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                Προς 

                  -  τους ∆ιοικητές των Νοσοκοµείων  

                                                               -  Υπευθύνους  Συντονισµού των Κ Υ 

                -   ΝΙΜΙΤΣ ( αφορά ιατρούς ΕΣΥ) 

 ΘΕΜΑ: 

Πρόσκληση    για  την υποβολή υποψηφιοτήτων για   την  ανάδειξη  αιρετού 
εκπροσώπου των ιατρών καθώς και του   αναπληρωτή του  στο  Πρωτοβάθµιο  
Πειθαρχικό Συµβούλιο,  αρµόδιο για πειθαρχικά θέµατα, στην έδρα της 1ης Υ.ΠΕ 
Αττικής 
 
       ΣΧΕΤΙΚΑ  
1. Τα άρθρα 1 και  11 του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/τ.Α/4-4-2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»)  

2. Την  παρ. 10 του άρθρου 50 του Ν.3370/05 (ΦΕΚ 176/τ.Α/11-7-2005 «Οργάνωση και λειτουργία 
των υπηρεσιών υγείας και λοιπές διατάξεις» 

3. Το άρθρο 3 του Ν.3527/07 (ΦΕΚ 25 /τ.Α/9-2-2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων 
εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης») 

4. Την µε αριθµ ∆Υ1δ/οικ.55534/4-5-2007 απόφαση  Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«καθορισµός τρόπου και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπου των ιατρών στα Πειθαρχικά Συµβούλια 
των ∆ιοικήσεων Υγειονοµικών Περιφερειών (∆.Υ.ΠΕ) της χώρας (ΦΕΚ τ.Β΄ 9/15-5-2007). 

5. Την µε υπ΄ αριθµ. ∆Υ1δ/Γ.Π.οικ. 55534/4-5-2007 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας  ( φεκ 
2168/9-11-2007). 

6. Το υπ΄ αριθµ. ∆Υ1δ/Γ.Π.οικ.72356/21-08-14 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

7. Το υπ αρίθµ.  ∆Υ1δ/Γ.Π. οικ 86060/3-10-2014 έγγραφο του Υπ Υγείας περί εκλογής       
εκπροσώπου των Ιατρών  στα Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια των Υγειον. Περιφερειών. 

8. Την µε αρ. πρωτ.: Α2β/ΓΠοικ 21102/20-3-2015 Υπ. Απόφαση, σχετικά  µε τον διορισµό 
Υποδιοικήτριας στην 1η ΥΠε (ΦΕΚ 176/ΥΟ∆∆/27-3-2015) 

9. Την τροποποίηση της υπ΄αριθµ. Α3(γ)/οικ.44020/11-6-15 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1360/Β΄),  
«Αρµοδιότητες Υποδιοικητών της 1ης  Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠε) ΑΤΤΙΚΗΣ». (ΦΕΚ 1686, 
Β΄/16-5-2017) 

10. Τις υπ  αρ. Α2β/ΓΠ οικ:24376 & Α2β/ΓΠ οικ: 24369 ( ΦΕΚ 156 / 30-3-2017, τ. ΥΟ∆∆) «Ανανέωση 
Θητείας Υποδιοικητριών 1ης ΥΠε» 

11.  Η  Απόφαση- Προκήρυξη  της  κας   Υποδιοικήτριας  της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας  Αττικής µε   
000απ 50446/17-11-2017 και Α∆Α :ΩΛ0Θ469Η26-ΓΥΥ 
 

Σας γνωρίζουµε ότι όσοι από τους ιατρούς  έχουν δικαίωµα εκλέγεσθαι ως 
εκπρόσωποι στο Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο Ιατρών της 1ης ΥΠΕ Αττικής  
και επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους ως εκπροσώπου των ιατρών, 
όπως  υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας προς  την  ∆ιοίκηση  της 1ης 
Υ.ΠΕ Αττικής η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί  µέχρι την έναρξη εκλογής της 
Εφορευτικής Επιτροπής.  
Για την εκλογή ως εκπροσώπου των ιατρών επιτρέπεται η υποβολή µόνο 
µεµονωµένων υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. 



