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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

                                                                                                      ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
  

                                                                                                                                   Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 12-11-2018 

                                                                                        Αρ. Πρωτ.: ΔΑΑΔ 55608 
 

                                                                                   ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής 
 

ΘΕΜΑ: Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου 

               Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου. 
Σχετ.: Η  υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ   51025/24-10-2018  Προκήρυξη εκλογής των αιρετών μελών του 

           Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου. 

 

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

Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και 

Αιγαίου η Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018. 

Παραθέτουμε τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και παρακαλούμε για την πιστή 

τήρηση των χρονικών ορίων και προθεσμιών: 
 

1. Πίνακες εκλογέων: 

Η σύνταξη των πινάκων εκλογέων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τη Δευτέρα 12 

Νοεμβρίου  2018. 

Οι ανωτέρω πίνακες θα αναφέρουν  το προσωπικό (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κλάδος) 

κάθε Φορέα  (Κεντρική Υπηρεσία Δ.Υ.ΠΕ., Κέντρα Υγείας, Π.Π.Ι., και Π.Ι) που έχει το 

δικαίωμα του εκλέγειν. Τα Κέντρα Υγείας θα περιλαμβάνουν στους πίνακές τους και το 

προσωπικό των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων και Περιφερειακών Ιατρείων που 

πριν την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4239/2014 ήταν στην αρμοδιότητά τους. 

Επισημαίνεται ότι θα αναφέρεται ξεχωριστά το μόνιμο προσωπικό από το προσωπικό 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  

Οι πίνακες εκλογέων τοιχοκολλούνται – ανακοινώνονται έως την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 

2018. 

Επί των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται ενστάσεις ή αιτήσεις για διορθώσεις 

στοιχείων  έως την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018. 

Οι ενστάσεις ή αιτήσεις εξετάζονται από την Υπηρεσία (Δ.Υ.ΠΕ.) έως την Παρασκευή 

16 Νοεμβρίου 2018. 

Οι οριστικοποιημένοι πίνακες εκλογέων κοινοποιούνται με τον πλέον πρόσφορο τρόπο 

(τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.) έως την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 

2018  
 

2. Υποβολή υποψηφιοτήτων: 

Στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου στην έδρα της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου δικαίωμα του εκλέγεσθαι 

έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου με βαθμό τουλάχιστον Γ΄. 

Οι έχοντες το δικαίωμα του εκλέγεσθαι συμμετέχουν στις εκλογές ξεχωριστά οι μόνιμοι 

από τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είτε ως 
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μεμονωμένοι υποψήφιοι είτε κατά συνδυασμούς υποψηφίων. Συνδυασμός θεωρείται η 

κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.  

Στην αίτηση υποψηφιότητας του μεμονωμένου υποψήφιου αναγράφεται το όνομα, 

επώνυμο, πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση του 

υποψηφίου. 

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 κατ’ αλφαβητική σειρά, γ) το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται 

ως εκπρόσωπος του συνδυασμού. 

Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται ή θα περιέρχονται εγγράφως στην Υπηρεσία μας 

έως την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018. 

Σύνταξη πινάκων υποψηφίων και τοιχοκόλληση – ανακοίνωσή τους: Έως την 

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018. 

Υποβολή ενστάσεων επί των υποψηφιοτήτων: Έως την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018. 

Εξέταση των ενστάσεων από την εφορευτική επιτροπή: Έως την Τετάρτη 21 

Νοεμβρίου 2018. 

Κατάρτιση οριστικού πίνακα υποψηφίων και τοιχοκόλληση – ανακοίνωσή του: 

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018. 
 

3. Συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών. 

Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, που θα διενεργήσουν τις εκλογές για την ανάδειξη 

των αιρετών μελών του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου  στην έδρα της 2ης 

Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς  και Αιγαίου, θα  αναδειχθούν με δημόσια κλήρωση από τους 

οριστικοποιημένους εκλογικούς καταλόγους . 

Επισημαίνεται ότι θα αναδειχθούν δύο (2) ξεχωριστές Εφορευτικές Επιτροπές 

(μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου). 

Με ευθύνη της Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου θα διενεργηθούν οι 

δημόσιες κληρώσεις για την ανάδειξη των δύο (2) ξεχωριστών Εφορευτικών 

Επιτροπών (μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου) την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018. Τη Δευτέρα 12 

Νοεμβρίου 2018 θα τοιχοκολληθούν στη Δ.Υ.ΠΕ. και στα Κέντρα Υγείας, 

Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και  Περιφερειακά Ιατρεία και θα αναρτηθούν 

στον ιστότοπο της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου  και σε κατάλληλους χώρους 

ανακοινώσεις για 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 διεξαγωγής της ψηφοφορίας 

Με ευθύνη της Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου ορίζεται ειδικός χώρος 

στη 2η Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου. 

