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ΘΕΜΑ: «Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών μελών και των αντίστοιχων 
αναπληρωματικών τους, στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην έδρα της 1ης 
ΥΠΕ Αττικής-ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024». 
 
Σχετ.: Η υπ.αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/οικ.10294/24.06.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα: «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων τω υπαλλήλων στα υπηρεσιακά 
και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ-Θητεία 2023-2024. 
            

Με την ανωτέρω σχετική προβλέπεται η έναρξη της εκλογικής διαδικασίας  για την 
ανάδειξη αιρετών μελών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών τους στο 
Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην έδρα της 1ης ΥΠΕ Αττικής-ΘΗΤΕΙΑ 2023-
2024. 
 
Παραθέτουμε χρονοδιάγραμμα ενεργειών της εν λόγω 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 την 30 
Ιουνίου 2022.  
Στους πίνακες εγγράφονται οι υπάλληλοι όλων των κλάδων μόνιμου και ΙΔΑΧ 
προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν. 
Αναφέρονται (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κλάδος, βαθμός) καθώς και το φορέα 
που κάθε υπάλληλος υπηρετεί (Κεντρική Υπηρεσία & Κέντρα Υγείας).  
Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν  όλοι οι Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας και των 
Κέντρων Υγείας της 1ης ΥΠΕ Αττικής οι οποίοι κατά το χρόνο της διενέργειας των 
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Εκλογών είναι αποσπασμένοι ή μετακινημένοι σε άλλη υπηρεσία, αλλά υπάγονται 
οργανικά  στην 1η ΥΠΕ. 
Όσον αφορά υπαλλήλους, οι οποίοι τέθηκαν σε αναστολή σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρ. 206 του ν. 4820/2021 ισχύουν τα εξής: 
Οι υπάλληλοι, στους οποίους κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης 
έχει υποβληθεί το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς 
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του ν. 
4820/2021, για όσο χρόνο τελούν σε αναστολή δεν λαμβάνουν αποδοχές και ο χρόνος 
αυτός δεν αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία. Ως εκ τούτου και για όσο χρόνο 
οι υπάλληλοι αυτοί τελούν σε αναστολή, δεν ασκούν τα καθήκοντα τους, κύρια και 
παρεπόμενα. 
 
Β) Οι πίνακες εκλογέων τοιχοκολλούνται – ανακοινώνονται έως την Δευτέρα  11 
Ιουλίου 2022 στον Πίνακα Ανακοινώσεων  της Κεντρικής Υπηρεσίας 1ης ΥΠΕ Αττικής, 
και των Κέντρων Υγείας με ευθύνη των Επιστημονικά Υπευθύνων των Κέντρων Υγείας 
και των Αναπληρωτών τους.  
Πρακτικό ανάρτησης θα αποσταλεί ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ στην ηλεκτρονική Διεύθυνση 
protokollo@1dype.gov.gr με διακριτό θέμα ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1ΗΣ 
ΥΠΕ 2022.  
Επί των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται ενστάσεις ή αιτήσεις για διορθώσεις 
στοιχείων έως την Δευτέρα 18 Ιουλίου  2022. 
Οι ενστάσεις ή αιτήσεις εξετάζονται από την Υπηρεσία, έως την Δευτέρα 01 Αυγούστου 
2022 και οι πίνακες οριστικοποιούνται την επόμενη ημέρα (ήτοι: Τρίτη 02 Αυγούστου 
2022 ). 
 
2. Υποβολή υποψηφιοτήτων: 
Στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου στην έδρα της 1ης ΥΠΕ Αττικής, οι έχοντες το δικαίωμα του εκλέγεσθαι 
συμμετέχουν στις εκλογές ξεχωριστά οι μόνιμοι από τους υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι είτε 
κατά συνδυασμούς υποψηφίων. Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις 
εκλογές τεσσάρων (4) τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο. 
 
Στην αίτηση υποψηφιότητας του μεμονωμένου υποψηφίου αναγράφεται το όνομα, 
επώνυμο, πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση.  
Κάθε συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση των υποψηφίων που τον 
απαρτίζουν.  
Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει : 

 την ονομασία του συνδυασμού 
 το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατηγορία, κλάδος, βαθμός και την 

ταχυδρομική διεύθυνση των υποψηφίων του συνδυασμού κατά αλφαβητική 
σειρά  

 το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του  
                     συνδυασμού. 
 
