό συμβούλια δύνανται να διενεργούνται δια ζώσης αποκλειστικά εφόσον οι
εκλογείς δεν υπερβαίνουν τους εκατόν πενήντα (150) και επιδεικνύουν ... κατά τις κείμενες

διατάξεις 

κοινοποιήθηκαν στις Υπηρεσίες σας, μέσω της αποστολής των οριστικών πινάκων εκλογέων μονίμων
υπαλλήλων Λ.Δ.Κ., προκύπτει άτι ο αριθμός των εκλογέων μονίμων υπαλλήλων στο νομό Ηρακλείου

ΑΔΑ: ^Φ9ΞΟΡ1Θ-5Η6
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Προϊσταμένους ά υ^αλλήλους ττ\ς Δ/νσης Διοίκησης

•   Ππνβνιώτου ΕΑισφετ - ϋ1ϊρίιη3@οιπιι ί Ι .οοιη

4. Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, η οττοΐα, πΐραν της ενημέρωσης ι

σνάρτηση της απάιρασης οτην ιστοσςΑίΰσ του φορέα

ΑΔΑ:ΨΦ9ΞΟΡ1Θ-5Η6
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Θέμα; Ανα^ολή τηΐ διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων μονίμων
υπαλλήλων στο Υπηρεσιακά Συμβούλιο Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη
χρονική περίοδο από 1-1-2021 έως 31-12-2022

ΑΠΟίΑΣΗ

1.τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 877τ.Α') Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  κσι   της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύουν"

β) του όρθρου 159 του Ν 3528/2007 (^ Ε Κ 2ό/τ.Α') Κύρωση του Κώδικα Κστάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν Π Δ.Δ., όπως ισχύουν"

γ) του Ν. 4325/2015 (Φ Ε.Κ. 47/τ.Α') Εκδημοκρατισμός  της  Διοίκησης  -   Καταπολέμηση

21/τ.Α ) Μέτρα νια την επιτάχυνση του κυβερνητικού ερνου και άλλες διατάξεις^
δ) του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (Φ.Ε Κ 33/τ.Α1) Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών

Δημόοιας Διοίκη^ης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και
επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεΐα-σξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)

και άλλες διατάξεις, όπως ισχύουν
ε)  ταυ άρθρου 178 του Ν. 4764/2020 (ΦΕ.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') θεσμικά πλαίσιο τηΛερνσσίας. ..επείγουσες ρυθμίσεις*, σύμφωνα με
τις οποίες παρατείνεται η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων έως την 31"

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

ισχύουν

2.Τη με αρ. πρωτ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Κοζυράκη
Μ. ως Συντσνίστρισς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Φ.Ε.Κ 250/τ Υ.Ο.Δ.Δ.)

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

προσωπικού των δημοσίων υπιγπεσιων και των νομικών προσώπων δημοσίου δίκαιου, όπως ισχύει
4.Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/ΟΙΚ.3731/2-3-2Ο21 (Φ.Ε.Κ. 944/τ.6') κοινή υπουργική απόφαση

Εκλογή αιρετών εκπροοώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο Τ.Α με τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας* και  τη

διευκρινιστική  εγκύκλιο  αυτής  με  αρ.  πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1301/οικ 7022/20-4-2021 (ΑΔΑ·

5.Τη με αρ. πρωτ. ΔΓΔΑΔ/Φ.37.21/1260/οικ.10584/18-6-202Ο (ΑΔΑ: ΨΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ) εγκύκλιο

και πειθαρχικά συμβούλια των δεφισαίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου"

υς)2810-278456

ΑΔΑ: ΨΦ9ΞΟΡ1Θ-5Η8

{Κ̂^ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΗράκλειο. 26-7-2021
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*• πρωΙ- 0(κ- 6713
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΠρος:
Διεύθυνση     :   Στ. Σπανάκι, Ζ" & Λεωψ Ικάρου*Ε^  ^* Διεύθυνσ^ 4 τα Τμήματα

Ταχ Κώδ:   71307 Πόρος Ηράκλειοαιπών ^"^ ν01κώ^ **<   τα Α"εΛή
Πληροφορίες  :   Α. Καστρίνάκη'Τμήματα της Α.Δ.Κ.

