
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
--- 

 
Ημερομηνία: 18/10/2022 
Αριθ. Πρωτ: 11663 

 

Ταχ. Δ/νση : Λ. Κνωσού 6 ΠΡΟΣ 
1. Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης Κρήτης 

2. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης 

3. ΚΕΔΑΣΥ Κρήτης 

Τ.Κ. - Πόλη : Τ.Κ. 71306, Ηράκλειο 
Πληροφορίες : Δασκαλάκη Ελευθερία 
Τηλέφωνο : 2810 302459  
Ιστοσελίδα : http://www.pdekritis.gr/ 

Ηλ. Διεύθυνση : mail@kritis.pde.sch.gr 

 
ΘΕΜΑ: «Yποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο 

Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της 
Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης» 

 
 

Ενόψει της έναρξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή αιρετών 
εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο ΠΥΣΔΙΠ Κρήτης, 
θέτουμε υπόψη σας τα εξής:  

 Οι υπάλληλοι, που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχουν το δικαίωμα του 

εκλέγεσθαι, δεδομένου ότι κατά το χρονικό διάστημα που τελούν σε κατάσταση 

διαθεσιμότητας ή αργίας, απέχουν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε καθηκόντων τους, 

κύριων και παρεπόμενων, η δε εκτέλεση των καθηκόντων των αιρετών μελών 

υπηρεσιακών συμβουλίων αποτελεί εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος.  

 Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), τόσο αυτοί που υπηρετούν όσο και οι 

αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ με βαθμό τουλάχιστον 

Γ ,́ που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες εκλογέων.  

 Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές είτε ως 

μεμονωμένος είτε κατά συνδυασμούς υποψηφίων. Συνδυασμός θεωρείται η κοινή 

συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.  

 Η υποψηφιότητα των μεμονωμένων υποψηφίων υποβάλλεται εγγράφως από τον 

ενδιαφερόμενο με αίτησή του. Στην αίτηση, θα αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, 

πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση του 

υποψηφίου.  

 Στην περίπτωση των συνδυασμών, αυτός καταρτίζεται με κοινή γραπτή δήλωση των 

υποψηφίων που τον απαρτίζουν και η οποία θα περιλαμβάνει α) την ονομασία του 
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συνδυασμού, β) το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, υπαλληλική ιδιότητα και ταχυδρομική 

διεύθυνση των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά, γ) το ονοματεπώνυμο του 

υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού. Η ιδιότητα του εκπροσώπου 

αποδεικνύεται από κοινή ή μεμονωμένη δήλωση των υποψηφίων του συνδυασμού.  

 Η αίτηση υποψηφιότητας μεμονωμένου υποψηφίου και η δήλωση για την κατάρτιση 

συνδυασμού υποψηφίων με την προσαρτώμενη δήλωση ως προς τον εκπρόσωπο του 

συνδυασμού, κατατίθεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (σε αποκλειστική προθεσμία) από 18 Οκτωβρίου 

2022 έως 28 Οκτωβρίου 2022. Λόγω αργίας, Σ/Κ, μπορούν να κατατεθούν ως τη Δευτέρα 

31 Οκτωβρίου 2022.  

 Δηλώσεις εκπρόθεσμες καθώς και δηλώσεις που περιλαμβάνουν λιγότερους από 4 

υποψηφίους δεν γίνονται δεκτές.  

 Συμμετοχή υποψηφίων σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς δεν είναι δυνατή.  

 

Κατόπιν τούτου, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, με τη λήψη 

του παρόντος παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν το παρόν στους διοικητικούς υπαλλήλους 

(μονίμους και ΙΔΑΧ) που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ) της ΠΔΕ Κρήτης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα εμπρόθεσμης 

αποστολής αιτήσεων υποψηφίων 

 

 

 
 

 

 

Ο αναπληρωτής του Περιφερειακού Διευθυντή 

Εκπαίδευσης Κρήτης 

 

 

Αθανάσιος Κατσαγκόλης 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
του τμήματος Γ΄ Προσωπικού 

Δασκαλάκη Ελευθερία 
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