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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
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ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 
Αλεξάνδρα Βασιλείου 
Υπάτης 1 Τ.Κ.26441 Πάτρα

2613600566
a.vasileiou@dypede.gr 

ΠΡΟΣ:
1. Όλα τα Γραφεία Διοικητικής 

Υποστήριξης αρμοδιότητας της 
6ης ΥΠΕ (με την υποχρέωση να 
διανείμουν το εκλογικό υλικό 
στα Κέντρα Υγείας 
αρμοδιότητάς τους)

2. Μουρίκη Αγγελική, μέλος της 
Εφορευτικής Επιτροπής για την 
ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων 
του Πρωτοβάθμιου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου  της 
6ης ΥΠΕ/ ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΠΑΤΡΩΝ (οργανική θέση) 
μετακινημένη στο ΓΝ Ανατ. 
Αχαΐας ΝΜ Αιγίου

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με διαδικασία για τη διεξαγωγή εκλογών και την αποστολή εκλογικού υλικού για την 
ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 6ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ:

1. Το αριθμ. 958/τ.Β/30.6.2010 ΦΕΚ «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην 
έδρα κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας».

2. Η αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19.9.1988/ (ΦΕΚ 684/τ.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 την αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/54/11988/2.12.1988 (ΦΕΚ876/τ.Β/7.12.1988).

3. Τις διατάξεις του Ν.3329/05, άρθρο 4, παρ. 19 και 20.
4.   Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΧ/Φ/37.9./683/οικ.19516/17.9.2001 (ΦΕΚ 1246/26.11.2001) Υπουργική 
απόφαση με θέμα «Τροποποίηση απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης σχετικά με τον 
τρόπο, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ».
5. Τις διατάξεις του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/τ.Α/3.2.2007) «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων, 

Πολιτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» όπως αυτές τροποποιήθηκαν α) με τις 
διατάξεις του Ν.3839/10 (ΦΕΚ 51/τ.Α/29.3.2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών 
μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια-Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής 
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» και β) με τις διατάξεις του Ν.4057/12, (ΦΕΚ 
54/τ.Α΄/14.3.2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

6. Τις διατάξεις του Ν.4238/2014.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4325/2015.
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Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του Πρωτοβάθμιου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 6ης ΥΠΕ, θα διεξαχθούν στις 22/07/2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από 
ώρα 8:00 πμ έως 17:00 μμ.
Τα Γραφεία Διοικητικής Υποστήριξης θα πρέπει να διανείμουν το εκλογικό υλικό που θα 
παραλάβουν από την Υπηρεσία μας στα Κέντρα Υγείας ευθύνης τους.
Το κάθε Κέντρο Υγείας με ευθύνη του Επιστημονικά Υπεύθυνου θα διανείμει το εκλογικό υλικό 
στους υπαλλήλους του Κέντρου Υγείας, που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα εκλογέων .

Τα Κέντρα Υγείας της πόλης των Πατρών θα ψηφίσουν αυτοπροσώπως και όχι δια 
αλληλογραφίας.

Εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, δυο (2) αιρετά μέλη με το αντίστοιχο 
αναπληρωματικό τους.

Την ευθύνη για την διαδικασία και τη διεξαγωγή των εκλογών έχει ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ.

Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι υπάλληλοι της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου-Ηπείρου-Ιονίων Νήσων 
& Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τους Οριστικούς πίνακες εκλογέων.

Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) δεν 
θα συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία, εφόσον υπήρξε μία (1) υποψηφιότητα ΙΔΑΧ η οποία και 
θα ανακηρυχθεί μετά το πέρας των εκλογών στις 22/07/2022.

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ της 6ης ΥΠΕ: www.dypede.gr, τα οποία θα πρέπει να κατεβάσετε, να 
εκτυπώσετε σε λευκό χαρτί Α4 και να τα μοιράσετε μαζί με το υπόλοιπο εκλογικό υλικό.

