
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

                                                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                                                                      Πειραιάς, 16/11/2016
                                                                                                             Αρ. Πρωτ.ΔΑΑΔ 49827

                                                                      ΠΡΟΣ: Ως ο πίνακας διανομής

ΕΜΑ: Ψηφοφορία για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων και 
των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Π.Υ.Σ. της 2ης 
Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου. 

Σας αποστέλλουμε εκλογικό υλικό, προς χρήση στη διαδικασία της εκλογής των αιρετών 
εκπροσώπων, των μόνιμων υπαλλήλων στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. 
Πειραιώς και Αιγαίου.

Για την ανάδειξη των δύο αιρετών εκπροσώπων, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς 
και Αιγαίου, δεν θα πραγματοποιηθούν εκλογές, καθώς έχουν κατατεθεί μόνο δύο υποψηφιότητες 
μεμονωμένων υποψηφίων, οι οποίοι και καταλαμβάνουν τις δύο θέσεις που έχουν προκηρυχθεί.

Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται:
- Ψηφοδέλτια
- Φάκελοι ψηφοφορίας σφραγισμένοι
- Ειδικοί φάκελοι για την ταχυδρόμηση των φακέλων ψηφοφορίας και
- Αντίγραφο του πίνακα εκλογέων

Η αποστολή του εκλογικού υλικού διενεργείται ως ακολούθως:
1. Στους υπαλλήλους της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου που ευρίσκονται αποσπασμένοι ή 

μετακινημένοι σε άλλους φορείς αποστέλλεται το ανωτέρω αναφερόμενο υλικό, 
προκειμένου να ψηφίσουν δι’ αλληλογραφίας. (πίνακας διανομής 1)

2. Στα Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ., Π.Π.Ι. και Π.Ι., και Π.Ε.Δ.Υ. - Μ.Υ. (πίνακες διανομής 2,3,4), 
αποστέλλεται το ανωτέρω αναφερόμενο υλικό, προκειμένου οι συμμετέχοντες να ψηφίσουν 
δι’ αλληλογραφίας. 

3. Στα Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. και Μ.Υ. (πίνακας διανομής 5), αποστέλλονται:
-Φάκελοι ψηφοφορίας σφραγισμένοι
-Ειδικοί φάκελοι για την ταχυδρόμηση των φακέλων ψηφοφορίας (για περιπτώσεις 
αποσπασμένων και μετακινημένων υπαλλήλων, προκειμένου να ψηφίσουν δι’ 
αλληλογραφίας)
-Αντίγραφο του πίνακα εκλογέων.
Τα ψηφοδέλτια, που αφορούν στους υποψηφίους των μονίμων υπαλλήλων, υπάρχουν στο 
φάκελο αποστολής αλλά μπορούν και να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας 
(www.2dype.gr/diafania/anakoinwseis), τα οποία θα εκτυπώσετε και θα αναπαράγετε σε 
όσα αντίγραφα απαιτούνται.
Το ίδιο ισχύει και για τους πίνακες εκλογέων.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση την ευθύνη της διεξαγωγής της διαδικασίας έχει η 
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει κληρωθεί σε κάθε Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. και Μ.Υ. 

Παρακαλούμε, για τις ανωτέρω περιπτώσεις 1 και 2, να διανεμηθεί το εκλογικό υλικό στους 
ενδιαφερόμενους, αποστέλλοντας μας τα αποδεικτικά επίδοσής τους.
Επισημαίνεται ότι οι φάκελοι των ψηφισάντων δι’ αλληλογραφίας θα πρέπει να περιέλθουν στην 2η 
Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου το αργότερο μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας Δευτέρα 
19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 5 μ.μ. με αποκλειστική ευθύνη των ψηφοφόρων.
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Φάκελοι που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μας μετά τη λήξη της ψηφοφορίας θα θεωρούνται 
εκπρόθεσμοι και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Παρακαλούνται οι εφορευτικές επιτροπές μετά το τέλος της ψηφοφορίας να αποστείλουν το 
σχετικό πρακτικό, αμέσως, στην Εφορευτική Επιτροπή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, με τον 
πλέον πρόσφορο τρόπο (fax, email ή αυτοπροσώπως), προκειμένου να καταρτισθεί το 
συγκεντρωτικό πρακτικό και από αυτό να αναδειχθούν τα μέλη – αιρετοί εκπρόσωποι του 
Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Όλο το εκλογικό υλικό θα φυλάσσεται στο Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. και Μ.Υ., πλην του πρωτότυπου 
πρακτικού που θα πρέπει να αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν στην Υπηρεσία μας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
α.α.

ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Πίνακας διανομής (1):
-Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  Για επίδοσή της εμπρόθεσμα και επί αποδείξει στην υπάλληλο Κυριακή Παντελάκη 
-6η Δ.Υ.ΠΕ.
  Για επίδοσή της εμπρόθεσμα και επί αποδείξει στην Αντωνοπούλου Παναγιώτα
-Ψ.Ν.Α.
  Για επίδοσή της εμπρόθεσμα και επί αποδείξει στον Καραγιώργη Δημήτριο
-Π. Γ. Ν. «Αττικόν»
  Για επίδοσή της  εμπρόθεσμα και επί αποδείξει στους υπαλλήλους  Πολυξένη Μαύρου και Αναστασία 
  Βασιλακοπούλου
-Γ. Ν. Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα»
  Για επίδοση της εμπρόθεσμα και επί αποδείξει στους υπαλλήλους Θεόδωρο Μεταλλίδη και Πέτρο
  Σπυρόπουλο.
-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΕΙΑΣ 
  Για επίδοση της εμπρόθεσμα και επί αποδείξει στην υπάλληλο Ελένη Πούλου.
-ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ.ΑΣ. -Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  Για επίδοση της εμπρόθεσμα και επί αποδείξει στην υπάλληλο Μαργέλλου Παρασκευή
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
  Για επίδοση της εμπρόθεσμα και επί αποδείξει στον υπάλληλο Κατερλή Ιπποκράτη

Πίνακας διανομής (2):
Μ.Υ. ΣΑΜΟΥ, Μ.Υ. ΚΩ, Μ.Υ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, Μ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ, Μ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, Μ.Υ. 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Πίνακας διανομής (3):
Κ.Υ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ, Κ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ

Πίνακας διανομής (4):
Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ, Π.Π.Ι. ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΚΥΘΝΟΥ, Π.Π.Ι. ΣΙΦΝΟΥ, Π.Π.Ι. ΣΕΡΙΦΟΥ, Π.Π.Ι. ΦΟΥΡΝΩΝ, 
Π.Π.Ι. ΘΥΜΑΙΝΑΣ, Π.Π.Ι. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, Π.Ι. ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Π.Π.Ι. ΝΙΣΥΡΟΥ, Π.Π.Ι. 
ΛΕΙΨΩΝ, Π.Π.Ι. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ,
Π.Π.Ι. ΔΟΝΟΥΣΑΣ, Π.Π.Ι. ΑΙΓΙΑΛΗΣ, Π.Π.Ι. ΚΟΡΩΝΟΥ, Π.Π.Ι. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ, Π.Π.Ι. 
ΦΙΛΩΤΙΟΥ, Π.Π.Ι. ΥΔΡΑΣ,
Π.Π.Ι. ΟΙΝΟΥΣΩΝ, Π.Π.Ι. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, Π.Π.Ι. ΒΟΛΙΣΣΟΥ, Π.Π.Ι. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, Π.Π.Ι. 
ΚΙΜΩΛΟΥ, Π.Π.Ι. ΚΑΣΟΥ, Π.Π.Ι. ΘΗΡΑΣΙΑΣ, Π.Π.Ι. ΣΙΚΙΝΟΥ, Π.Π.Ι. ΣΥΜΗΣ, Π.Π.Ι. ΤΗΛΟΥ, 
Π.Π.Ι. ΜΕΓΙΣΤΗΣ, Π.Π.Ι. ΧΑΛΚΗΣ, ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ,

Πίνακας διανομής (5)
Λοιπά ΠΕΔΥ (Κ.Υ., Π.Π.Ι., Π.Π. και Μ.Υ.) αρμοδιότητας της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου

Εσωτερική διανομή:
-Γρ. Διοικητή
-Γρ. Υποδιοικητών
-Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων με ευθύνη να ενημερώσουν το προσωπικό αρμοδιότητάς

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θηβών 46-48, 185 43 Πειραιάς,
Τηλ.: 213-2004217, Fax: 213 2004 211 & 210-4212180 
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