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Τρίπολη, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ.: 315031

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων

στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου και στο Πειθαρχικό

Συμβούλιο  υπαλλήλων  ΟΤΑ  Α΄  και  Β΄  βαθμού  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  για  την

χρονική περίοδο 2021-2022.

                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ

                                        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

    α)  του  άρθρου  249  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και   της

    Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως ισχύει.

    β) του  ΠΔ/τος  131/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας  Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/27.12.  

    2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την αριθμ.   ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 Υπουργική  Απόφαση «Τρόπος,  διαδικασία  και

προϋποθέσεις  εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του

προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (ΦΕΚ

684/τ.Β’/1988),  όπως ισχύει.

3. Την  αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18.11.2016  (ΦΕΚ  3794/τ.Β’/2016)  απόφαση

Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

4. Την  αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18.06.2020  εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Την  με  αριθμ.  215334/52509/14-09-2020  (ΑΔΑ:  ΩΔΨΤ7Λ1-3ΟΞ)  απόφαση  Περιφερειάρχη  περί

προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο υπηρεσιακό
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συμβούλιο υπαλλήλων περιφέρειας Πελοποννήσου και στο πειθαρχικό συμβούλιο υπαλλήλων ΟΤΑ

Α’ και Β’ βαθμού περιφέρειας Πελοποννήσου, για την διετία 2021-2022. 

6. Τις  αρ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3-11-2021  (ΑΔΑ:  Ω2Δ946ΜΤ6-724),  ΔΙΔΑΔ

/Φ.37.21/1292/οικ.440/11-01-2021,  ΔΙΔΑΔ  /Φ.69/146/οικ.3713/  01-03-21  εγκυκλίους  του

Υπουργείου  Εσωτερικών  με  τις  οποίες  κρίθηκε  απαραίτητη  η  αναβολή  και  διεξαγωγή  της

ψηφοφορία  για  την  ανάδειξη  των  αιρετών  εκπροσώπων  των  υπαλλήλων  στα  υπηρεσιακά

συμβούλια στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού και παρατάθηκε

διαδοχικά η θητεία των αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου,

που έληξε στις 31/12/2020, αντίστοιχα έως τη 30/06/2021.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ Α’ 96) περί της εκ νέου παράτασης έως την

31/10/2021 της θητείας των αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

8. Τις ΑΡ.17707/2-2-21,69695/16-3-21 και 193250/24-6-21 Αποφάσεις Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

με την οποία παρατάθηκε η θητεία των αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφέρειας

Πελοποννήσου που έληξε στις 31/12/2020, αντίστοιχα έως 28/2/2021, 30/06/2021 και 31/10/2021.

9. Τις  με  αρ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/8-6-2021  (ΑΔΑ:  ΨΖΕ946ΜΤΛ6-7ΚΣ),  ΔΙΔΑΔ

/Φ.69/166/οικ.12332/  14-06-2021  (ΑΔΑ:6ΠΓΧ46ΜΤΛ6-8ΩΤ),  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/  16-08-

2021 (ΑΔΑ: 94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ),  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ:6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ),

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30-08-2021(ΑΔΑ:6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-

09-2021  (ΑΔΑ:2ΚΦΥ46ΜΤΛ6-Ι2Ε)  και  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20-09-2021(ΑΔΑ:9ΝΙΖ46ΜΙΛ6-

ΑΚ6).Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών/Δνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού /Τμήματος

Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας, αναφορικά με τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων στα

υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών ΚΥΑ που έχουν δημοσιευθεί

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με θέμα: «έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από

τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19  στο  σύνολο  της  επικράτειας»,

σύμφωνα με τις οποίες: «Εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου

στα  υπηρεσιακά  και  πειθαρχικά  συμβούλια  δύνανται  να  διενεργούνται  δια  ζώσης  αποκλειστικά

εφόσον οι εκλογείς δεν υπερβαίνουν τους εκατόν πενήντα (150) και επιδεικνύουν πιστοποιητικό

εμβολισμού  [με  ολοκληρωμένο  τον  εμβολιασμό  για  κορωνοϊό  COVID-19  προ  τουλάχιστον

δεκατεσσάρων (14) ημερών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10] ή αρνητικό διαγνωστικό τεστ

νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test, σύμφωνα με την παρ. 3 το άρθρο 10). Στο ως

άνω όριο δεν συμπεριλαμβάνονται εκλογείς που έχουν ψηφίσει ήδη δια αλληλογραφίας κατά τις

κείμενες διατάξεις». 

