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Προς: Πίνακα αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των Ιατρών και
του Λοιπού Προσωπικού ΠΕ και ΤΕ (πλην ιατρών) στο Επιστημονικό Συμβούλιο της ΠΦΥ 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 6 Α 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).
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 3 ης 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. 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.
11.Η υπ’ αριθ. 23758/17.05.2022 Ανακοίνωση πρόσκλησης σε Δημόσια Κλήρωση για Συγκρότηση
Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων μετά των αναπληρωτών τους, για
το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας.

Κατόπιν κληρώσεως η οποία έλαβε χώρα την Παρασκευή 27/05/2022 και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία
της 3ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, για τη συγκρότηση των Εφορευτικών
Επιτροπών, από τους οριστικούς πίνακες των εκλογέων (Επιστημονικά Υπευθύνων και Λοιπού
προσωπικού ΠΕ και ΤΕ -πλην ιατρών), εξελέγησαν -ως φαίνεται στους επισυναπτόμενους πίνακες- τα
μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών (τακτικά και αναπληρωματικά), τα οποία θα συντονίζουν την
εκλογική διαδικασία κατά την ημέρα της ψηφοφορίας (Παρασκευή 17/06/2022, 9:00πμ-17:00μμ), για
την ανάδειξη εκπροσώπων στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης
Υ.Πε. Μακεδονίας.
Α. Από τον κατάλογο των Υπευθύνων της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κ.Υ. ευθύνης της 3 ης Υ.Πε
Μακεδονίας, κληρώθηκαν οι κάτωθι:
1. Γραβάνης Βασίλειος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., ειδικότητας ΩΡΛ, του Κ.Υ. Π.Αξιού, ως Πρόεδρο, με
αναπληρωτή του, τον Ιατρό κ. Ματσίρα Σωτήριο, Διευθυντή Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Γενικής Ιατρικής,
του Κ.Υ. Χαλάστρας.
2. Ξενόπουλος Ευάγγελος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Οδοντιατρικής, του Κ.Υ. Νεάπολης, ως
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του την ιατρό κ. Κοτζαμάνη Αναστασία, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ,
ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, του Κ.Υ. Λαγκαδά.
3. Αναστασιάδη Αλίκη, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, του Κ.Υ. Κουφαλίων ως
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της την ιατρό κ. Αμπεριάδου Παρασκευή, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.
ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, του Κ.Υ. Αλεξάνδρειας.
Β. Από τον κατάλογο του προσωπικού, πλην ιατρών, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, των Κέντρων Υγείας
ευθύνης της 3ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας, δεν κληρώθηκε Εφορευτική Επιτροπή, καθώς υπήρχε μόνο μία
υποψηφιότητα και σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13 της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ./οικ.55542/2007
(ΦΕΚ769/Β’/15.05.2007) Υπουργικής απόφασης «εάν υποβληθεί μόνο μια υποψηφιότητα, δεν
διεξάγεται εκλογή». Ως εκ’ τούτου δεν απαιτείται η σύσταση Εφορευτικής Επιτροπής για την
διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου για το Λοιπό Προσωπικό –πλην ιατρών- ΠΕ και ΤΕ
(μονίμων/ΙΔΑΧ) και ο μοναδικός υποψήφιος αναδεικνύεται ως εκπρόσωπος τους με διαπιστωτική
πράξη».
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17/06/2022, στο κτίριο της 3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας, στην οδό Μαβίλη 11, όρ. 3ος και θα διαρκέσει οκτώ (8) ώρες, εκτός και αν η

Επιτροπή αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκεια της ψηφοφορίας, σε περίπτωση που, μετά τη λήξη
του καθορισμένου χρόνου, υπάρχουν παρόντες εκλογείς για ψηφοφορία. Ώρα έναρξης της
ψηφοφορίας ορίζεται η 09:00 πμ. κατά την οποία θα πρέπει να παραβρεθούν όλα τα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής (Τακτικά και Αναπληρωματικά).
Η άσκηση των καθηκόντων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτική και η απαλλαγή
από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης των τακτικών μελών για την εκπλήρωση των καθηκόντων λόγω του
παραπάνω λόγου, 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 θα πρέπει να προσέλθει στο χώρο της ψηφοφορίας μία ώρα πριν την έναρξη
της ψηφοφορίας. Ανοίγει την κάλπη, επιβεβαιώνει ότι είναι άδεια και κατόπιν τη σφραγίζει. Οι
ενέργειες αυτές γράφονται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τα τρία μέλη.
Οι Υπεύθυνοι για τον Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, στα οποία θα
κοινοποιηθεί η παρούσα, παρακαλούνται για την πιστή τήρηση των ανωτέρω, ώστε να διεξαχθεί
απρόσκοπτα και σύννομα η εκλογική διαδικασία, καθώς επίσης, όπως μεριμνήσουν:
 για την έγκαιρη δημοσιοποίησή της στον πίνακα ανακοινώσεων και σε εμφανές σημείο της
Μονάδας τους, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
 για την επίδοση του παρόντος στους αναφερόμενους που έχουν κληρωθεί ως μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής.

Αναμένουμε τα σχετικά αποδεικτικά της τοιχοκόλλησης και επίδοσης στους αναφερόμενους στο email:
grsymvouliou3@3ype.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης

