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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Θεσσαλονίκη, 21 /01 /2020
Αρ. Πρωτ.: 3007

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πληροφορίες: ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο : 2313320528
Fax
: 2313320508
E-mail
: xartis-pr@3ype.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 72
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη του/της Υπεύθυνου/ης Συντονισμού του Δικτύου
Αγωγής Υγείας & Πρόληψης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας»
Ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115 Α΄) «Μεταρρύθμιση της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και
άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’αριθμ.Γ1α/Γ.Π.οικ.60083/02.08.18 (ΑΔΑ:ΨΚΒ7465ΦΥΟ-7ΓΙ) εγκύκλιο του Υπουργείου
Υγείας με θέμα: «Συγκρότηση Δικτύων Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών
και Δικτύων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης ».
3. Το υπ’ αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.85223/06.11.18 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα:
«Διευκρινίσεις αναφορικά με τη συγκρότηση Δικτύων Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας
Μαιών – Μαιευτών και Δικτύων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης».
4. Η υπ’ αριθμ. 1641/23.12.19 (ΑΔΑ:945ΚΟΡΕΠ-ΤΝΑ) Απόφαση του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. με
θέμα: «Συγκρότηση του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του/της Υπευθύνου/ης Συντονισμού του Δικτύου
Αγωγής Υγείας & Πρόληψης της 3ης Υ.ΠΕ. και του/της αναπληρωτή/τριας του/της.
Οι εκλογές θα διενεργηθούν στην Κεντρική Υπηρεσία της 3ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας (Αριστοτέλους
16, Τ.Κ.54623) την 30η Μαρτίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ.
Α. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι
Το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι ισχύει κατά τον ίδιο τρόπο για τα μέλη του Δικτύου,
ανεξαρτήτως οργανικής θέσης προέλευσης και σχέσης εργασίας.
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Β. Υποβολή υποψηφιοτήτων
Β1. Οι υποψηφιότητες για Υπεύθυνο-η Συντονισμού του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της
3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας θα πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
ανάρτησης της προκήρυξης (καταληκτική ημερομηνία:31.01.20).
Τα μέλη του Δικτύου που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για Υπεύθυνο- η Συντονισμού
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, όπου θα αναγράφονται τα κάτωθι:
Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
Ειδικότητα
Σχέση εργασίας
Φορέας εργασίας
Στοιχεία επικοινωνίας
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά, ως την ανωτέρω ημερομηνία, με συστημένη
επιστολή σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφονται τα κάτωθι:
Υπουργείο Υγείας
3 Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη
Ονοματεπώνυμο υποψηφίου
η

…………………………………………………….
Αίτηση για υποψηφιότητα για τις εκλογές ανάδειξης Υπευθύνου
Συντονισμού
του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης
της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
Β2. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την τοιχοκόλληση των προσωρινών
πινάκων υποψηφίων ο καθένας που είναι εγγεγραμμένος στον πίνακα εκλογέων μπορεί να
υποβάλλει ένσταση για τη διαγραφή κάποιου από τον πίνακα υποψηφίων. Η ένσταση περιέχει το
ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση αυτού που την υποβάλλει, το ονοματεπώνυμο εκείνου,
εναντίον του οποίου στρέφεται, το συγκεκριμένο πίνακα εκλογέων και τους ειδικούς και
συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται για τη διαγραφή.
Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την Εφορευτική Επιτροπή, εντός τριών (3) ημερών από την
παραλαβή τους.
Γ. Εφορευτική Επιτροπή
Η καταμέτρηση των ψήφων διεξάγεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή.
Πρόεδρος της εφορευτικής ορίζεται ο υπάλληλος που έχει τον ανώτερο βαθμό. Μεταξύ
ισοβάθμων, ο Πρόεδρος ορίζεται με κλήρωση μεταξύ τους, ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής.
Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής κληρώνονται εντός πέντε (5)
ημερών από την κατάρτιση του προσωρινού πίνακα υποψηφίων, από τους εγγεγραμμένους στον
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οριστικό πίνακα εκλογέων, που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται η έδρα της
3ης Υ.ΠΕ., υπηρεσίας που διεξάγει τις εκλογές.
Κατά την κλήρωση εξάγεται τριπλάσιος αριθμός αναπληρωματικών μελών.
Η άσκηση των καθηκόντων των μελών της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωτική. Απαλλαγή
από τα καθήκοντα τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος.
Τα καθήκοντα της Εφορευτικής Επιτροπής εκτελούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
Α.Π.ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19.09.1988 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 684 Β΄/1988) με θέμα: «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 και ισχύει.
Η Εφορευτική Επιτροπή διευθύνει την εκλογή και τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο
ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναθέτει σε ένα από τα μέλη της καθήκοντα γραμματέα
για τη σύνταξη πρακτικών. Η Εφορευτική Επιτροπή χρησιμοποιεί τη σφραγίδα της 3ης Υ.ΠΕ.
Δ. Διαδικασία εκλογών
Η ψηφοφορία, θα πραγματοποιηθεί με επιστολική ψήφο για όλους τους υπαλλήλους που
περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Εκλογέων
Οι εκλογείς δηλώνουν μέχρι μία (1) προτίμηση.
Οι εκλογείς εσωκλείουν το ψηφοδέλτιο με την επιλογή τους στο σφραγισμένο εκλογικό φάκελο
που θα αποσταλεί και τον τοποθετούν σε φάκελο για την ταχυδρόμηση των εκλογικών φακέλων,
που επίσης θα αποσταλεί και στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία τους ως αποστολείς.
Προς
Διοίκηση 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
Υπόψιν
Προέδρου Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης
Υπευθύνου Συντονισμού του Δικτύου Αγωγής Υγείας & Πρόληψης
της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας

Οι φάκελοι φυλάσσονται σε ασφαλές σημείο στην έδρα της 3ης Υ.ΠΕ., υπηρεσία που διεξάγει τις
εκλογές και παραδίδονται στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής την ημέρα των εκλογών.
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού επαληθεύσει την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους του
αποστολέα, ελέγχει το σφραγισμένο εκλογικό φάκελο για την εγκυρότητα του. Οι έγκυροι φάκελοι
μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τοποθετούνται στην κάλπη.
Η
διαλογή
ψηφοδελτίων
ακολουθεί
τη
διαδικασία
του
αρ.14
της
Α.Π.ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19.09.1988 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ684Β΄/1988).
Ενστάσεις που αφορούν τη διαδικασία της διαλογής των ψήφων ασκούνται ενώπιον της
εφορευτικής επιτροπής και εκδικάζονται από αυτήν πριν από το πέρας της διαλογής.
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Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την καταμέτρηση των ψήφων γνωστοποιείται στην
αρμόδια υπηρεσία το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με έγγραφο του Προέδρου της Εφορευτικής
Επιτροπής και παραδίδεται στην υπηρεσία για φύλαξη το πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
Ως Υπεύθυνος Συντονισμού του Δικτύου ορίζεται ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος, ενώ ο
δεύτερος σε αριθμό ψήφων ορίζεται ως αναπληρωτής Υπεύθυνος. Η θητεία αμφοτέρων ορίζεται
στα δύο έτη.
Η παρούσα να αναρτηθεί σε όλους τους χώρους εργασίας, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι
εργαζόμενοι και να συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης και να αποσταλεί στην Κεντρική
Υπηρεσία της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

Δρ. Μπογιατζίδης Παναγιώτης

Εσωτερική Διανομή:
• Γραφείο Διοικητή
• Γραφείο Υποδιοικητή, κο Χρίστογλου
• ΔΑΑΔ
• ΔΟΟΥ
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