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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Θεσσαλονίκη, 10/05/2022
Αρ. Πρωτ.: 22303

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην έδρα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας»

Ο Διοικητής
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)

Σχετικά:

1. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.09.1988 (ΦΕΚ 684/Β΄/19.09.1988) Υπουργική
Απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον υπ΄ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/02.12.1988
(ΦΕΚ 876/Β΄/07.12.1988) 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 (ΝΠΔΔ)».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’) «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» περί συγκρότησης και λειτουργίας
των συλλογικών οργάνων προς διευκόλυνση του έργου των Συμβουλίων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/04.04.2005), όπως συμπληρώθηκε από το
άρθρο 6Α της παρ.3 του άρθρου 26, του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ., και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ228/τ.Α΄/02.11.2011) και ισχύουν σήμερα.

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ. 55542/04.05.2007 Απόφαση  του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί  «Καθορισμού τρόπου και διαδικασίας εκλογής
εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α  και των
αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτών» (ΦΕΚ 769/τ. Β’/15.05.2007).

5. 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 38/τ. Α΄/17.02.2014).

6. Την υπ΄αριθμ. Υ3α/Γ.Π.οικ.34408/16.04.2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας
«Διευκρινήσεις για τα Κέντρα Υγείας & τις αποκεντρωμένες μονάδες τους στο πλαίσιο
ένταξης και λειτουργίας τους στο Π.Ε.Δ.Υ.

7. Το υπ΄αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ./12580/9.2.2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την
Συγκρότηση Επιστημονικών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις ΔΥΠΕ.

8. Την υπ’αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ./66175/18.09.2019 (ΦΕΚ 761/τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. /19.09.2019),
σχετικά με το διορισμό του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και το άρθρο 17 του
ν.4812/2021, σχετικά με την παράταση της θητείας του, για έξι (6) μήνες από τη λήξη της.

9. Την αριθμ. ΥΠΕ/Γ.Π.οικ.82274/28.11.2019 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, με θέμα
«Αρμοδιότητες Υποδιοικητών 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) Μακεδονίας (ΦΕΚ
4308/τ.Β΄/28.11.2019).

10.Τις διατάξεις του Ν.4915/2022 «Περί παράτασης της θητείας των οργάνων Διοίκησης
των Υγειονομικών Περιφερειών, (ΦΕΚ 63/Α΄/24.03.2022).

11.Το υπ΄αριθ.20364/28.04.2022 έγγραφο της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας αναφορικά με την
υποβολή πινάκων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων για το Επιστημονικό Συμβούλιο

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, της  3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκλογές την Παρασκευή 17-06-2022, για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των
Επιστημονικά Υπευθύνων και του Λοιπού Προσωπικού (μονίμων υπαλλήλων & ΙΔΑΧ)
κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ μετά των αναπληρωτών τους, των Κ.Υ., με σκοπό την συγκρότηση του
Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας.

Άρθρο 1

Δικαίωμα συμμετοχής εκλέγειν και εκλέγεσθαι

1. Για την εκλογική διαδικασία θα αναδειχθούν:
 Τρείς (3) εκπρόσωποι των Υπευθύνων για τον συντονισμό της Επιστημονικής

Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
(Μακεδονίας), με τους αναπληρωτές τους, που εκλέγονται από όλους τους
Υπευθύνους των Κ.Υ.

Δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέξουν έχουν όλοι οι ιατροί που είναι υπεύθυνοι  για τον
συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 3ης

Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας).
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 Ένας (1) εκπρόσωπος του προσωπικού, πλην των Ιατρών (μονίμων υπαλλήλων και
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), των Κ.Υ. και των Μονάδων αρμοδιότητάς
τους, κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ, που εκλέγεται με τον αναπληρωτή του.

Δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέξουν έχουν όλοι οι υπάλληλοι (μόνιμοι /ΙΔΑΧ) κατηγορίας
ΠΕ και ΤΕ των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων αρμοδιότητάς τους, της  3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας (Μακεδονίας).

2. Η θητεία του ανωτέρω Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τριετής (3) και η συγκρότησή
του γίνεται με πράξη του Διοικητή της Υ.ΠΕ. Όλα τα μέλη εκλέγονται με τον αναπληρωτή
τους, προκειμένου να συγκροτηθεί το Επιστημονικό συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

3. Δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι:
• Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι οι οποίοι εκλέγουν και εκλέγονται στην υπηρεσία που

ανήκουν οργανικά.
• Οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα ή αναστολή καθηκόντων,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4820/21.
4. Η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας θα καταρτίσει πίνακα όλων όσων έχουν το

δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ο οποίος θα αναρτηθεί για τρεις (3) μέρες σε
εμφανή σημεία του καταστήματος ψηφοφορίας.

