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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  03.06.2022 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ    ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  11384 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 20258 203                                               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

               

                                                  ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  

ΤΗΣ  ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΣΤΟ ΣΤ΄ ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  

Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ  Γ.Ν.  «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» 

 

       Αφού  ελήφθησαν  υπόψη: 

1. η υπ΄ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.88 (ΦΕΚ 684/Β/1988) υπουργική απόφαση όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. η  με αρ.πρωτ.18041/15.09.2020 προκήρυξη  εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών   

του ΣΤ΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΤΩΝ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  Γ.Ν.Α. 

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ  Γ.Ν. «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

3. η με αρ.πρωτ.20681/15.10.2020 ανακοίνωση ακύρωσης  και επανάληψης  της εκλογικής  

διαδικασίας για την ανάδειξη των αιρετών  εκπροσώπων των εργαζομένων στο ΣΤ΄ Κοινού 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΤΩΝ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – 

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ  Γ.Ν. «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ . 

4. η  με αρ. πρωτ. 20754/16.10.2020  ανακοίνωση « ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ  

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ  ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΤ΄ ΚΟΙΝΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – 

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ  Γ.Ν.  «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» 

5. η υπ΄αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.69548/2020(ΦΕΚ 4811/τ.Β’/01.11.2020) ΚΥΑ περί αναστολής 

διενέργειας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ. του  Υ.Υ. λόγω 

προστασίας της δημόσιας υγείας προς περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 

6. η με αρ.πρωτ.22024/03.11.2020 ανακοίνωση αναστολής της εκλογικής διαδικασίας για την 

ανάδειξη  των αιρετών  εκπροσώπων των εργαζομένων  στο ΣΤ΄ Κοινό Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ και του Γ.Ν. «ΠΑΙΔΩΝ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ»  και των αντίστοιχων αναπληρωματικών τους  σύμφωνα με την ανωτέρω (4) 

εγκύκλιο 

7. η  υπ΄αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/162/οικ. 9207/24-5-2021 (ΑΔΑ: 6Ω2Ξ46ΜΤΛ6-ΓΡΠ)  εγκύκλιος 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

8. η υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΓΧ46ΜΤΛ-8ΩΤ)  εγκύκλιος 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

9. η  υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30819/22(ΦΕΚ 2676 Β/31-5-2022)ΚΥΑ παρ.4 του άρθρου 1   
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10.  η με αρ.πρωτ OΡΘΗ ΕΠΑΝ.8411/11-5-22 ανακοίνωση για γνωστοποίηση διεξαγωγής 

επανάληψης της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων 

εργαζομένων στο ΣΤ΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Νοσοκομείων ΓΝΑ 

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ και του διασυνδεόμενου σε αυτό ΠΑΙΔΩΝ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ. 

11.  το με αρ.πρωτ.ΕΜΠ.1516/01.06.2022 έγγραφο της εφορευτικής επιτροπής  με θέμα  

               «Διαδικασία  Ανάδειξης Αιρετών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο» 

12.   η με αρ.πρωτ.ΕΜΠ.1557/02.06.2022 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ 

ότι η επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας  για την ανάδειξη  των αιρετών  εκπροσώπων των 

εργαζομένων  στο ΣΤ΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ 

ΦΛΕΜΙΓΚ και του Γ.Ν. «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» και των αντίστοιχων αναπληρωματικών τους , 

θα γίνει την Πέμπτη  16 Ιουνίου 2022 στο Αμφιθέατρο του ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ  και από ώρα  

08.00 μέχρι 17:00. 

 

Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων  που θα εκλεγούν  λήγει την 31η.12.2022 σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4850/2021. 

 

  Η εκλογική διαδικασία  θα  επαναληφθεί  από την εφορευτική επιτροπή  που ορίστηκε με το 

υπ΄αριθμ.15036/27.07.2020 πρακτικό κλήρωσης μελών εφορευτικής επιτροπής και  το με 

αρ.πρωτ.2η ορθή επανάληψη  10945/31.05.2022 πρακτικό κλήρωσης αναπληρωματικών μελών της 

εφορευτικής επιτροπής  και  βάσει των  πινάκων εκλογέων που είχαν οριστικοποιηθεί με την 

υπ΄αριθμ.15355/31.07.2020 απόφαση Διοικητή λαμβανόμενης υπόψη της 

υπ΄αριθμ.10222/20.05.2022 απόφασης Διοικητής  «ΑΦΑΙΡΕΣΗ   ΕΚΛΟΓΕΩΝ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ  

ΠΙΝΑΚΑ  ΕΚΛΟΓΕΩΝ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ  ΣΤ΄ ΚΟΙΝΟ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΩΝ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ    Γ.Ν.Α.«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ 

ΦΛΕΜΙΓΚ»  ΚΑΙ  Γ.Ν. «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 

 Σε καμία περίπτωση δεν προστίθενται υπάλληλοι που ανήκουν πλέον οργανικά στην Υπηρεσία 

μετά την οριστικοποίηση των πινάκων αυτών.  

 

   Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική (8) εγκύκλιο  

«……..• Οι πίνακες εκλογέων που είναι σε ισχύ και βάσει των οποίων θα διεξαχθούν οι 

εκλογές, είναι αυτοί, οι οποίοι οριστικοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2020 …….Από τους 

εγγεγραμμένους στους πίνακες αυτούς, θα αφαιρεθούν μόνο όσοι έχουν απολέσει το δικαίωμα του 

εκλέγειν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ.2 της σχετικής ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 

(Β΄ 684) απόφασης καθώς επίσης και όσοι έχουν αποχωρήσει πλέον από την Υπηρεσία (ιδίως λόγω 

μετάταξης, λόγω συνταξιοδότησης) ή δεν υπάγονται πλέον στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου (ιδίως λόγω επιλογής σε θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης). Σε κάθε περίπτωση 

η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού θα ενημερώσει την Εφορευτική Επιτροπή προσκομίζοντας κάθε 

σχετικό επίσημο έγγραφο – αποδεικτικό, από το οποίο θα προκύπτει το γεγονός της απώλειας της 

ιδιότητας του εκλογέα, όπως προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις. Σε καμία περίπτωση δεν 

προστίθενται νέοι εκλογείς στον εν λόγω οριστικό πίνακα εκλογέων. 

• Σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους, οι οποίοι αποσύρουν την υποψηφιότητά τους είτε ως 

μεμονωμένοι είτε ως μέλη συνδυασμού, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού, εφόσον κάνουν 

δεκτή την εν λόγω παραίτηση, θα πρέπει να ενημερώσουν τους εκλογείς για την εν λόγω 

εξέλιξη και ακολούθως θα προσδιοριστούν οι περαιτέρω ενέργειες. Συγκεκριμένα, εφόσον 

υπάρχουν υποψήφιοι για την διενέργεια εκλογών είτε μεμονωμένοι είτε σε συνδυασμό, οι 

εκλογές θα διεξαχθούν για τους υποψηφίους αυτούς. Υπενθυμίζεται ότι ο συνδυασμός για να 
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είναι έγκυρος, θα πρέπει να έχει συμμετοχή τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο 

ψηφοδέλτιο. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι και στους πίνακες των υποψηφίων, οι οποίοι 

έχουν οριστικοποιηθεί, δεν δύναται να επέλθει κάποια αλλαγή και συγκεκριμένα 

αντικατάσταση-προσθήκηυποψηφίων. 
•  Ψήφοι εκλογέων που έχουν ψηφίσει δια αλληλογραφίας μεμονωμένο υποψήφιο ή συνδυασμό που 

αποσύρονται ακολούθως από τη διαδικασία, δεν δύνανται να ληφθούν υπόψη κατά την εξαγωγή 

των αποτελεσμάτων. Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη ψήφος εκλογέα, ο οποίος έχει ήδη ψηφίσει 

δια   αλληλογραφίας, αλλά ακολούθως απώλεσε την ιδιότητά του ως εκλογέα. 

• Προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών υπενθυμίζονται οι διατάξεις του αρ. 63 του ν. 1943/1991, 

σύμφωνα με τις οποίες: «1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 1586/1986 προστίθενται τα 

ακόλουθα εδάφια: "Σε περίπτωση που δεν εκλέχθηκαν αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων ή 

εκλέχθηκε μόνο ένας, για την ύπαρξη απαρτίας αρκεί η παρουσία τριών μελών του υπηρεσιακού 

συμβουλίου.”…».                        

Διευκρινίζεται ότι οι εκλογές διεξάγονται ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει ένας μόνο 

υποψήφιος…» 

 

 Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και της δημόσιας υγείας, σύμφωνα 

με την ανωτέρω σχετική (9) KYA τηρούνται τα κάτωθι μέτρα: 

 Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις 

εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.  

  Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία 

Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου 

Υγείας  

Επιπλέον θα τηρηθούν τα κάτωθι  μέτρα   προστασίας  : 

 Η προσέλευση των υπαλλήλων για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα θα πρέπει να 

γίνεται τηρουμένων των αποστάσεων του 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων.  

 Θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν μάσκα τόσο οι υπάλληλοι εκλογείς όσο και η 

εφορευτική επιτροπή.  

 Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι στην αίθουσα/χώρο, όπου διενεργούνται οι εκλογές, δεν θα 

παρατηρούνται φαινόμενα συνωστισμού και συγχρωτισμού.  

 Προκειμένου να  εξασφαλιστεί εκ των προτέρων και κατά το μέτρο του δυνατού ότι οι 

εκλογείς δεν θα χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα ιδίως στυλό, συνιστάται  να φέρουν μαζί τους 

δικό τους στυλό(μπλε χρώματος) 

 Οι  εκλογείς οφείλουν να αποχωρήσουν από το χώρο εκλογής αμέσως μόλις ψηφίσουν. 

 

Παρακαλούνται οι  Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να ενημερώσουν ενυπόγραφα  τους υπαλλήλους 

αρμοδιότητάς τους. 
   

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
  

                                                                                   ΔΑΛΑΪΝΑΣ   ΗΛΙΑΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1.«ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 

2. «Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» 

3. ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓ ΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 6ΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

4. ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ "Ο ΟΡΜΟΣ" 

5. ΞΕΝΩΝΑΣ  ΕΦΗΒΩΝ "ΤΟ ΣΠΙΤΙ" 

6. ΞΕΝΩΝΑΣ «ΦΛYΕΥΣ» 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

2.ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ) 

3.ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) 

4.ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)  

5.ΕΠΟΠΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-κ.ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) 

6.ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ       

7.ΜΕΛΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (με αποδεικτικό επίδοσης) 

   

        ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1. ΜΑΛΛΙΟΥ ΛΙΤΣΑ, κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΤΒΙΤ (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) 

2. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, κλάδου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜ. 

(ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) 

3. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, κλάδου ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 

(ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) 

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ , κλάδου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

ΙΑΤΡΕΙΑ   (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ)   

2. ΜΠΟΓΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κλάδου ΠΕ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  

(ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) 

3.  ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ , κλάδου  ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,ΤΕΙ ( ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ)   

4. ΞΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,  κλάδου  ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ) 

5. ΑΓΑΛΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ) 

6. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, κλάδου ΤΕ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΞΕΝΩΝΑΣ "ΦΛΥΕΥΣ" 

(ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) 
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