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ΘΕΜΑ:  « Πρόσκληση  Υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων 
για το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας  ΑΤΤΙΚΗΣ,  με έδρα την Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας ».  
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.(ΑΔΑ: ΩΥΩ4469Η26-ΡΜΣ). 

11. το με απ 36109/2-8-2018 έγγραφό μας,  περί  αποστολής προσωρινών πινάκων  εκλογέων για την ανάδειξη 
αιρετών εκπροσώπων  για το  Επιστημονικό Συμβούλιο ΠΦΥ της 1ης ΥΠε . 

 
Σας γνωρίζουμε ότι όσοι έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους ως 
εκπρόσωποι για το Επιστημονικό Συμβούλιο  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης ΥΠε Αττικής 
θητείας τριών ετών, όπως υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας προς την Διοίκηση της 1ης ΥΠε 
Αττικής, η οποία θα πρέπει  να  έχει κατατεθεί μέχρι την  Δευτέρα, 10/9/2018 και ώρα 
12μ.μ.) 
 
Για την εκλογή του εκπροσώπου των Επιστημονικά Υπεύθυνων μετά των Αναπληρωτών τους,  
επιτρέπεται η υποβολή μεμονωμένων υποψηφιοτήτων οι οποίες θα καταχωρηθούν σε ένα ψηφοδέλτιο. 

 
Οι  εκπρόσωποι πρέπει να είναι: 
 
1. Τρείς (3) Υπεύθυνοι Συντονιστές  μετά των Αναπληρωτών τους για τον συντονισμό της 

Επιστημονικής λειτουργίας  των  ΚΥ και των συνοδών μονάδων αρμοδιότητάς τους ,  που 
εκλέγονται από το σύνολο των Υπευθύνων    και   

 
2. Ένας (1) του  Λοιπού  προσωπικού μετά του Αναπληρωτή του (ΜΟΝΙΜΟΙ / ΙΔΑΧ), πλην ιατρών, 

κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ , που εκλέγεται από όλο το προσωπικό κατηγορίας  ΠΕ ή  ΤΕ. 
 



Οι Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται εγγράφως - προς την Διοίκηση της 1ης ΥΠε Αττικής -  από 

τους ενδιαφερόμενους όπου θα πρέπει να αναγράφονται ευανάγνωστα τα στοιχεία τους. (΄Ονομα, 

Επώνυμο, Πατρώνυμο, η ιδιότητα του υπαλλήλου, χώρος εργασίας,  η ακριβής ταχυδρομική  διεύθυνση, 

καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας), με τους εξής τρόπους: 

Α.Ταχυδρομικά 
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(για  την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του  Επιστημονικού  Συμβουλίου  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας)  
           Β.  στα  fax.:  
2132010435   ή   2132010446   ή   και    
 
           Γ. στο e-mail:  hrd@1ypatt.gr     
                                 υπ΄οψιν κας Παπαδοπούλου ή κας Τσαούσογλου. 
εως    και  Δευτέρα 10/09/2018.  

 
Εκπρόθεσμες αιτήσεις υποψηφιότητας,  δεν γίνονται δεκτές. 

 

Αν κάποιος τελεί σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας, δεν έχει δικαίωμα να υποβάλλει 

υποψηφιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-9-2008 της Υπουργικής 

Απόφασης. 

 

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. 

 

Η υποβολή ενστάσεων  των υποψηφίων για την ανάδειξη των εκπροσώπων, θα γίνεται 
εγγράφως έως  την Παρασκευή 21/09/2018.  

Η  Εφορευτική  Επιτροπή  θα  εξετάσει τις  τυχόν  ενστάσεις, αμέσως  μετά  την  εκλογή  της 
(20/09/2018) και πριν την ψηφοφορία. (Η  Εξέταση των ενστάσεων υποψηφιοτήτων θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26/09/18. ) 

 

Η εφορευτική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία εάν προσέλθουν – πριν 
κλείσει η κάλπη – εκλογείς που δεν πρόλαβαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στα 
προαναφερόμενα χρονικά περιθώρια.  

Οι Αποσπασμένοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν Οργανικά. 
  

Παρακαλούμε όπως το παρόν έγγραφο το οποίο αναρτάται και στην ιστοσελίδα της 1ης ΥΠΕ, να 
τοιχοκολληθεί αυθημερόν  στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας σας προκειμένου να ενημερωθούν 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να μας αποσταλούν άμεσα τα σχετικά αποδεικτικά, στο e-mail: 
hrd@1ypatt.gr  υπ΄οψιν κας Παπαδοπούλου ή κας Ε. Τααούσογλου , ή στο FAX: 2132010435 ή 

2132010446. 

Υπενθυμίζουμε: 

ότι για όλες τις ενέργειες μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκλογών, θα εκδίδονται 

ανακοινώσεις οι οποίες θα τοιχοκολλώνται στα Γραφεία της 1ης ΥΠε Αττικής και θα αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα μας προκειμένου να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι, ιδιαίτερα δε για  την εύκολη  

εκτύπωση από τους φορείς της αρμοδιότητάς μας προκειμένου να αναρτηθούν στον χώρο 

ανακοινώσεών τους.   

          Η  ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

                                        
 
                                                                                              ΧΡΥΣΑΝΘΗ        ΚΙΣΚΗΡΑ                                                                 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 -  Γρ. Διοικήτριας 
 -  Γρ. Υποδιοικητών 

 -  Τμ.Διαχ.Ανθρ.Πόρων 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

-   Κ. Υγείας 1ης ΔΥΠε 
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 -    ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΤΜ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) 

 -    ΠΟΕΔΗΝ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22 – 10433 ΑΘΗΝΑ) 
 -    ΕΙΝΑΠ (ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 34  & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ – 106 78  ΑΘΗΝΑ) 
 -    ΟΕΝΓΕ (ΛΑΜΙΑΣ 2 – 11523 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) 
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