ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ : 11/2/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η
4 Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΔΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΑΝ ΑΚ Ο ΙΩ ΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ

«Εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων

(λοιπού προσωπικού πλην Ιατρών)
στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
(Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και Γ.Ν. Διδυμοτείχου)».

Η Οποία ορίσθηκε για τις 14/02/2019
& ημέρα Πέμπτη
Με ώρα έναρξης 07:00 π.μ.(αντί 08.30)
στο Αμφιθέατρο του Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την Εκλογή για την ανάδειξη
εκπροσώπου των ιατρών στο Δ.Σ του Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ
ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί εκλογική διαδικασία,
καθόσον έχει υποβληθεί μόνο μία υποψηφιότητα
Η ψηφοφορία θα διαρκέσει οκτώ (8) ώρες.
Και κάθε παράτασης αυτής είναι στην κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΙΔ/ΧΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
ΑΠΟ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΔΙΔ/ΧΟΥ
ως εξής
Ο εκλογέας παραλαμβάνει δύο φακέλους (ένα λευκό και ένα γραμμωτό), και τα
αντίστοιχα ψηφοδέλτια.

Στο γραμμωτό φάκελο εσωκλείει το ψηφοδέλτιο που επιθυμεί (σταυρός προτίμησης
ένας), τον οποίο σφραγίζει και εσωκλείει ακολούθως στο λευκό φάκελο.
Στο λευκό φάκελο στη θέση του αποστολέα αναγράφει ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο
κλάδο & κατηγορία στην οποία ανήκει και το Νοσοκομείο ή Μονάδα που υπηρετεί με
απόσπαση ή μετακίνηση, και τον αποστέλλει ταχυδρομικά
προς:
« Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης – Περιοχή Δραγάνα ΤΚ 68100 Αλεξανδρούπολη
Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών της 14.2.2019 »
Για την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας στα πλαίσια της δυνατότητας που δίνει
ο νόμος για την ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στο χώρο της Γραμματείας του Γ.Ν.ΔΙΔ/ΧΟΥ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14.2.2019
ΑΠO ΩΡΑ 09:00 ΕΩΣ & 13:00
θα βρίσκεται υπάλληλος εταιρείας ταχυμεταφορών, που θα παραλαμβάνει το
φάκελο έκαστου εκλογέα ,σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες, και θα εκδίδεται
μεμονωμένη απόδειξη.

Ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών
θα παραδώσει
αυθημερόν
τους φακέλους στην Πρόεδρο της Εφορευτικής
Επιτροπής στο Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης (αμφιθέατρο), μέχρι τη λήξη της
ψηφοφορίας.
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