5. Όσοι από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες εκλογέων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι
για την εκλογή τους ως εκπρόσωποι των μελών στο Επιστημονικό Συμβούλιο
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αφού πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να
υποβάλλουν έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας στη Διοίκηση 3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας, (ταχυδρομική διεύθυνση: Μαβίλη 11, ΤΚ 54630, όρ. 1ος,
Θεσσαλονίκη) μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 13.00 μμ. ή στην ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση: grsymvouliou3@3ype.gr

6. Στη δήλωση υποψηφιότητας δηλώνεται το όργανο για τα οποίο τίθεται υποψηφιότητα και
τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φορέας στον οποίο υπηρετεί,
κλάδος, ειδικότητα και στοιχεία επικοινωνίας -τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση).

7. Για την εκλογή των εκπροσώπων στο Επιστημονικό Συμβούλιο της ΠΦΥ επιτρέπεται η
υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο
ψηφοδέλτιο. Με φροντίδα της Υπηρεσίας θα αναπαραχθεί επαρκής αριθμός
ψηφοδελτίων και φακέλων ψηφοφορίας, που θα προωθηθούν άμεσα στην Εφορευτική
Επιτροπή.

Άρθρο 2

Εφορευτική Επιτροπή

1. Όσοι περιλαμβάνονται στους πίνακες εκλογέων καλούνται σε γενική συνέλευση, η οποία
θα γίνει την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και ώρα 13.00 μ.μ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο
κτίριο της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, στην οδό Μαβίλη 11, στον 3ο όροφο,
με σκοπό την εκλογή τριμελούς Εφορευτικής επιτροπής, η οποία θα διενεργήσει τις
εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου της Π.Φ.Υ. και η
οποία θα συγκροτηθεί με δημόσια κλήρωση.
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- Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται του 50% συν ένα (1) των
υπαλλήλων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες εκλογέων.

- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση τότε θα πραγματοποιηθεί στον
ίδιο τόπο, την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα  13.00  μ.μ. Στη δεύτερη συνέλευση
για να υπάρχει απαρτία χρειάζεται να παρευρίσκεται το 30% των εγγεγραμμένων στον
πίνακα εκλογέων, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα μονάδας που τυχόν προκύπτει.

- Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται μετά από
δημόσια κλήρωση, η οποία γίνεται από το Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Η δημόσια κλήρωση –σε
περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας- θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαΐου
2022 και ώρα 13.00 μ.μ. στο γραφείο του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας, της οδού Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται μαζί με τα αναπληρωματικά μέλη από
τη γενική συνέλευση δια ανατάσεως των χειρών. Η ίδια συνέλευση ορίζει και τον Πρόεδρο
της Εφορευτικής Επιτροπής. Η συνέλευση μπορεί να προτείνει μέλη της, ως υποψηφίους,
για τη συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής, έστω και αν αυτά δεν έχουν θέσει
υποψηφιότητα.
Επισημαίνεται ότι, θα αναδειχθεί ξεχωριστή Εφορευτική Επιτροπή των Υπευθύνων για τον
Συντονισμό της Επιστημονικής λειτουργίας των Κ.Υ. από το Λοιπό Προσωπικό (μόνιμοι
υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου).

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκπρόσωποι
στο Επιστημονικό Συμβούλιο.

Η άσκηση των καθηκόντων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτική.
Απαλλαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος. Αν τα
μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν προσέλθουν για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα τους
για τον παραπάνω λόγο, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη.
Αδικαιολόγητη παράληψη άσκησης καθηκόντων της Εφορευτικής Επιτροπής
συνεπάγεται υποχρεωτικά την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, για παράβαση καθήκοντος,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η Εφορευτική Επιτροπή συντονίζει την εκλογή και τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο
ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής αναθέτει σε ένα από τα μέλη της
καθήκοντα Γραμματέα για τη σύνταξη του Πρακτικού. Η Εφορευτική Επιτροπή
χρησιμοποιεί την σφραγίδα του φορέα για τον οποίο διενεργούνται εκλογές.