Οι υπάλληλοι μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αλληλογραφία. 

Επισημαίνεται ότι, όσοι υπάλληλοι ψηφίσουν με αλληλογραφία, δεν έχουν πλέον το 

δικαίωμα να ψηφίσουν αυτοπροσώπως και αντίστροφα. Σε περίπτωση διπλοψηφίας 

ασκείται πειθαρχική δίωξη κατά του υπαλλήλου. Σε περίπτωση που φάκελος 

ψηφοφορίας φθάσει μετά τη λήξη της ψηφοφορίας θεωρείται εκπρόθεσμος και δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 
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Ο τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας γνωστοποιείται σε όλο το προσωπικό με το 

πλέον πρόσφορο   μέσον. 

5. Εκτύπωση ψηφοδελτίων και προώθησή τους: Μέχρι Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018. 

Οι Υπεύθυνοι για το Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας 

οφείλουν αμέσως μόλις λάβουν τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των αιρετών μελών του 

Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου να φροντίσουν για την αναπαραγωγή τους και 

την έγκαιρη προώθησή τους ώστε να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της εκλογικής 

διαδικασίας. 

Με ευθύνη της Διοίκησης της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου θα πρέπει να εφοδιασθούν 

οι εφορευτικές επιτροπές εκτός των ψηφοδελτίων και με φακέλους και όλο  το 

απαιτούμενο υλικό για τη διενέργεια της εκλογής. 

Επίσης επισημαίνεται ότι  οι υπάλληλοι μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με 

αλληλογραφία. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αποσταλεί το εκλογικό υλικό 

(ψηφοδέλτια, φάκελος ψηφοφορίας σφραγισμένος με τη σφραγίδα της εφορευτικής 

επιτροπής, ειδικός φάκελος για να επιστραφεί ο φάκελος ψηφοφορίας) έγκαιρα στους 

υπαλλήλους των Κέντρων Υγείας, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, 

Περιφερειακών Ιατρών  και στους αποσπασμένους υπαλλήλους προκειμένου, εφ’ όσον 

το επιθυμούν,  να ψηφίσουν με αλληλογραφία. Όσοι υπάλληλοι ψηφίσουν με 

αλληλογραφία, δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να ψηφίσουν αυτοπροσώπως και 

αντίστροφα. Σε περίπτωση διπλοψηφίας ασκείται πειθαρχική δίωξη κατά του 

υπαλλήλου.  
 

Οι Υπεύθυνοι για το Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κέντρων 

Υγείας παρακαλούνται για την πιστή τήρηση των  ανωτέρω ώστε να διασφαλισθεί η 

εύρυθμη λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

 

 

ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ 
 

Πίνακας διανομής: 

- Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και Περιφερειακά Ιατρεία αποκεντρωμένες μονάδες  

της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου 

- Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

  για επίδοσή της εμπρόθεσμα και επί αποδείξει στους υπαλλήλους   Κυριακή Παντελάκη και Βασιλική 

Λυγκώνη 

- 6η Υ.Πε. Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας 

για επίδοσή της εμπρόθεσμα και επί αποδείξει στην υπάλληλο Παναγιώτα Αντωνοπούλου 

- Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου  Παιγνίων  

για επίδοσή της εμπρόθεσμα και επί αποδείξει στην υπάλληλο Αρσινόη Κάππα 

-Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά 

για επίδοσή της εμπρόθεσμα και επί αποδείξει στον υπάλληλο Ιπποκράτη Κατερλή 

- Π. Γ. Ν. «Αττικόν» 

  για επίδοσή της  εμπρόθεσμα και επί αποδείξει στους υπαλλήλους  Πολυξένη Μαύρου και Αναστασία  

  Βασιλακοπούλου 

- Γ. Ν. Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» 

  Για επίδοση της εμπρόθεσμα και επί αποδείξει στους υπαλλήλους Θεόδωρο Μεταλλίδη  

-Κέντρο Υγείας Αγίων Αναργύρων 

για επίδοσή της εμπρόθεσμα και επί αποδείξει στην υπάλληλο Παρασκευή Μαργέλλου 

Εσωτερική διανομή: 

- Γρ. Διοικητή 

- Γρ. Υποδιοικητών 
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