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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στο
Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων με έδρα την 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και
Θράκης»
Ο Διοικητής
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
Έχοντας υπόψη :
1.

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».

2.

Τις διατάξεις του Ν.3260/04 (ΦΕΚ 151/τ.Β/6-9=8-2004) «Ρυθμίσεις του Συστήματος
Προσλήψεων και θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης»

3.

Τις διατάξεις του Ν. 3329/05, άρθρο 4, παρ. 19 και 20.

4.

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».

5.

Τις διατάξεις του Ν.3527/07 (ΦΕΚ25/Α΄) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών
προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις»

6.

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 κριτήριαΣύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» και
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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».
7.

Την υπ΄αριθμ. Αριθ. ΔΥ1δ/οικ.75916/22.06.2010 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ
905/Β’/22.06.2010) «Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου του Υπουργείου Υγείας».

8.

Τις διατάξεις του άρθ. 40 του Ν.1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α/16-6-1990) σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παρ.3 του άρθ. 6 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-2009) και της παρ. 13
του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/14-3-2012).

9.

Τις διατάξεις του Ν. 4369/16 (ΦΕΚ 33/τ.Α/27-2-2016) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
αντικαταστάθηκαν μεταγενέστερα.

10. Την υπ’ αριθμ πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/οικ.10584/18-6-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα
Υπηρεσιακά και πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ».
Αποφασίζει
1. τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη:
- δύο (2) αιρετών εκπροσώπων, και των αναπληρωτών τους, των μονίμων υπαλλήλων
- δύο (2) αιρετών εκπροσώπων, και των αναπληρωτών τους, των υπαλλήλων με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ),
προκειμένου να συμμετέχουν στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 4ης
Μακεδονίας κα Θράκης.

Υ.Πε.

2. Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 4η.11.2020, ημέρα Τετάρτη.
Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από 8:00 π.μ. μέχρι και την 17:00 μ.μ.
3. Τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας είναι η Κεντρική Υπηρεσία και τα Κέντρα Υγείας.
Την ευθύνη για την διαδικασία και τη διεξαγωγή των εκλογών έχει ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ
Μακεδονίας – Θράκης και οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης
ΥΠΕ, δεδομένου ότι η Κεντρική Υπηρεσία και τα Κέντρα Υγείας θα αποτελέσουν ισάριθμα
εκλογικά κέντρα.
4. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων
Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και οι υπάλληλοι οι οποίοι κατά το
χρόνο της διενέργειας των Εκλογών είναι αποσπασμένοι ή μετακινημένοι σε άλλη υπηρεσία, αλλά
υπάγονται οργανικά στην 4η Υ.Πε.
Οι υπάλληλοι μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε αυτοπροσώπως είτε
με αλληλογραφία.
Επισημαίνεται ότι όσοι υπάλληλοι ψηφίσουν με αλληλογραφία δεν έχουν το δικαίωμα να
ψηφίσουν αυτοπροσώπως και αντίστροφα.
Όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε οποιοδήποτε εκλογικό
κατάστημα, αρκεί να αναγράφονται στον εκλογικό κατάλογο, καταθέτοντας σχετική υπεύθυνη
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δήλωση ότι δεν έχουν ασκήσει, ούτε θα ασκήσουν, το εκλογικό τους δικαίωμα σε άλλο εκλογικό
κατάστημα.
5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
6. Οι Υπεύθυνοι για το Συντονισμό της Επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας να
φροντίσουν αρμοδίως για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων (ομοίως και των αποσπασμένων
- μετακινημένων), να αναρτήσουν με ευθύνη τους την παρούσα στον πίνακα ανακοινώσεων και
να αποστείλουν το πρακτικό ανάρτησης στην υπηρεσία μας.

Ο Διοικητής
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

•
•

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4ΗΣ Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 4ΗΣ Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