Σας γνωρίζουμε ότι αμέσως μόλις παραλάβετε το εκλογικό υλικό, πρέπει να παραδώσετε σε κάθε 
εκλογέα που αναφέρεται στον οριστικό πίνακα εκλογέων από:

 Ένα (1) ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΦΥ 6ης 
ΥΠΕ»

 Ένα (1) ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 6ης ΥΠΕ»
 Ένα (1) ψηφοδέλτιο της μεμονωμένης υποψήφιας, ΦΑΝΗΣ ΡΟΥΚΟΥ του Νικολάου
 Ένα (1) ψηφοδέλτιο της μεμονωμένης υποψήφιας, ΓΚΟΥΒΕΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ του 

Λαμπράκη
 Ένα (1) ψηφοδέλτιο του μεμονωμένου υποψηφίου, ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Θεοφάνη
 Ένα (1) ψηφοδέλτιο του μεμονωμένου υποψηφίου, ΚΑΤΑΓΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Σταύρου
 Ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο (λευκό χαρτί Α4)
 Ένα (1) φάκελο ψηφοφορίας και
 Έναν (1) φάκελο αλληλογραφίας

Ο εκλογέας σημειώνει με σταυρό προτίμησης δύο (2) από τους αναγραφόμενους στο ψηφοδέλτιο 
αρεσκείας του υποψήφιους.
Ο σταυρός προτίμησης τίθεται δεξιά ή αριστερά των ονοματεπωνύμων των υποψηφίων το 
συνδυασμού με στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου.
Η ψηφοφορία είναι προσωπική δεν επιτρέπεται με αντιπρόσωπο. Κάθε εκλογέας πρέπει αφού 

http://www.dypede.gr/
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επιλέξει ένα από τα ψηφοδέλτια να το τοποθετήσει στον εκλογικό φάκελο τον οποίο κλείνει και 
στη συνέχεια τον θέτει στο φάκελο αλληλογραφίας στον οποίο συμπληρώνει τα στοιχεία του ως 
αποστολέας (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΚΛΑΔΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ (οργανικής 
θέσης).
Έπειτα ταχυδρομεί το φάκελο αλληλογραφίας επί αποδείξει στο μέλος της Εφορευτικής 
Επιτροπής:
κα ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ταχ.δ/νση: Γ.Ν. ΑΝΑΤ.ΑΧΑΪΑΣ Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ., ΑΝΩ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ ΑΙΓΙΟΥ ΤΚ 

25100, ώστε να παραλειφθεί το αργότερο μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 21/07/2022 από την κα Μουρίκη 
Αγγελική.
Η κα Μουρίκη Αγγελική ανήκει οργανικά στο ΚΥ Βορείου Τομέα Πατρών αλλά βρίσκεται με 

μετακίνηση στο ΓΝ Ανατ. Αχαΐας ΝΜ Αιγίου.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να αποστείλετε στο μέλος της εφορευτικής επιτροπής ΜΟΥΡΙΚΗ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ, το αντίγραφο του πίνακα βάσει του οποίου έγινε η διανομή των ψηφοδελτίων και των 
φακέλων.

Επισημαίνουμε ότι ο κάθε εκλογέας εφόσον επιθυμεί να ψηφίσει αυτοπροσώπως και όχι δια 
αλληλογραφίας, πρέπει να προσέλθει στο Εκλογικό κατάστημα στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, 
Νέος δρόμος Πατρών-Αθηνών & Υπάτης 1, την καθορισμένη ημέρα των εκλογών.

Οι εκλογείς που θα ψηφίσουν αυτοπροσώπως θα πρέπει να προσέλθουν στο κατάστημα 
ψηφοφορίας με το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή το βιβλιάριο ασθενείας. Σε περίπτωση που 
δεν διαθέτουν ένα από τα ανωτέρω αποδεικτικά μπορούν να προσκομίσουν κάθε άλλο έγγραφο 
αποδεικτικό της ταυτότητάς τους που έχει εκδοθεί από φορέα του δημόσιου τομέα και φέρει 
φωτογραφία του υπαλλήλου.

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 και σταθμίζοντας την 
υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και της δημόσιας υγείας γενικότερα και 
αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ θα προβεί σε κάθε 
απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής στο χώρο που θα χρησιμοποιηθεί για την 
διενέργεια των εκλογών της 22η Ιουλίου 2022.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

         ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ
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