Τηλέφωνο:   2810-278445(ϊια ΤΓ)ν ημέρωση όλων των υπαλλήλων
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1.Προέδρους των εφορευτικών επιτροπών σε όλους τους νομούς:

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

.  Μι^ωνόκηΓ.(στηΔ/ναηΠΕ.ΧΩ.Σ.)

•Μπουτσάκη Ευθ. (στη Δ/νση Δασών Ν. Λασιθίου)

•Σταθουδάκη Μ. (στο Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης Λ Π Π. Ν Ρεθύμνης}
•Δημητρίου Δήμο (στη Δ/νση Δαικυν Ν Χανίων)

2.Υπαλλήλους του φορέα στο γραφεία της Συντονίστριας Α.ΔΚ.

3.Αποσπασμένους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε
•Ε.Υ,Δ, Ε,Π, Περιφέρειας Κρήτης - τΐίίίπιιΙαΚΙ^πιου,ιΐΓ (11 Υπάλληλοι)

•Εμμανουήλ Λιτ    

•Μαρία Χσχσριδάκη - π>

•Νικόλαο Κουρόκη - γ^
•Μελπομένη Χατζηγιόννη - Ηαΐζιγιοηηι. ιπ^ιμποίί.αα

6. Τ^ με αρ. πρωτ. 7734/27-8-2020 απόφαση μας με θέμα Προκφυξη ημερομηνίας εκλογής αιρετών
εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρ^της νια τΐ

χρονική περίοδο από 1-1-2021 έως 31-12-2022

υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Α.Δ.Κ. αναβλήθηκε, συνέπεια των επιδημιολογικών

δεδομένων στη χώρα λόνω της πανδημίας του κορωνοϊού ^θνΐΟ-19, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία •

8.Τη με αρ. πρωτ 488Ο/17-6-ΖΟ21 απόφαση μας (ΑΔΑ: Ω2ΖΞΟΡ1Θ-ΕΜΞ), σύμφωνα με την οποία
προκηρύχθηκε η 28" Ιουλίου 2021, ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
αιρετών Εκπροσωπών των υπαλλήλων Α.Δ-Κ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Α Δ.Κ.

9.Τη με σρ πρωτ, ΔΙσ/ΓΠ.οικ.46819/23-7-2021 (Φ.Ε.Κ. 3276/τ.Β724-7-2021) Κ .Υ.Α. -Εκτακτα μέτρα

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς .., στην οπαία ορί̂ εται, μεταξύ

άλλων, στο άρθρο 1 παρ, 5 -Εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου
στα υπηρεαιακύ και πειθαρχικά συμβούλια δύνανται να διενεργούνται δια ζώοης αποκλειστικά εφόσον σι
εκλογείς δεν υπερβαίνουν τους  εκατόν πενήντα (150) κσι   επιδεικνύουν ,.. κατά τις κείμενες

διατάξεις
10.Το γεγονός ότι από τα στοιχεία προοωπικού που τηρούνται  στη Δ/νση Διοίκησης του φορέα και

κοινοποιήθηκαν στις Υπηρεσίες σας, μέσω της αποστολής των οριστικών πινάκων εκλογέων μονίμων
υπαλλήλων Α.Δ.Κ., προκύπτει ότι ο αριθμός των εκλογέων μονίμων υπαλλήλων στο νομό Ηρακλείου
(έδρσ του Υ Σ. Υπαλλήλων Α.ΛΚ κσι της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής να τις εκλογές αιρετών

εκπροσωπών ατο όργανο αυτό) είναι άνω των εκατόν πενήντα (150) ατόμων, ήτοι του αριθμού ατόμων

που θέτει ως προ^πόθεση η ως άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α."

αποφασίζουμε

την αναβολή της διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των
μονίμων υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης νια τη χρονική

περίοδο σπό 1-1-2021 έως 31-12-2022, οι Οποίες είχαν προκτχιυχθΕί για τις 28 Ιουλίου 2021, ημέρα

Τετάρτη.

ΑΔΑ: ΨΦ9ΞΟΡ1Θ-5Η6
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Προϊσταμένους 4 υπαλλήλους της Δ/νσης Διοίκησης

4. Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, η οποία, πέραν της ενημέρωσ^ς της, ι

ανάρτηση της σπάφασης στην ιστοσελϊβσ του φορέα

ΑΔΑ:ΨΦ9ΞΟΡ1Θ-5Η6
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