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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡ^ΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Διεύθυνση

:

Στ. Σπανάκη 2* ά Λεωφ. Ικάρου

6731/2021/∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης

Ηράκλειο. 26,-7-2021
Αρ. πρωτ. οι κ.

6731

ΠΡΟΣ:

Ταχ. Κώ6.
:
Πληροφορίες .

71307, Πόρος, Ηράκλειο
Α Κσατρινάκη

όλες τις Δ/νσεις ικαι Τμήματα
Αυτοτελή Τμήματα της Α.Δ.Κ.

Τηλέφωνο
:
Ροχ:

2810-278445
2Β10-278456

Ηρακλείου

ΘΕΜΑ:

Διεξαγωγή εκλογών υπαλλήλων με οχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στο νομό Ηρακλείου για την
ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων υκαλλήλιον με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στο Υ.Σ.
Υ •αλλήλων Α.Δ. Κ.

2.Το με αρ

πριυτ. οικ. 9182/11-9-2020 έγγραφο μας περί οριοτικοττοίηοης τυιν πινάκων

υποψηφίων
3.Το με ημερομηνία 19-1Ο-2Ο20 έγγραφο του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής υπαλλήλων

για την ανάδειξη

5.Η με αρ. πρωτ. οικ. 5791/28-6-2021 απόφαση μας περί καθορισμού χώρου διεξαγωγής της
6.Η με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.46819/23-7-2021 (Φ.Ε.Κ. 3276Λ.Β724-7-2021) Κ.Υ.Α. ^Εκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς ....
Σε συνέχεια προηγούμενης αλληλογραφίας μας και καΤ εφαρμογήν των οριζομένων σ) στην αρ.

πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.8Ο/3Ο/87Ο3/88 υπουργική απόφαση (* Ε.Κ. 684/Τ.8719-9-88), όπως ισχύει και Β) στις
αρ.ΔΙΔΑΔ/.37.20/1211/οικ.20881/11-6-2018(ΑΔΛ:6ΠΊ465ΧΘιΙ'-6Ηιί')και
ΔΙΔΛΔ/^.37.21/1260/10584/18-6-2020

(ΑΔΑ: ΨΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ) σχετικές

εγκυκλίους,

σης

υπενθυμίζουμε τα κάτωθι για τις δικές σας ενέργειες:

Ημερομηνία διεξανωνή
υπαλλήλων

ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των

Α.Δ.Κ. (μονίμων•

και

Ι.Δ.Α.Χ.) σ

καθοοίστηκε η Τετόοτη 28" Ισυλίου 2021 (ανωτέρω

τηρεοιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Α.Δ.Κ.

4 σχετικό), οι δε εκλογές θα διεξαχθούν από

τις 8 το πρωί έως τις 5 το α πόνευμα (8:00 π.μ. -- 17:00 μ.μ-}, στην αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων
που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του φορέα επ

Πλατείας Κουντουριώτη στο Ηράκλειο, έδρα

του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Α.Δ.Κ..

ο στο οποίο ομοίως στεγάζονται οι Δ/νοεις

Πληροφορικής 4 Επικοινωνιών,

Πολιτικής Προστασίας

Οι εκλογείς θα προσέρχονται με εκτύπωση του πιστοποιητικού εμβολιασμού [με ολοκληρωμένο
των εμβολιασμό για για κορωνοϊό εθΥΙΟ-19 προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών] η αρνητικό

διαγνωστικό τεστ νόσησης για κορωνοΤό ^θνΐΟ-19 (κΙί-*ϊί ή ΡΘΙί ΤϊΤ ή Γαρίά

Τ) (άρθρο 2,

πσρ. 5 του ανωτέρω με αρ. 6 σχετικού),

υπηρεσίας σας νιο τα

το ανωτέρω σχετικό μι
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ΑΙΑ

ΟΝΟ^ΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ
ΥΠΟ^ΗΗΟΤΗΤΑ

1

Βουλγαράκη ^ορ\α του ^αλλέργου

Μεμονωμένη υποψήφια

2

Ιτραταριδάκης Κωνσταντίνος του Ιίυάννη

Μεμονωμένος υποψήφιος

ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΚΗ
Κοινοποίη^η:

Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής υπαλλήλων ΙΔΑΧ
•

Μυρωνάκή Γ. (ατη Δ/νοη ΠΕ.ΧΩ.Σ.)

1. Γραφείο Συντονίστριας Λ.Δ.Κ.
Ζ. Τ.Π.
3. Καστρινάκη Α. & ΑρΡανίΤή Αικ

