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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 14 – 10 – 2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. : (οίκ.) 228349 / 3581
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λ. Καλυβίων 2 – Λαμία
Ταχ. Κωδ. : 351 32
Πληροφορίες : Φώτης Παπαευσταθίου
Τηλέφωνο : 22313-54711
E-mail : fotis.papaefstathiou@pste.gov.gr

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση απόφασης προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη αιρετών
εκπροσώπων των υπαλλήλων ως μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι ΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 159, 248, 249 και 250 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα

Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως έχει

τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις υπ. αριθμ. πρωτ. 3203/84663/22-6-2017 (ΦΕΚ Β΄

2201/28-06-2017), 3749/77622/11-6-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2467/27-6-2018), 6041/119763/22-8-2018

(ΦΕΚ Β΄ 3806/4-9-2018) και 7062/149508/5-10-2018 (ΦΕΚ Β΄ 4524/16-10-2018) αποφάσεις

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, διορθώθηκε και

ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4369/2016 "Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,

βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής

προϊσταμένων (διαφάνεια, αξιοκρατία & αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) & άλλες

διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 33).

4. Την υπ. αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (Φ.Ε.Κ. 684/Τεύχος Β΄/16-9-1988) υπουργική

απόφαση «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων
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στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών

προσώπων δημοσίου δικαίου», όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα και ισχύει.

5. Το υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18-6-2020 έγγραφο (ΑΔΑ : ΨΧΛ546ΜΤΛ6-

ΥΟΘ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα

υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων

δημοσίου δικαίου».

6. Την υπ. αριθμ. πρωτ. (οίκ.) 180409/3033/8-9-2020 (ΑΔΑ : ΨΨΘΒ7ΛΗ-ΥΙΤ) προκήρυξη του

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη αιρετών

εκπροσώπων των υπαλλήλων, ως μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και του

Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

7. Την υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οίκ. 20413/3-11-2020 (ΑΔΑ : Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η)

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» με την οποία ανεστάλη η διεξαγωγή της

ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά

συμβούλια κατ εφαρμογή της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/ Φ.80/30/8703/16.9.1988 (Β΄ 684) απόφασης.

8. Την υπ. αριθμ. πρωτ. οίκ. (οίκ.) 44505 / 895/2-3-2021 (ΑΔΑ : 6Ο667ΛΗ-99Χ) απόφαση του

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ‘’Παράτασης θητείας των μελών του Υπηρεσιακού

Συμβουλίου των υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας’’, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 489 του Ν. 4781/2021 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 31), μέχρι τις 30-6-2021.

9. Το υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1301/οίκ. 7022/20-4-2021 (ΑΔΑ : 9ΥΟ146ΜΤΛ6-Μ2Ω)

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

10. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 33506/28-5-2021 (Φ.Ε.Κ.

2233/Τεύχος Β΄/29-5-2021) της Κ.Υ.Α. περί ‘’Εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της

Επικράτειας για το διάστημα από τις 31-5-2021 μέχρι και 7-6-201’’ σύμφωνα με την οποία

εξαιρούνται από την πραγματοποίηση με ψηφιακά μέσα, οι εκλογικές διαδικασίες που έχουν

ήδη εκκινήσει με φυσική ή επιστολική ψήφο και για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά

πρωτόκολλα ασφαλείας.

11. Την υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οίκ. 18664/30-9-2021 (ΑΔΑ : ΩΞΡΜ46ΜΤΛ6-Φ3Π)

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ΄΄ Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (62η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση διενέργειας

διαγνωστικού ελέγχου ΄΄ .

12. Την ανάγκη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων ως

μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΔΑ: ΩΑΘ97ΛΗ-3ΝΖ



Σελίδα 3 από 4

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την υπ. αριθμ. πρωτ. (οικ.) 180409/3033/8-9-2020 (ΑΔΑ : ΨΨΘΒ7ΛΗ-ΥΙΤ)

προκήρυξη για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στο Σ.Ε.Π., λόγω της αναστολής
διενέργειας των εκλογών διαδικασιών για το χρονικό διάστημα από 3-11-2020 έως και
07-06-2021, και ορίζουμε νέα ημερομηνία εκλογών :

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί για τους υπαλλήλους της Π. Ε. Φθιώτιδας δια ζώσης

την 27η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, από 9:00 π. μ. έως 17:00 μ. μ., στην Αίθουσα

Συνεδριάσεων Επιτροπών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2 – 3ος όροφος –

Λαμία) τηρώντας τα σχετικά πρωτόκολλα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχουν συσταθεί και θα λειτουργήσουν,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ. Α., δύο (2) τριμελείς ad hoc
Εφορευτικές Επιτροπές, μία (1) για τους μόνιμους υπαλλήλους και μία (1) για τους
υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).

Στην Π. Ε. Εύβοιας, όπου δεν διεξήχθησαν οι εκλογές, θα συσταθεί και θα λειτουργήσει,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 της Υ. Α., μία (1) Εφορευτική Επιτροπή,
μόνο για τους μόνιμους υπαλλήλους, δεδομένου ότι δεν υπηρετούν πάνω από σαράντα (40)

υπάλληλοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).

Οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας με

μόνιμη σχέση εργασίας και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) οι οποίοι δεν έχουν ήδη

ψηφίσει, θα μπορούν να ψηφίσουν μέσω αλληλογραφίας.

Ο Πρόεδρος της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής των μονίμων υπαλλήλων της

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην οποία δεν διεξήχθησαν οι εκλογές δια ζώσης,
παρακαλείται να καθορίσει την ημερομηνία ψηφοφορίας, η οποία θα πρέπει να ορισθεί
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ψηφοφορία της 27ης Οκτωβρίου 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω ψηφοφορία, έχουν μόνο οι υπάλληλοι της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες
εκλογέων, που έχουν οριστικοποιηθεί και γνωστοποιηθεί από την Διεύθυνση Διοίκησης
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις 31 Ιουλίου 2020.
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Τέλος, στο πλαίσιο της προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 η Διεύθυνση Διοίκησης

Π. Στ. Ε. και η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Π. Ε. Εύβοιας, παρακαλούνται να προχωρήσουν

σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση και τήρηση των κανόνων υγιεινής στους χώρους

που θα χρησιμοποιηθούν για την διενέργεια των εκλογών.

Ο ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ Ι ΑΡΧΗΣ

ΦΑΝΗΣ Χ . ΣΠΑΝΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ (μέσω “ΙΡΙΔΑ”)

2. Γραφείο Περιφερειάρχη (periferiarxis@pste.gov.gr)

3. Eκτελεστικό Γραμματέα (ektelestikos@pste.gov.gr)

4. Διευθύνσεις & Αυτοτελή Τμήματα Π. Στ. Ε. & Π.Ε. Φθιώτιδας (έδρα Λαμία)

(να ενημερωθούν οι υπάλληλοι) (pe_fthiotidas@pste.gov.gr)

5. Δ/νσεις Διοικητικού – Οικονομικού Π. Ε. (για ενέργειες) - να διαβιβασθεί στις Διευθύνσεις

χωρικής αρμοδιότητας, να ενημερωθούν οι υπάλληλοι, καθώς και ο Πρόεδρος της

Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπή των μονίμων υπαλλήλων της Π.Ε. Εύβοιας (ddoik-

pse@pste.gov.gr)

6. Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ddhd@pste.gov.gr)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
- Τμήμα Προσωπικού (για ενέργεια)
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