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                          Προς
                                       Μόνιμο και ΙΔΑΧ                 
                            Προσωπικό Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης

      
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Σ Η – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Έχοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία διεξαγωγής των 

εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων (μόνιμων και  

Ι.Δ.Α.Χ.) στο Β΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης & του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με έδρα 

του Π.Γ.Ν.Α. (ΦΕΚ 2869/Β΄/15-07-2020) περί σύστασης Κοινού Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης και Γ.Ν. Διδυμοτείχου, καθώς και το γεγονός ότι 

στις 31-12-2022 λήγει η θητεία των αιρετών μελών του Ε.Υ.Σ., σας γνωρίζουμε ότι 

πρόκειται να διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των 

υπαλλήλων στο Ε.Υ.Σ. του Π.Γ.Ν.Α. για τη χρονική περίοδο από 1-1-2023 έως 31-12-

2024.

- Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι από 01/07/2022 έως 11/07/2022.

- Οι σχετικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση της Διοικητικής Υπηρεσίας 

του Π.Γ.Ν.Α.

     Επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιοτήτων σύμφωνα με  τις 

διατάξεις της παρ.6β του άρθρου 159 του Ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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και της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/οικ.10294/24-06-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών, είναι:

- Οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να 

ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ  και να έχουν βαθμό τουλάχιστον Γ΄.

- Οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, πρέπει να 

είναι τουλάχιστον κατηγορίας ΔΕ με απολυτήριο λυκείου και πενταετή υπηρεσία.

- Δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγονται όσοι απο τους προαναφερόμενους υπαλλήλους 

τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία.

- Δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγονται oι υπάλληλοι που τέθηκαν σε αναστολή σύμφωνα 

με τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν. 4820/2021 στερούνται το δικαίωμα του 

εκλέγεσθαι για όσο διάσημα βρίσκονται σε αναστολή.

-  Οι υπάλληλοι μόνιμοι ή ΙΔΑΧ, που υπηρετούν με απόσπαση σε άλλο φορέα, έχουν 

δικαίωμα να εκλέγονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία 

υπάγονται οργανικά.

Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν στην παραπάνω αναφερόμενη αποκλειστική  

προθεσμία είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή ως εξής:

1. Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι με γραπτή αίτησή τους, στην οποία θα αναγράφεται το 

όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδρομική 

διεύθυνσή τους.

2. Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων (4) τουλάχιστον 

υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με κοινή γραπτή 

δήλωση των υποψηφίων, που την απαρτίζουν και περιλαμβάνει:

-   την ονομασία του συνδυασμού

-   το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την υπαλληλική ιδιότητα και την ταχυδρομική   

διεύθυνση των υποψηφίων του συνδυασμού κατά αλφαβητική σειρά

-   το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού. Η 

ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή δήλωση των υποψηφίων του 

συνδυασμού.
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        Δήλωση εκπρόθεσμη καθώς και δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους 

από το ελάχιστο όριο της προηγούμενης παραγράφου δεν γίνεται δεκτή. Επίσης, δεν 

είναι δυνατή η συμμετοχή υποψηφίων σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς.

        Οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε απόσπαση έχουν δικαίωμα να εκλέγονται στο 

υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται οργανικά.

                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α.
                                                                     

                                                                                                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΦΟΣ                            
 

         
 Κοινοποίηση                                 
1.  Δ/νσεις Υπηρεσιών Π.Γ.Ν.Α.: Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Διοικητικής, Τεχνικής

2. ΣΥΚΝΕ 

3. Σύλλογος Νοσηλευτών Ν.Έβρου

4. Πίνακες Ανακοινώσεων

5. Αποσπασμένοι - μετακινημένοι υπάλληλοι (όπως πίνακας αποδεκτών) 

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
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