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

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ : 6 /2/2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 3864

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων
του Ιατρικού και λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών) με τους
αναπληρωτές τους, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Έχοντας Υπόψη
1.
Την αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 35509/16.06.2007 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 421/ β/27-03-2007 περί καθορισμού τρόπου και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπου
εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο των Νοσοκομείων του ΕΣΥΚΑ.
2.
Τις διατάξεις του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/27-06-2011).
3.
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4316/2014
4.
Το άρθρο 165 του Ν.4600/2019
Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης έχοντας υπόψη τα ανωτέρω προκηρύσσει
εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του ιατρικού και λοιπού προσωπικού,
με τους αναπληρωτές τους για το Δ.Σ του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

Ήτοι:
Α) Ενός (1) εκπροσώπου ιατρών με τον αναπληρωτή του, και
Β) Ενός (1) εκπροσώπου του λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών)
αναπληρωτή του.

ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα από τις 08:00 το πρωϊ έως και τις 16:00
ταυτόχρονα
στο Αμφιθέατρο του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

με τον

Στις εκλογές μπορούν να λάβουν μέρος:


Για την εκλογή εκπροσώπου των ιατρών με τον αναπληρωτή του:

Α) Όλοι οι ιατροί Μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο Νοσοκομείο
Β) Όλοι οι ιατροί ΕΣΥ που υπηρετούν στο Νοσοκομείο
Γ) Όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί που υπηρετούν στο Νοσοκομείο

Για την εκλογή εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για το λοιπό προσωπικό,
πλην των ιατρών:

Όλοι οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων (πλην ιατρών ) που υπηρετούν στο
Νοσοκομείο.
Δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές και δεν συμπεριλαμβάνονται στους
καταλόγους.
 Επικουρικοί γιατροί, εξειδικευόμενοι, γιατροί ΚΕΕΛΠΝΟ, πανεπιστημιακοί υπότροφοι,
μέλη ΔΕΠ μη ασκούντες κλινικό έργο, εργαζόμενοι μέσω ΟΑΕΔ, εργαζόμενοι μέσω
ΚΕΕΛΠΝΟ, συμβασιούχοι εργαζόμενοι, , και όσοι έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα.
 Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που
ανήκουν οργανικά.

Όσοι από τους γραμμένους στην κατάσταση εκλογέων επιθυμούν να είναι
υποψήφιοι για την εκλογή τους ως εκπροσώπου των εργαζομένων ή μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής, μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση
υποψηφιότητας στον Διοικητή μέχρι την έναρξη της εκλογής της Εφορευτικής
Επιτροπής δηλ. έως & τις 14.02.2020 και ώρα 10:00 το πρωϊ στο Γραφείο
του Διοικητή.

Επιτρέπεται η υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, οι οποίες
καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο

Εάν υποβληθεί μια υποψηφιότητα, δεν διεξάγεται εκλογή.
Οι εκλογείς θα πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν έχουν
αστυνομική ταυτότητα, προσκομίζουν κάθε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο που
έχει εκδοθεί από φορέα του Δημοσίου Τομέα και φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου.

 Με επιστολική ψήφο ψηφίζουν μόνο οι υπάλληλοι που υπηρετούν με
μετακίνηση ή απόσπαση σε υπηρεσία εκτός Αλεξ/πολης.
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να τηρηθούν τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 10, παρ. 10 της αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 35509/16.06.2007
Υπουργικής Απόφασης .

 Δεν δικαιούνται
επιστολικής ψήφου όσοι εκτάκτως απουσιάζουν για
οποιαδήποτε λόγο την ημέρα της ψηφοφορίας.
 Η επιστολική ψήφος πρέπει να παραληφθεί από τον/την Πρόεδρο της
εφορευτικής Επιτροπής στο κατάστημα ψηφοφορίας μέχρι την λήξη της εκλογικής
διαδικασίας,δηλ. έως και τις 27.02.2020.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΡΟΥΦΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.
3.

Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας
Δ/ντρια Διοικητικής –Οικονομικής Υπηρεσίας
Δ/ντής Νος/κής Υπηρεσίας
Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας
Τμήμα Διαχ.Ανθρώπινου Δυναμικού
Σωματείο Εργαζομένων