3. Οι υποψηφιότητες ανακοινώνονται από το Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του στη Συνέλευση και αν υποβληθούν
προφορικές ενστάσεις διακόπτεται η συνεδρίαση για εύλογο χρονικό διάστημα,
προκειμένου οι ενστάσεις να υποβληθούν εγγράφως και να εξεταστούν.

Οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν προφορικώς, αν δεν υποβληθούν εγγράφως, λογίζονται
ότι δεν έχουν υποβληθεί. Επί των ενστάσεων που αφορούν παράληψη εγγραφής στην
κατάσταση των εκλογέων, στη διαγραφή από την κατάσταση των εκλογέων, καθώς και
τους υποψηφίους για μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, αποφαίνεται αμέσως η συνέλευση
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με ανάταση των χεριών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή ή του εκπροσώπου του. Επί
των ενστάσεων των υποψηφίων για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών,
αποφαίνεται η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της και πριν από την έναρξη
της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που υποβληθεί μία μόνο υποψηφιότητα, δε διεξάγεται
εκλογή.

Άρθρο 3

Αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος υποψηφίων

Κάθε υποψήφιος για αιρετό μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωση
προς την Εφορευτική Επιτροπή να διορίσει τον αντιπρόσωπό του και τον αναπληρωτή στο
κατάστημα ψηφοφορίας. Για το διορισμό γίνεται μνεία στο βιβλίο πρακτικών της εκλογής.

Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους πρέπει υποχρεωτικά να είναι υπάλληλοι της
Υγειονομικής Περιφέρειας και δεν μπορούν να είναι μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Η
απουσία τους δεν εμποδίζει την εκλογική διαδικασία.

Άρθρο 4

Διαδικασία εκλογών

1. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου  2022.

Κατάστημα ψηφοφορίας ορίζεται το κτίριο της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
στην οδό Μαβίλη 11, στον 3ο όροφο. Η ψηφοφορία διαρκεί οκτώ (8) ώρες. Ώρα έναρξης της
ψηφοφορίας ορίζεται η 09.00 πμ. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να
παρατείνει τη διάρκεια της ψηφοφορίας, αν μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου
υπάρχουν παρόντες εκλογείς για ψηφοφορία.

Η εκλογή θα διεξαχθεί με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

2. Οι εκλογείς ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αλληλογραφίας για την ανάδειξη
μελών στο Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σημειώνοντας
σταυρό προτίμησης :

α) από ένα (1) έως τρεις (3)  σταυρούς, για τους υποψήφιους ιατρούς

β) ένα (1) σταυρό, για τους υποψήφιους ΠΕ ή ΤΕ πλην ιατρών

Ο σταυρός προτίμησης τίθεται δεξιά ή αριστερά από το όνομα του υποψηφίου με στυλό
χρώματος μπλε ή μαύρο.

3. Οι εκλογείς που ψηφίζουν αυτοπροσώπως προσκομίζουν στην Εφορευτική Επιτροπή το
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή κάθε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας δημόσιο
έγγραφο που φέρει τη φωτογραφία τους. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται τέτοιο
έγγραφο, ο εκλογέας γίνεται δεκτός για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος μόνο
εάν είναι γνωστός στα δύο τουλάχιστον μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

4. Οι εκλογείς που ψηφίζουν με αλληλογραφία παραλαμβάνουν από την Υπηρεσία τους
φάκελο με το εκλογικό υλικό που θα αποσταλεί με φροντίδα της Διοίκησης της 3ης και
αφού συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο, το τοποθετούν στο φάκελο και στη συνέχεια
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εσωκλείουν το φάκελο σε ταχυδρομικό φάκελο και το αποστέλλουν προς  τον Πρόεδρο της
Εφορευτικής Επιτροπής, στη διεύθυνση Μαβίλη αρ. 11, T.K. 54630, όρ. 1ος, Θεσσαλονίκη,
αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα, ειδικότητα και βαθμό ή κατηγορία και κλάδο
στον οποίο ανήκουν καθώς και την αποκεντρωμένη μονάδα του φορέα για την εκλογική
διαδικασία του οποίου συμμετέχουν, έως την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Επιτρέπεται
η συγκεντρωτική αποστολή από τα παραρτήματα ή τις αποκεντρωμένες μονάδες των
φορέων, των φακέλων ψηφοφορίας των εκλογέων προς την Εφορευτική Επιτροπή, εφόσον
στον  ταχυδρομικό  φάκελο  αναγράφονται  τα  ονόματα  των  ψηφισάντων.

5. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής καταμετρά τους
φακέλους των εκλογέων που ψήφισαν με αλληλογραφία και ρίχνει τους φακέλους στην
κάλπη, αφού προηγουμένως ο Γραμματέας έχει ακολουθήσει τη διαδικασία αναγραφής
των στοιχείων, όπως και αυτών που ψηφίζουν αυτοπροσώπως, στο πρωτόκολλο
ψηφοφορίας που τηρεί η Εφορευτική Επιτροπή. Κλείνεται το πρωτόκολλο ψηφοφορίας
και υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τους παρευρισκόμενους
υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους ή τους αναπληρωτές τους.

Άρθρο 5

Εκλογή Εκπροσώπου και Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων

1. Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει, εις διπλούν, πίνακα στον οποίο εγγράφονται όλοι οι
υποψήφιοι κατά φθίνουσα σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβε ο καθένας, με
πρώτο τον υποψήφιο που συγκεντρώνει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, για τον προσδιορισμό της σειράς εγγραφής τον υποψηφίων στον
πίνακα, διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή δημόσια κλήρωση.

2. Εκπρόσωποι των Υπευθύνων ιατρών για το συντονισμό Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας
στο Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Δ.Υ.Πε, ορίζονται
οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά
σειρά κατάταξής τους.

3. Εκπρόσωπος του Λοιπού προσωπικού, πλην Ιατρών, στο Επιστημονικό Συμβούλιο ΠΦΥ
της 3ης Δ.Υ.Πε, αναδεικνύεται ο υποψήφιος που είναι γραμμένος πρώτος στον πίνακα και
οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά τη σειρά κατάταξής τους. Εάν υπάρχει
μόνο ένας υποψήφιος, δε διεξάγεται εκλογή και ο μοναδικός υποψήφιος αναδεικνύεται
εκπρόσωπος του Λοιπού Προσωπικού (πλην Ιατρών) στο Πρωτοβάθμιο Επιστημονικό
Συμβούλιο της Δ.Υ.Πε. με Απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας.

4. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το πέρας των προηγούμενων διαδικασιών, γνωστοποιεί με
έγγραφο του Προέδρου της  το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Διοικητή της 3ης

Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και παραδίδει σε αυτόν, ή τον εκπρόσωπό του,
για φύλαξη το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, το βιβλίο πρακτικών, τον πίνακα εκλογής και
όσα άλλα εκλογικά έγγραφα υπάρχουν, καθώς και τα ψηφοδέλτια τακτοποιημένα  κατά
σειρά που αριθμήθηκαν. Για την παράδοση υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο.
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Άρθρο 6

Επανάληψη Ψηφοφορίας

Αν ακυρωθεί η εκλογική διαδικασία και διαταχθεί επανάληψη της ψηφοφορίας, τότε αυτή
επαναλαμβάνεται με βάση τους πίνακες των εκλογέων που συντάχθηκαν κατά την αρχική
ψηφοφορία. Πρόταση και ανακήρυξη νέων υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι εκλογές
διενεργούνται με την ευθύνη της ίδιας Εφορευτικής Επιτροπής, εκτός αν οι λόγοι ακυρότητας
τους οφείλονταν σε αυτήν.

Οι Υπεύθυνοι για τον Συντονισμό των Κέντρων Υγείας, στα οποία θα κοινοποιηθεί η παρούσα,
παρακαλούνται να φροντίσουν για την έγκαιρη και ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της
στους χώρους ευθύνης τους, καθώς και για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων με
κάθε πρόσφορο μέσο, ειδικά των αποσπασμένων και μετακινημένων σε άλλες υπηρεσίες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Κέντρα Υγείας 3ης ΥΠΕ (υπόψη επιστημονικά υπευθύνων

με την υποχρέωση ανάρτησης της παρούσας στον Πίνακα
ανακοινώσεων της υπηρεσίας τους)

2. Κεντρική Υπηρεσία 3ης ΥΠΕ (ανάρτηση στον πίνακα
ανακοινώσεων για ενημέρωση υπαλλήλων
μετακινημένων στην ΚΥ από τα Κέντρα Υγείας)

3. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της 3ης Υ.ΠΕ
4. Δ3
5. Δ/νση Πληροφορικής (για ανάρτηση στο site της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας) και στη Διαύγεια
6. Πρωτόκολλο (για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων)
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