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Τηλέφωνο: 2132010400-473- 
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ΘΕΜΑ: « Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών μελών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών τους,  στο 

Πρωτοβάθμιο Επιστημονικό Συμβούλιο,  στην έδρα της 1ης ΥΠΕ Αττικής ». 

 Έχοντας υπ΄οψιν: 

1.Την υπ΄αρίθμ.: Δ1ΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-9-1988 (ΦΕΚ 684/Β/19-9-1988) Υπ. Απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.  

Δ1ΚΠΡ/Φ80/54/11988/2-12-1988  (ΦΕΚ,876/Β/7-12-1988) Υπ Απόφαση με θέμα «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των 

εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού  των δημοσίων Υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ». 

2.Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», περί συγκρότησης 

και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, προς διευκόλυνση του έργου των Συμβουλίων. 

3.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») 

όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6Α στον Ν. 4025/2011  (ΦΕΚ  226/2011 τ.Α΄).  

4.Την με αριθμ ΔΥ4α/Γ.Π.οικ.84627/25-7-2011(φεκ 1681/Β΄/28-07-2011) Υπ απόφαση «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός 

του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας τους» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αρ. Υ4α/οικ.94721/ 23-8-2011 (ΦΕΚ 1874/Β΄/25-8-2011), 
Υ4α/ οικ. 122826/8-11-2011, (ΦΕΚ 2674/Β΄/9-11-2011 και Υ4α/οικ.131443/29-11-2011(ΦΕΚ 2831/Β΄/14-12-2011) Υπ αποφάσεις. 
5.Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 « Πρωτοβάθμιο δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».  

6.Την  υπ΄ αριθμ. Υ 3α/Γ.Π.οικ.34408/16-04-14 εγκυκλίου  του Υπουργείου Υγείας. 
7.Τις διατάξεις του Ν.4486/7-8-2017, «Μεταρρύθμιση της ΠΦΥ, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας ΥΠ Υγείας &  άλλες διατάξεις».  

8.Το με αρ. πρωτ.: Γ1α/ΓΠοικ  12580/09-02-2018, έγγραφο του  Υπ.  Υγείας «περί συγκρότησης Επιστημονικών Συμβουλίων ΠΦΥ στις 
ΔΥΠΕ».  

9.Την υπ  αρ. Γ4β/ΓΠ οικ: 90609  (ΦΕΚ 656 / 7-12-2017, τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπ Υγείας  «Πρόωρη λήξη 
θητείας  και Διορισμός ως  Διοικήτριας της 1ης ΥΠε ΑΤΤΙΚΗΣ  της κας  Ιωάννας  Διαμαντοπούλου». 

10.Η υπ’αρ. 34267/20-07-2018 Απόφαση  για την διεξαγωγή Προκήρυξης εκλογών  Επιστημονικού Συμβουλίου της 1ης ΥΠΕ Αττικής. 

 

Με την ανωτέρω σχετική, ορίσθηκε ως ημερομηνία για την εκλογή αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου 

Επιστημονικού  Συμβουλίου στην έδρα της 1ης ΥΠΕ Αττικής, το Σάββατο 13  Οκτωβρίου 2018. (8π.μ. – 5 μ.μ). 

 

Γενικά: 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα, σε κάθε Υπε συνιστάται ένα Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας  

Υγείας, τριετούς θητείας,  αποτελούμενο από πέντε μέλη: 

Α. Τον Υποδιοικητή της οικείας  Υγειονομικής περιφέρειας ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα πρωτοβάθμιας   

Φροντίδας Υγείας, ως Πρόεδρο. 

Β. Τρείς (3) υπεύθυνους για τον Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των ΚΥ που εκλέγονται από 

όλους τους Υπευθύνους για τον Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των ΚΥ και 

Γ. Έναν (1) εκπρόσωπο του προσωπικού – πλην ιατρών – των ΚΥ και των Μονάδων αρμοδιότητάς τους, 

κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που εκλέγεται από όλο το προσωπικό – πλην ιατρών – των ΚΥ και των Μονάδων 

αρμοδιότητάς τους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. 

 

Σημειώνεται ότι όλα τα μέλη εκλέγονται μετά των αναπληρωτών τους. 

 

Η ψηφοφορία είναι άμεση, καθολική και μυστική. 
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Οι αποσπασμένοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά.  

 

Δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται όσοι έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα. 

 

Παραθέτουμε τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των 

χρονικών ορίων και προθεσμιών: 

 

1. Πίνακες εκλογέων : 

 

Α) Η σύνταξη των πινάκων εκλογέων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τη Τετάρτη  1/8/2018 και 

θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας (www.1ype.gr) Nέα- Ανακοινώσεις. 

