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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων
στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων ΝΠΔΔ του Κοινού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης και Γ.Ν.Διδυμοτείχου.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18-06-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου
Eσωτερικών «Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».
2. Την αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-9-1988 (ΦΕΚ 684/β/1988) Υπουργική απόφαση,
όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-1988 (ΦΕΚ 876/Β/1988),
ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3-9-1990 (ΦΕΚ 562/Β/1990), ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/26-9-2001
(ΦΕΚ 1246/Β/2001) και ΔΙΔΑΔ/Φ.3719/1174/οικ.29614/18-11-2016 (ΦΕΚ 3794/Β/2016)
υπουργικές αποφάσεις «Τρόπος διαδικασίας και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων
των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου».
3. Τις διατάξεις της παρ.6β του άρθρου 159 του Ν 3528/2007.
4. Την υπ΄αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.42003/03-07-2020 (ΦΕΚ 2869/Β΄/15-07-2020) περί
σύστασης Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης και Γ.Ν. Διδυμοτείχου
με έδρα του Π.Γ.Ν.Α.
5. Τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν 4369/2016.
6. Την αριθ. 23378/21-07-2020 ανακοίνωση του Οριστικού Πίνακα Υποψηφίων του
Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης.
7. Την αριθ. 7031/11-09-2020 ανακοίνωση του Οριστικού Πίνακα Υποψηφίων του
Γ.Ν.Διδυμοτείχου.
8. Την αριθμ. 24763/31-07-2020 ανακοίνωση των Οριστικών Πινάκων Εκλογέων του
Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης.
9. Την ΔΥ/31-07-2020 ανακοίνωση των Οριστικών Πινάκων Εκλογέων του
Γ.Ν.Διδυμοτείχου.
10. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31-08-2020 Εγκύκλιο με θέμα: «Μέτρα
και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου», παρ. Ε
«Εκλογές αιρετών εκπροσώπων».
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ - ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη δυο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων
στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΝΠΔΔ του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης και Γ.Ν.Διδυμοτείχου.
 Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, ορίζεται η 22η Οκτωβρίου 2020 ημέρα
Πέμπτη.
 Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και θα αρχίσει στις 08:00 π.μ. και θα τελειώσει στις
17:00 μ.μ.
 Οι υπάλληλοι του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, οι οποίοι υπάγονται στην αρμοδιότητα του
κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης και Γ.Ν.Διδυμοτείχου,
ψηφίζουν στο Γ.Ν.Διδυμοτείχου ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής που θα συσταθεί για
τον σκοπό αυτό (ad hoc). H ψηφοφορία θα διεξαχθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες
πριν από την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
 Οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα πρέπει να
ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ΄.
 Οι υπάλληλοι θα πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα και αν δεν
έχουν αστυνομική ταυτότητα κάθε άλλο έγγραφο, αποδεικτικό της ταυτότητας, που
έχει εκδοθεί από φορέα του Δημόσιου Τομέα και φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου.
 Στο ψηφοδέλτιο συνδυασμού ο εκλογέας θα θέσει μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης
από τους αναγραφόμενους στο ψηφοδέλτιο.
 Στο ψηφοδέλτιο μεμονωμένου υποψηφίου, ο εκλογέας δεν απαιτείται να θέσει σταυρό
προτίμησης.
 Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΦΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Δ/νση Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΓΝΑ (με την υποχρέωση να ενημερώσει το προσωπικό
ευθύνης της).
2. Δ/νση Νοσ/κης Υπηρεσίας ΠΓΝΑ (με την υποχρέωση να ενημερώσει το προσωπικό
ευθύνης της).
3. Δ/νση Δ/κης Υπηρεσίας ΠΓΝΑ (με την υποχρέωση να ενημερώσει το προσωπικό
ευθύνης της).
4. Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας ΠΓΝΑ (με την υποχρέωση να ενημερώσει το προσωπικό
ευθύνης της).
5. Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου
6. Σ.Υ.Κ.Ν.Ε.
7. Σύλλογος Νοσηλευτών Ν. Έβρου
8. ΔΙΕΚ B. Νοσηλευτών
9. Πίνακες Ανακοινώσεων
10. Αποσπασμένοι – Μετακινημένοι Υπάλληλοι του Π.Γ.Ν.Α.
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