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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 
Γ. Καρυδάς, Α. Βασιλείου
Υπάτης 1 Τ.Κ.26441 Πάτρα
2613600563, 2613600566
2613600589

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Νοσοκομεία και Κ.Υ. 
ευθύνης 6ης Υ.ΠΕ.

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση προσωρινού πίνακα  υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου 
ιατρών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αρμοδίου για θέματα ιατρών πλην 

ειδικευομένων της 6ης ΥΠΕ»

Σχετ: I. 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»

II. η αριθμ.ΔΥ1δ/οικ.55534/4.5.2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 769/15.5.2007 τ.Β΄).
III. Τις διατάξεις του αρ.6 του Ν.3329/2005 όπως συμπληρώθηκε με το αρ.6Α στο Ν.4025/2011
IV. Τις διατάξεις του Ν.4238/2014
V. Το αριθμ. πρωτ. 44572/18-9-2020 έγγραφο της Διοίκησης της 6ης ΥΠΕ

VI. Οι σχετικές αιτήσεις υποψηφιότητας

Μετά το V) σχετικό έγγραφο μας και αφού υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικές υποψηφιότητες για 
την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου ιατρών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αρμοδίου για 
θέματα ιατρών πλην ειδικευομένων της 6ης ΥΠΕ, σας γνωστοποιούμε τον προσωρινό πίνακα υποψηφίων.
Με μέριμνα των υπηρεσιών προσωπικού των  Νοσοκομείων και Κ.Υ., πρέπει να τοιχοκολληθεί ο πίνακας των 
υποψηφίων αυθημερόν μόλις παραληφθεί και να αποσταλεί το σχετικό πρακτικό τοιχοκόλλησης στη 
Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας protokollo@dypede.gr (υπόψη Α. Οικονόμου)

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών από την τοιχοκόλληση του πίνακα 
υποψηφίων καθένας που είναι γραμμένος στον πίνακα εκλογέων μπορεί να υποβάλλει στη Διοίκηση της 6ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας ένσταση για διαγραφή υποψηφίου, εφόσον υπόκειται σε στέρηση του 
δικαιώματος εκλέγεσθαι.

Η ένσταση παραδίδεται στη Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ή αποστέλλεται στο 
protokollo@dypede.gr (υπόψη Α. Οικονόμου)

Ο οριστικός πίνακας υποψηφίων καταρτίζεται από τη Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, 
εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή από την Εφορευτική Επιτροπή μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Εσωτερική Διανομή:
- Δ/νση  Πληροφορικής 6η Υ.ΠΕ.

(για την ανάρτηση του παρόντος  
στην ιστοσελίδα της 6ης Υ.ΠΕ.)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ
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