Οι  ανωτέρω πίνακες θα αναφέρουν το προσωπικό (επώνυμο , όνομα,  κλάδος ) κάθε Φορέα (Κεντρική Υπηρεσία 

Δ.Υ.ΠΕ και Κέντρα Υγείας) που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν.  

Επισημαίνουμε ότι θα αναφέρονται ξεχωριστά οι υπεύθυνοι για τον Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας 

των ΚΥ, από το μόνιμο προσωπικό  και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Οι πίνακες εκλογέων  (οι οποίοι θα αναζητηθούν στην ιστοσελίδα μας) τοιχοκολλούνται – ανακοινώνονται έως την 

Πέμπτη 2  Αυγούστου 2018. 

Επί των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται ενστάσεις ή αιτήσεις για διορθώσεις στοιχείων έως την Τετάρτη 5  

Σεπτεμβρίου  2018.Οι ενστάσεις ή αιτήσεις εξετάζονται από την Υπηρεσία (1η Υ.ΠΕ.), έως την Δευτέρα 10 

Σεπτεμβρίου  2018 και οι πίνακες οριστικοποιούνται την επόμενη ημέρα (Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου  2018). 

 

2. Υποβολή υποψηφιοτήτων: 

 

    Στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Επιστημονικού  Συμβουλίου στην έδρα της 

1ης ΥΠΕ Αττικής δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν οι Υπεύθυνοι για τον Συντονισμό των ΚΥ, οι μόνιμοι υπάλληλοι 

και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου  (ΙΔΑΧ), ΠΕ, ΤΕ,  με βαθμό τουλάχιστον Γ΄. 

  Οι έχοντες το δικαίωμα του εκλέγεσθαι συμμετέχουν στις εκλογές, ξεχωριστά οι Υπεύθυνοι για τον Συντονισμό 

της Επιστημονικής Λειτουργίας  από το Λοιπό προσωπικό (μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου).  

 

Σας γνωρίζουμε ότι όσοι έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους  ως εκπρόσωποι 

για το Επιστημονικό Συμβούλιο ΠΦΥ της 1ης ΥΠε Αττικής (θητείας τριών ετών), όπως υποβάλλουν έγγραφη 

δήλωση υποψηφιότητας προς την Διοίκηση, η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι 10/09/2018.  

Στις αιτήσεις υποψηφιότητας  αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα, χώρος 

εργασίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση. 

 

Για την εκλογή των εκπροσώπων  μετά των αναπληρωτών τους,  επιτρέπεται η υποβολή μεμονωμένων 

υποψηφιοτήτων οι οποίες θα καταχωρηθούν σε ένα ψηφοδέλτιο για τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των ΚΥ και 

ένα ψηφοδέλτιο για το Λοιπό Προσωπικό – πλην ιατρών – κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ (Μονίμων / ΙΔΑΧ). 

 

Σημειώνεται ότι εάν υποβληθεί μία υποψηφιότητα, δεν διεξάγεται εκλογή. 

 

http://www.1ype.gr/
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Δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν υποψηφιότητα τα μέλη των Εφορευτικών επιτροπών καθώς και όσοι τελούν σε 

κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας (άρθρο 2, ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-9-2008 της Υπ. Απόφασης). 

 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις υποψηφιοτήτων δεν γίνονται δεκτές. 

 

Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται ή θα περιέρχονται εγγράφως στην  Υπηρεσία μας από Δευτέρα, 

06/08/2018 έως και  Δευτέρα, 10/09/2018. 

Σύνταξη πινάκων υποψηφίων και τοιχοκόλληση – ανακοίνωσή τους ως την Τρίτη  11 Σεπτεμβρίου  2018. 

Υποβολή ενστάσεων επί των υποψηφιοτήτων έως  την  Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018. 

Εξέταση των ενστάσεων από την εφορευτική επιτροπή την Τετάρτη  26  Σεπτεμβρίου  2018.  

Κατάρτιση οριστικών πινάκων υποψηφίων,  την Πέμπτη  27  Σεπτεμβρίου  2018. 

Ανάρτηση των Οριστικών Πινάκων στην ιστοσελίδα μας , την  Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 και 

τοιχοκόλληση τους. Πρακτικό τοιχοκόλλησης. 

 

 

3. Συγκρότηση εφορευτικής  επιτροπής . 

 

Επισημαίνεται ότι θα αναδειχθεί ξεχωριστή Εφορευτική Επιτροπή των  Υπευθύνων για τον Συντονισμό της 

Επιστημονικής λειτουργίας των ΚΥ από το Λοιπό προσωπικό ( μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) . 

 

Τα αιρετά μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών του Πρωτοβάθμιου Επιστημονικού Συμβουλίου, θα αναδειχθούν με 

δημόσια κλήρωση από τους οριστικοποιημένους εκλογικούς καταλόγους. 

