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ΘΕΜΑ:               
                        

Υποβολή υποψηφιοτήτων για ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το Πρωτοβάθμιο 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων 
Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας με έδρα τη Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας»

I. Την υπ. αριθμ. Δ1ΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-9-1988 (ΦΕΚ 684/Β/19-9-1988) Υπουργική 
απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. Δ1ΚΠΡ/Φ80/54/11988/2-12-1988 
(ΦΕΚ 876/Β/7-12-1988) Υπουργική Απόφαση με θέμα « Τρόπος, διαδικασία και 
προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του 
προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ»

II. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05, άρθρο 4, παρ. 19 και 20. 
III. Την υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/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».

IV. 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».

V. Τις διατάξεις του Ν.4238/2014
VI. Τις διατάξεις του αρ.21 του Ν.4316/2014

VII. Τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν.4325/2015
VIII. Τις διατάξεις στου στιχ.β) της παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4369/2016

IX. Τις σχετικές πράξεις μεταφοράς/μετάταξης των υπαλλήλων των ΚΥ στη Διοίκηση της 6ης 
ΥΠΕ
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Προκειμένου να συγκροτηθεί το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων της 6ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας με έδρα τη Διοίκηση της 6ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας, θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ έχουν οι υπάλληλοι των ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ της Διοίκησης της 

6ης ΥΠΕ και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης της 6ης ΥΠΕ 

α) Οι μόνιμοι υπάλληλοι οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και έχουν τουλάχιστον  Γ΄ βαθμό.

β) Οι υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ 

και ΔΕ και έχουν τουλάχιστον Γ΄ βαθμό.

‘Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί 

δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Οι υποψήφιοι παίρνουν μέρος στις εκλογές είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι είτε κατά συνδυασμούς 

υποψηφίων.

Σύμφωνα με το αρ.2 της ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19.9.2008 Υπουργικής Απόφασης δεν έχουν δικαίωμα να 

υποβάλλουν υποψηφιότητα, είτε μεμονωμένοι υποψήφιοι είτε σε συνδυασμούς , οι υπάλληλοι που 

τελούν σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας, ενώ οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε απόσπαση μπορούν να 

είναι υποψήφιοι στην Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά.

Κάθε εκλογέας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές είτε ως μεμονωμένος 

υποψήφιος είτε κατά συνδυασμούς υποψηφίων. Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές 

τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.

Η υποψηφιότητα του μεμονωμένου υποψηφίου υποβάλλεται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο με 

αίτησή του που παραδίδεται στη Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ταχυδρομικά (ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ & ΥΠΑΤΗΣ 1 ΤΚ 26441)   ή αποστέλλεται με e-mail: protokollo@dypede.gr από 11/06/2021 έως 

και 22/6/2021).

Στην αίτηση 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:

 την ονομασία του συνδυασμού

 το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, υπαλληλική ιδιότητα και ταχυδρομική διεύθυνση των υποψηφίων του 

συνδυασμού κατά αλφαβητική σειρά.

 Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού.
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Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή ή μεμονωμένη δήλωση των υποψηφίων το 

συνδυασμού.

Η δήλωση για την κατάρτιση του συνδυασμού υποψηφίων υποβάλλεται στη Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας ταχυδρομικά (ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΥΠΑΤΗΣ 1 ΤΚ 26441)  ή αποστέλλεται με e-mail: 

protokollo@dypede.gr από 11/06/2021 έως και 22/6/2021).

Δήλωση εκπρόθεσμη καθώς και δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από το ελάχιστο όριο 

των τεσσάρων υποψηφίων δεν γίνονται δεκτές. Επίσης δεν είναι δυνατή η συμμετοχή των υποψηφίων σε 

περισσότερους από έναν συνδυασμούς.

Παρακαλούμε το παρόν έγγραφο να γνωστοποιηθεί στο προσωπικό με τον πιο πρόσφορο τρόπο για την 

υποβολή υποψηφιοτήτων στη Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                               
                                      ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
-ΟΛΑ ΤΑ ΚΥ αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ
Γραφείο Διοικητή, Δ1, Δ2, Δ3, Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία, Δ/νση Πληροφορικής, Δ/νση Δημόσιας Υγείας

(Το παρόν αναρτάται και στην επίσημη ιστοσελίδας της Διοίκησης της 6ης ΥΠΕ)
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