Oι Υποδιοικήτριες,  ανακοινώνουν  τις υποψηφιότητες στην συνέλευση και εάν 
υποβληθούν προφορικώς ενστάσεις, διακόπτεται η συνεδρίαση για εύλογο χρόνο 
προκειµένου οι ενστάσεις αυτές  να υποβληθούν και εγγράφως, διαφορετικά δεν  
λογίζονται ότι  έχουν υποβληθεί.  
Επί των ενστάσεων των υποψηφίων για την ανάδειξη του εκπροσώπου των ιατρών, 
αποφαίνεται η Εφορευτική Επιτροπή αµέσως µετά την εκλογή της και πριν την 
ψηφοφορία. 
 
Εάν υποβληθεί µία υποψηφιότητα,  δεν διεξάγεται εκλογή. 
 
Παρακαλούµε όπως η ανακοίνωση για την υποβολή υποψηφιοτήτων τοιχοκολληθεί 
αυθηµερόν σε εµφανές σηµείο της υπηρεσίας σας ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι . 
 
∆ικαίωµα  “εκλέγεσθαι” έχουν : 
 
α) όλοι οι ιατροί Ε.Σ.Υ που υπηρετούν στα Νοσοκοµεία  και στις αποκεντρωµένες 
υπηρεσίες αυτού ,αρµοδιότητας της οικείας ∆.Υ.ΠΕ, µε βαθµό Συντονιστή  ∆/ντή & 
∆/ντή. 
β) όλοι οι ιατροί µε βαθµό ∆/ντή  που υπηρετούν στα ΚΥ της οικείας ∆ΥΠΕ 
γ) όλοι οι ιατροί µε βαθµό ∆/ντή που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία της 1ης 
∆.Υ.Π.Ε 
 
∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις εκλογές , όσοι έχουν τεθεί σε αργία ή 
διαθεσιµότητα.  
 
Οι αποσπασµένοι ιατροί εκλέγουν και  εκλέγονται,  στην Υπηρεσία που ανήκουν 
οργανικά. 
 
Υπενθυµίζουµε:  

1. ότι  για όλες τις ενέργειες µέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των 
εκλογών, θα εκδίδονται ανακοινώσεις οι οποίες θα τοιχοκολλούνται στα 
Γραφεία της 1ης ΥΠε Αττικής και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα µας 
«www.1dype.gov.gr» 

2.  Οι λίστες «εκλέγειν» & «εκλέγεσθαι» θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα µας 
προκειµένου: α.  να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι  και β.  να είναι εύκολη 
η εκτύπωση από τους φορείς αρµοδιότητάς µας προκειµένου να αναρτηθούν 
στον χώρο ανακοινώσεών τους. 

           
 
                                                        Η    ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 
 
   
Η        ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ     Η      ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 
 
ΙΩΑΝΝΑ   ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ                                          ΧΡΥΣΑΝΘΗ     ΚΙΣΚΗΡΑ                                    
 
 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
 -  Γρ.∆ιοικητή 
 -  Γρ. Υποδιοικητριών 



 -  Τµ.∆ιαχ.Ανθρ.Πόρων 
 -  Πίνακα ανακοινώσεων 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
-  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 1Ης ∆ΥΠε 
-   Κ. Υγείας 1ης ∆ΥΠε 
-   ΝΙΜΙΤΣ (όσον αφορά Ιατρούς ΕΣΥ) 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
      -    ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ (∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) 

- ΠΟΕ∆ΗΝ  
- ΕΙΝΑΠ 
- ΟΕΝΓΕ 
- ΣΕΥΠ - ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕ∆Υ –   Μενάvδρου  34  - 104 31 ΑΘΗΝΑ 

            FAX 210 5237280 
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