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Θέμα:  Πρόσκληση Υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων 

για το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Μακεδονίας, με έδρα την Διοίκηση της 3ης Υ.Πε. (Μακεδονίας).  

    

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Διοικητής  της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) 

 

Έχοντας υπόψη:  

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 
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).  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ      

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ        

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ   

 

ΤΜΗΜΑ :  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

 

 

Tαχ. Διεύθυνση :  Αριστοτέλους   αρ. 16  

Tαχ. Κώδικας :  546 23   Θεσσαλονίκη  

Πληροφορίες  :  Ε. Βαβουλίδου 

Τηλέφωνο :  2313305245  

Email  :  grsymvouliou3@3ype.gr 

 

 

 

Θεσσαλονίκη,  17/05/2022 

Αρ. Πρωτ.:        23757   

 

 

 

 

 

 

ΕΞ.  ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

 



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), 
Απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία διορίστηκε στην θέση του Διοικητή της 3ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, ο κ. Μπογιατζίδης Παναγιώτης και τις διατάξεις 
του Ν.4915/24.03.2022, αρθ.81 (ΦΕΚ 63/τ.Α’/24.03.2022) σχετικά με την παράταση της 
θητείας των οργάνων Διοίκησης των Υγειονομικών Περιφερειών.  

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. Η υπ’ αριθ. 20364/28.04.2022 διαβιβαστικό περί αποστολής προσωρινών πινάκων 
εκλογέων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το Επιστημονικό Συμβούλιο Π.Φ.Υ. 
της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας. 

11. Η υπ’ αριθ. 22303/10.05.2022 Απόφαση Διοικητή περί Προκήρυξης διεξαγωγής εκλογών 
Επιστημονικού Συμβουλίου για την ανάδειξη αιρετών μελών και των αντίστοιχων 
αναπληρωματικών τους στο Πρωτοβάθμιο Επιστημονικό Συμβούλιο της 3ης Υ.Πε. 
Μακεδονίας. 

12. Η υπ’ αριθ. 23061/12.05.2022 διαβιβαστικό περί αποστολής Οριστικών πινάκων 
εκλογέων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το Επιστημονικό Συμβούλιο ΠΦΥ 
της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας. 

 
Α. Σας γνωρίζουμε ότι, όσοι έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την 
εκλογή τους, ως εκπρόσωποι για το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας, θητείας τριών (3) ετών, όπως υποβάλλουν έγγραφη δήλωση 
υποψηφιότητας προς την Διοίκηση της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας, η οποία θα πρέπει να έχει 
κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή 20/05/2022.  
 
Β. Οι αιρετοί εκπρόσωποι πρέπει να είναι: 

1) Τρεις (3) Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κ.Υ. 
μετά των Αναπληρωτών τους, που εκλέγονται από το σύνολο των Υπευθύνων.  

2) Ένας (1) του Λοιπού προσωπικού μετά του Αναπληρωτή του (ΜΟΝΙΜΟΙ/ΙΔΑΧ), πλην 
ιατρών, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, που εκλέγονται από όλο το προσωπικό κατηγορίας ΠΕ ή 
ΤΕ.  

 
Γ. Για την εκλογή των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου επιτρέπεται η υποβολή μόνο 
μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι αιτήσεις 
υποψηφιότητας υποβάλλονται εγγράφως -προς τη Διοίκηση της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας -από 
τους ενδιαφερόμενους, όπου θα πρέπει να αναγράφονται ευανάγνωστα τα στοιχεία τους, 
(Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, η ιδιότητα του υπαλλήλου, χώρος εργασίας, ακριβής 
ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας), με τους εξής τρόπους:  
 
α. Ταχυδρομικά 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 



Ταχ. Δ/νση:  Μαβίλη, αρ. 11, όρ. 1ος  
Ταχ. Κώδικας: 546 30, Θεσσαλονίκη 
(για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας). 
Υπ’ όψιν της κ. Ελένης Βαβουλίδου  
 
 β. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grsymvouliou3@3ype.gr    
έως και την 23/05/2022 
 
Δ. Εκπρόθεσμες αιτήσεις υποψηφιότητας δεν γίνονται δεκτές. 
 
Ε. Ο/H υπάλληλος που τελεί σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας ή διαθεσιμότητας ή 
αναστολής, δεν έχει δικαίωμα να υποβάλλει υποψηφιότητα.  

 
ΣΤ. Παρακαλούμε όπως το παρόν έγγραφο, το οποίο αναρτάται και στην ιστοσελίδα της 3ης 
Υ.ΠΕ., να τοιχοκολληθεί αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας σας, 
προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να μας αποσταλούν άμεσα τα 
σχετικά αποδεικτικά ανάρτησης στο email: grsymvouliou3@3ype.gr  

 
 

 

                        Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) 

 

 

  Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης 
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