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, μονίμων

και  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Αορίστου  Χρόνου,  στο  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο

υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ κα Β΄

βαθμού Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η ψηφοφορία είναι άμεση, καθολική και μυστική.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. 

Ημερομηνία  διενέργειας  των  εκλογών  ορίζεται  η  29/10/2021  για  τους  υπαλλήλους  της

κεντρικής υπηρεσίας και πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, θα διενεργηθούν οι αντίστοιχες

εκλογικές διαδικασίες για τους υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών, σε ημερομηνία που

καθορίζεται  από  τους  προέδρους  των  αντίστοιχων  ανά  Περιφερειακή  Ενότητα  Εφορευτικών

Επιτροπών των εν λόγω υπηρεσιών, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της περιφερειακής

υπηρεσίας  και  κοινοποιείται  αποδεδειγμένα,  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο,  στους  υπηρετούντες

υπαλλήλους αυτών.   

Η  ψηφοφορία   γίνεται   ενώπιον  τριμελών εφορευτικών επιτροπών σε τμήματα που 

συγκροτούνται προκειμένου οι εκλογές να μην υπερβαίνουν τους εκατόν πενήντα (150), κατά τα

διαλαμβανόμενα και τις προϋποθέσεις στις υπό στοιχείο 9 του προοιμίου της παρούσας 

εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών κατ’ εφαρμογή των σχετικών ΚΥΑ, για λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-

19.  

Η ψηφοφορία για τους εκτός έδρας υπαλλήλους καθώς και τους αποσπασμένους υπαλλήλους σε

άλλους φορείς, γίνεται δια αλληλογραφίας. Μπορούν ωστόσο  να ψηφίσουν αυτοπροσώπως αν

το επιθυμούν. Η ψηφοφορία για όσους ψηφίσουν αυτοπροσώπως διαρκεί μία ημέρα ήτοι την

29/10/2021, ή αντίστοιχα την ημερομηνία που θα διενεργηθούν οι εκλογές από τις

περιφερειακές  υπηρεσίες, από την 8η πρωινή  μέχρι  και  την  5η μεταμεσημβρινή  ώρα.   Η

ψηφοφορία γίνεται αυτοπροσώπως με την αστυνομική ταυτότητα ή το βιβλιάριο ασθενείας ή

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία των ψηφοφόρων.

                                                                                                   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ     

                                                                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Γραφείο Περιφερειάρχη 
2.Προϊσταμένους Υπηρεσιών Περιφέρειας Πελοποννήσου, έδρας και ΠΕ Αρκαδίας 

(για ενημέρωση όλων των υπαλλήλων τους και  τελούντων σε οποιασδήποτε μορφής άδεια) 

3.Δ/νσεις Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας
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(για  ενημέρωση  των  υπαλλήλων   όλων  των  Υπηρεσιών  τους,  καθώς  και

αποσπασμένων και τελούντων σε οποιασδήποτε μορφής άδεια)

4.Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(για ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας)

5.Υπαλλήλους Βήχα Κωνσταντίνο,   Μπούσγα Γεώργιο,  Παπαηλίου Ελένη,  Ψαράκη Αντώνιο, 
Καραμάνη Δήμητρα, Αγγελοπούλου Κωνσταντίνα, Σιάννα Ευθύμιο, Παπαπαναγιώτου Αθανάσιο 
(Δια της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου)

6.Υπαλλήλους Ρουμελιώτη Γεώργιο, Γιαννοπούλου Σταυρούλα
(Δια του Περιφερειακoύ Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου)

7. Υπάλληλο Χονδρολέου Μαρία
(Δια του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας - Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών -
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού - Τ.Κ. 220 01 Άστρος)

8. Υπάλληλο Γκαργκάσουλα Παγώνα
(Δια του Γραφείου Βουλευτή κ. Παπαηλίου)
9. κ.κ. Πρόεδρους Εφορευτικών Επιτροπών κεντρικής υπηρεσίας για Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου και για Πειθαρχικό Συμβούλιο

10. κ.κ.  Προέδρους  Εφορευτικών  Επιτροπών  ΠΕ  Αργολίδας,  Κορινθίας,  Λακωνίας,
Μεσσηνίας  (με  την  παράκληση  να  μας  ενημερώσουν  αμέσως  μόλις  οριστεί  η  ημερομηνία
διεξαγωγής των εκλογών, δια των αντίστοιχων Δ/νσεων Διοικητικού Οικονομικού) 
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