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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 1ης  Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) 
του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου με έδρα την 1η Υ.ΠΕ.  Αττικής». 
 
Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.19 & 20 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/ τ. Α΄/4-4-2005). 

2.Τις διατάξεις του Ν.3527/07 (ΦΕΚ25/Α΄) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 
εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις»  

3.Την υπ΄αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-9-1988 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ/684/Β’ /19-9-
1988) «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων 
στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών  και των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου» όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/2-12-1988(ΦΕΚ876/Β΄/7-12-1988),   ΔΙΔΑΔ/Φ37/165/30179/31-8-
1990 (ΦΕΚ 562/3-9-1990 τ.Β΄) Αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, την  
αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/οικ.19516/17-9-2001 (ΦΕΚ 1246/Β/26-9-2001) Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και την αριθμ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (ΦΕΚ 3794/Β/25-11-2016) της Υπουργού  
Διοικητικής Ανασυγκρότησης .  

4.Τις διατάξεις  του άρθ. 40 του Ν.1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α/16-6-1990) σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ.3 του άρθ. 6 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-2009) και της παρ. 13 
του άρθρου ένατου  του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/14-3-2012) 

5.Τις διατάξεις  της παρ. 6 του άρθ. 159 του  Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) «Κύρωση 
του  Κώδικα Κατάστασης  Δημοσίων  Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων  και Υπαλλήλων 
ΝΠΔΔ», όπως  αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 3839/2010 
(ΦΕΚ 51/Α/29-3-2010) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε  με τις διατάξεις  του άρθρου 
ένατου  παρ. 9 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ/54/Α/14-3-2012). 



 

6.Τις διατάξεις  του  άρθ.  πέμπτου παρ. 4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/29-3-2010), όπως  
τροποποιήθηκε  με τις διατάξεις του άρθρου  ένατου παρ. 12 του Ν.4047/2012 (ΦΕΚ 
54/Α/14-3-2012). 

7.Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014  «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 261 Α΄). 

8.Την υπ΄αριθμ. Αριθ. ΔΥ1δ/οικ.75916/22.06.2010 Απόφαση του Υπουργού Υγείας  (ΦΕΚ 
905/Β’/22.06.2010) «Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Υγείας». 

9.Τις διατάξεις του άρθ. 30 παρ.3 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ33/Α/27-2-2016), όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθ. 72 του  Ν.4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α/7-3-2016) και 
αντικαταστάθηκε με το αριθ. 171 του  Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016). 

10.Την υπ΄αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/οικ.10294/24-06-2022  εγκύκλιο του  Υπουργείου 
Εσωτερικών «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά  και 
πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ-ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024» 

 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
τη  διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη:     

- δύο (2) αιρετών εκπροσώπων, και των αναπληρωτών τους, των μονίμων υπαλλήλων  

- δύο (2) αιρετών εκπροσώπων, και των αναπληρωτών τους, των υπαλλήλων με σχέση 
εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ),  προκειμένου να συμμετέχουν 
στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 1ης  ΥΠΕ Αττικής, για τη χρονική περίοδο 
από  01-01-2023 έως 31-12-2024. 

 
Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται  η 22.11.2022 ημέρα Τρίτη. 
 
Η ψηφοφορία  θα διαρκέσει από 8:00 π.μ. μέχρι και την 17:00 μ.μ. 

 

Τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία της  1ης  ΥΠΕ Αττικής 
(οδός Ζαχάρωφ 3-Αμπελόκηποι). 

 Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων 
Υγείας αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής και οι υπάλληλοι, οι οποίοι κατά το χρόνο της 
διενέργειας των Εκλογών είναι αποσπασμένοι ή μετακινημένοι σε άλλη υπηρεσία, αλλά 
υπάγονται οργανικά  στην 1η ΥΠΕ.  
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.  
Το πνεύμα της ανωτέρω διάταξης συνίσταται στην καθ΄οιονδήποτε τρόπο αποχή από την 
άσκηση υπηρεσιακών καθηκόντων καθ΄ολο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν 
συμμορφώνονται με την υποχρέωση τους ως προς τον εμβολιασμό. Ως εκ τούτου, οι 



 

υπάλληλοι αυτοί στερούνται το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για όσο διάστημα βρίσκονται σε 
αναστολή. 

 Οι Υπεύθυνοι για το Συντονισμό της Επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας  
παρακαλούνται να φροντίσουν αρμοδίως για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων 
(ομοίως και των αποσπασμένων -μετακινημένων), να αναρτήσουν με ευθύνη τους την  
παρούσα στον πίνακα ανακοινώσεων και να αποστείλουν  το πρακτικό ανάρτησης στην 
υπηρεσία μας 

 Οι Υπάλληλοι μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε αυτοπροσώπως 
είτε με αλληλογραφία. 
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                                                                                                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : 
- Κ.κ. Επιστημονικά Υπευθύνους Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής  
- Δ/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας 1ης ΥΠΕ Αττικής  
- Δ/νση Πληροφορικής (για καταχώρηση της παρούσας Απόφασης στον Ιστότοπο της       

Υπηρεσίας) 
- Αποσπασμένοι-Μετακινημένοι Υπάλληλοι αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
         (Διεύθυνση Προσωπικού Ν.Π.-Τμήμα Συλλογικών Οργάνων) 
2.     Σύλλογος Εργαζομένων 1ης & 2ης ΥΠΕ.  
3.      Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Π.Ο.Ε-    
          Π.Φ.Υ.   
4.      Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. 
5.      ΑΔΕΔΥ. 
 
Εσωτερική Διανομή: 
-  Κ.κ. Υποδιοικήτριες  
-  Ε/Γ Διοικητή 
-  Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 