 

Η Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται επί των τυχών ενστάσεων των υποψηφίων για την ανάδειξη των 

εκπροσώπων,   εφόσον έχουν υποβληθεί εγγράφως , αμέσως μετά την εκλογή της και πριν την ψηφοφορία. 

 

Την Πέμπτη  13 Σεπτεμβρίου 2018  θα τοιχοκολληθεί στην Υ.ΠΕ., και θα αποσταλεί μήνυμα – ανακοίνωση 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στα Κέντρα Υγείας αναφορικά με την ώρα διεξαγωγής της δημόσιας 

κλήρωσης για την συγκρότηση των Εφορευτικών Επιτροπών. Οι Υπεύθυνοι για τον Συντονισμό των ΚΥ και των 

συνοδών μονάδων αρμοδιότητάς τους ( π.χ. Τοπικά Ιατρεία ) στα οποία θα αποσταλεί το ανωτέρω μήνυμα, 

παρακαλούνται όπως  φροντίσουν για την έγκαιρη  δημοσιοποίησή του στους χώρους ευθύνης τους ,  

καθώς και για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των ενδιαφερομένων, κυρίως των αποσπασμένων 

σε άλλες υπηρεσίες. 

 

Με ευθύνη της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. θα διενεργηθούν οι δημόσιες κληρώσεις την Πέμπτη  20 Σεπτεμβρίου 

2018 και αυθημερόν θα τοιχοκολληθούν.  

 

Η άσκηση των καθηκόντων των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών είναι υποχρεωτική και η απαλλαγή από 

αυτά είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος. Αδικαιολόγητη παράλειψη της άσκησης των καθηκόντων της 

εφορευτικής επιτροπής συνεπάγεται υποχρεωτικά την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, για παράβαση καθήκοντος 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (ΦΕΚ 769/15-5-2007, τ Β΄) 
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4. Τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας. 

 

Με ευθύνη  της Διοίκησης της 1ης ΥΠΕ καθορίζεται ως τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας, η  Κεντρική Υπηρεσία 

της 1ης ΥΠΕ Αττικής στην οδό Ζαχάρωφ 3 / Αθήνα (ισόγειο), στην οποία θα διενεργηθούν οι εκλογές στις 13 

Οκτωβρίου 2018 για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου  Επιστημονικού Συμβουλίου της 1ης 

ΥΠΕ. ( ώρα ψηφοφορίας 8 π.μ. έως 5 μ.μ.). 

 

Η ψηφοφορία μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της εφορευτικής επιτροπής, εάν προσέλθουν – πριν 

κλείσει η κάλπη – εκλογείς που δεν πρόλαβαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στα προαναφερόμενα 

χρονικά περιθώρια. 

 

5. Εκτύπωση ψηφοδελτίων  από 28/09/2018 έως  04/10/2018. 

  

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι Υπεύθυνοι των Κέντρων Υγείας  για την πιστή τήρηση της παρούσας,  ώστε 

να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας. 

 

                                     Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : 
- Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 

- Κεντρική υπηρεσία 
 

-Υπηρεσίες όπου υπηρετούν αποσπασμένοι υπάλληλοι της 1ης ΥΠΕ Αττικής  
1. Υπουργείο Υγείας  

               για επίδοσή της με απόδειξη στην κ. Ελευθερία Καλού 

2. Γ.Ν.Α.«ΚΑΤ» 
               για επίδοσή της με απόδειξη στην Μηχανικό κ. Γερεντέ Μαρία 

3. Γ.Ν.Α.«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» για επίδοσή της με απόδειξη στον Μηχανικό κ. Φουρνιστάκη Σπυρίδωνα. 
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.Ι. 

                για επίδοσή της με απόδειξη στον ιατρό κ. Παναγιώτη Κοτίτσα 

5. Υπουργείο Οικονομίας  & Ανάπτυξης - Ειδική Γραμματεία  
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Λ.Θηβών196-198 Αγ.Ι.Ρέντης) 

                για επίδοσή της με απόδειξη στην  κ. Αγγελική Βασιλάκη 
6. Κ.Υ. Ακράτας, για επίδοσή της  στον κ. Ηλία Σαρμά. 
7. Γ. Ν.Παίδων Πεντέλης για επίδοσή της στον κ. Ανθόπουλο Παναγιώτη. 

8. κ. Νίκη Κατοστάρα (διά της οικίας της)  
9. Βουλή των Ελλήνων 

για επίδοσή της με απόδειξη κ. Σαραφίδου Ευαγγελία 
10. Γ. Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου  

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
για επίδοσή της με απόδειξη κ. Ποντικοπούλου Κωνσταντίνα 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
- Γρ. Διοικήτριας 

- Δ/νσεις 1ΗΣ ΥΠΕ Αττικής  

 
Έντυπο 3 

 