Οι υποψηφιότητες θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας 
protokollo@1dype.gov.gr ή θα κατατίθενται ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο από 
Παρασκευή 01/07/2022 έως Δευτέρα 11/07/2022. 



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Σύνταξη πινάκων υποψηφίων ως την Τρίτη  12 Ιουλίου  2022. 
Τοιχοκόλληση – Ανακοίνωση των πινάκων Υποψηφίων ως την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022. 
Υποβολή ενστάσεων επί των υποψηφιοτήτων έως  Τρίτη 26  Ιουλίου  2022. 
Εξέταση των ενστάσεων από την εφορευτική επιτροπή έως τη Δευτέρα 12  Σεπτεμβρίου  
2022.  
Κατάρτιση οριστικού πίνακα υποψηφίων και τοιχοκόλληση – ανακοίνωση την Τρίτη 13  
Σεπτεμβρίου  2022. 
 
 
Το πρακτικό ανάρτησης θα αποσταλεί ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ στην ηλεκτρονική Διεύθυνση 
protokollo@1dype.gov.gr με διακριτό θέμα « Κατάρτιση οριστικού πίνακα υποψηφίων 
για την ανάδειξη αιρετών μελών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών τους στο 
Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην έδρα της 1ης ΥΠΕ Αττικής».  
 
 
3. Συγκρότηση εφορευτικής  επιτροπής . 
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη των αιρετών μελών του 
Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 1ης Υ.ΠΕ., θα αναδειχθούν με δημόσια 
κλήρωση από τους οριστικοποιημένους εκλογικούς καταλόγους. 
Επισημαίνεται ότι θα αναδειχθεί ξεχωριστή Εφορευτική Επιτροπή μονίμων υπαλλήλων 
και Εφορευτικής Επιτροπής υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου. 
 
Οι δημόσιες κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη  1 Σεπτεμβρίου 2022 και 
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  θα τοιχοκολληθούν.  
Την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 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 . 
Η άσκηση των καθηκόντων των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών είναι υποχρεωτική 
και η απαλλαγή από αυτά είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος. 
 
4. Τόπος -χρόνος διεξαγωγής της ψηφοφορίας. 
Με Απόφαση της Διοίκησης θα προκηρυχθούν οι εκλογές και θα καθοριστεί ο τόπος 
και η ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, για την ανάδειξη των αιρετών μελών του 
Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 1ης ΥΠΕ. Η εν λόγω Προκήρυξη 
καθορισμού της ημέρας των εκλογών θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα τοιχοκολληθεί 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και στον Ιστότοπο της 1ης Υ.ΠΕ 
έως την Πέμπτη 15-09-2022 και θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail) στα Κέντρα Υγείας.  
 
Επιβεβαίωση του τόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία. 
 
5. Εκτύπωση ψηφοδελτίων  από 13/09/2022 έως  19/09/2022. 
6.Παράδοση ψηφοδελτίων στην Εφορευτική επιτροπή την Δευτέρα  19/09/2022. 
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7. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις περιφερειακές υπηρεσίες 
(λιγότεροι των σαράντα υπαλλήλων) καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός 
έδρας της υπηρεσίας μας μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με 
αλληλογραφία. Για το σκοπό αυτό η υπηρεσία μας θα αποστείλει το ανάλογο 
εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, φάκελο ψηφοφορίας σφραγισμένο με τη σφραγίδα της 
εφορευτικής επιτροπής, ειδικός φάκελος για να επιστραφεί ο φάκελος ψηφοφορίας) 
έως την Δευτέρα 26-09-2022  ώστε οι υπάλληλοι εφόσον το επιθυμούν να ψηφίσουν 
με αλληλογραφία.  
 
Όσοι υπάλληλοι ψηφίσουν με αλληλογραφία, δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να 
ψηφίσουν αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση διπλοψηφίας ασκείται πειθαρχική δίωξη κατά 
του υπαλλήλου. 
 
8. Η παραλαβή των ειδικών φακέλων ψηφοφορίας θα πραγματοποιείται από 
εξουσιοδοτημένο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής με καταληκτική ημερομηνία την 
ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι των Κέντρων Υγείας  για την πιστή 
τήρηση των ανωτέρω ώστε να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της εκλογικής 
διαδικασίας. 
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