
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ                                                                                              

                                                                                                        

                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αθήνα: 30.06.2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                             Αρ. πρωτ.: 28619 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης   ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝ/ΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                    ΠΡΟΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                   1. Κ.κ. Επιστημονικά Υπευθύνους  &                                     
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                               Αν. Επιστημονικά Υπευθύνους                                                                                      
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ                 Κέντρων Υγείας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής                                                                                             
Tαχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3-Τ.Κ.11521 -Αθήνα                 2. Προϊσταμένους Δ/νσεων 1ης ΥΠΕ                                                                                                
Πληρ.: Α. Βλάχου/ Κ. Μεταξάκη                                        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:   
Τηλέφωνο:2132010444/447                                          1. Κ.κ.Υποδιοικήτριες 
Email: hrd@1dype.gov.gr                                               2. Ε/Γ Διοικητή 
                                                                                                                                                                              
 
ΘΕΜΑ: Υποβολή Υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μόνιμων 
υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.  στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
της 1ης Υ.ΠΕ.  Αττικής-ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024» 
 
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 28617/30-06-2022 έγγραφό μας. 
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερωθεί ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΩΣ  και ΑΥΘΗ-
ΜΕΡΟΝ το προσωπικό ευθύνης σας, όλων των κλάδων και κατηγοριών (με βαθμό του-
λάχιστον Γ’ πλην ιατρών κλάδου ΕΣΥ) για το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στις 
εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβου-
λίου στην έδρα της 1ης ΥΠΕ Αττικής. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:  Παρασκευή 01/07/2022 έως Δευτέρα 
11/07/2022. 
 
Οι έχοντες το δικαίωμα του εκλέγεσθαι συμμετέχουν στις εκλογές, ξεχωριστά οι μόνι-
μοι, 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, κατηγορία, κλάδος, βαθμός  και η ακριβής ταχυ-
δρομική διεύθυνση.  

 Κάθε συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση των υποψηφίων που τον 
απαρτίζουν. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει : 

              α) την ονομασία του συνδυασμού 
              β) το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, υπαλληλική ιδιότητα και ταχυδρομική  
               διεύθυνση των υποψηφίων του συνδυασμού κατά αλφαβητική σειρά  
              γ) το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του  
               συνδυασμού. 
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Οι υποψηφιότητες θα αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στο Πρωτόκολλο της Υπηρε-
σίας protokollo@1dype.gov.gr  ή θα κατατίθενται ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο.  

 
Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω ώστε να διασφαλισθεί η εύρυθμη 
λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας καθώς και για την έγκαιρη ενημέρωση των 
υπαλλήλων σας που υπηρετούν με απόσπαση ή μετακίνηση σε άλλους φορείς, 
υπηρετούντες με άδειες μητρότητας κ.ά,  περί του δικαιώματος υποβολής 
υποψηφιότητας.  
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    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ  

 
 


