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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΣΤ΄ ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»
ΚΑΙ Γ.Ν. «ΠΑΙ∆ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
Αφού λάβαµε υπόψη:
1)
την υπ΄αριθµ. ∆ΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.88(ΦΕΚ 684/Β/1988) υπουργική απόφαση ,όπως τροποποιήθηκε µε
τις υπ΄αριθµ.∆ΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7.12.1988 (ΦΕΚ/876/Β/1988) , ∆Ι∆Α∆/Φ.37/165/30179/3.9.90 (ΦΕΚ/562/Β/1990)
και ∆Ι∆Α∆/Φ.37.9/683/19516/26.9.2001 (ΦΕΚ/1246/Β/2001) υπουργικές αποφάσεις Υπουργού Προεδρίας .
2)
τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν.3528/07(φεκ 26 Α΄/9.2.2007) ,όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του
άρθρου δεύτερου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄/29.3.2010) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του
άρθρου ένατου παρ. 9 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄/14.3.2012) , καθώς και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
πέµπτου παρ. 4 του ν. 3839/2010, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 12 του ν. 4057 /2012 .
3)
την υπ΄αριθµ. ∆Υ1δ/Γ.Π.οικ.2180/9.1.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 75/Β΄/20-1-2014) περί τροποποίησης
της υπ΄αριθµ.∆Υ1∆/Γ.Π.οικ.54210/31.5.2013 υπουργικής απόφασης µε περιεχόµενο τη σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών
Συµβουλίων των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ
1387/Β΄/6-6-2013).
4)
το µε αρ.πρωτ. ∆Υ1δ/Γ.Π.οικ.6847/23.1.2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Την διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη στο ΣΤ΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Γ.Ν.Α.
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ και του Γ.Ν. «ΠΑΙ∆ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» δύο (2) αιρετών εκπροσώπων
των µόνιµων υπαλλήλων και δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και των ειδικευοµένων ιατρών και των αντίστοιχων αναπληρωµατικών τους .
∆ικαίωµα να εκλέγουν έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην
αρµοδιότητα του υπηρεσιακού συµβουλίου. Οι υπάλληλοι οι οποίοι κατά το χρόνο διενέργειας της εκλογής είναι
αποσπασµένοι σε άλλη υπηρεσία , ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα στην υπηρεσία στην οποία υπάγονται οργανικά.
∆ικαίωµα να εκλεγούν έχουν οι υπάλληλοι που ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ∆Ε και έχουν
τουλάχιστον τον βαθµό Γ΄.
Κάθε εκλογέας που έχει το δικαίωµα να εκλέγεται, µπορεί να συµµετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές είτε ως
µεµονωµένος είτε σε συνδυασµούς υποψηφίων . Συνδυασµός θεωρείται η κοινή συµµετοχή στις εκλογές τεσσάρων
τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
Η υποψηφιότητα των µεµονωµένων υποψηφίων υποβάλλεται εγγράφως από τον ενδιαφερόµενο µε αίτησή
του στην οποία αναγράφεται το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο, η υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδροµική
διεύθυνση του υποψηφίου.
Κάθε συνδυασµός καταρτίζεται µε γραπτή δήλωση των υποψηφίων που τον απαρτίζουν. Η δήλωση αυτή
περιλαµβάνει: α) την ονοµασία του συνδυασµού β) το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, την υπαλληλική ιδιότητα και
την ταχυδροµική διεύθυνση των υποψηφίων του συνδυασµού κατά αλφαβητική σειρά, γ) το ονοµατεπώνυµο του

υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασµού. Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή
δήλωση των υποψηφίων του συνδυασµού.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Προσωπικού του Νοσοκοµείου µας , µε
κοινοποίηση στο Γραφείο του ∆ιοικητή , από ∆ευτέρα 5 Μαΐου 2014 έως και Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 .
Η τοιχοκόλληση των πινάκων υποψηφίων θα γίνει την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014. Καθένας που είναι
γραµµένος στον πίνακα εκλογέων µπορεί να υποβάλλει ένσταση για διαγραφή κάποιου από τον πίνακα υποψηφίων,
εφόσον υπόκειται σε στέρηση του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι. Η παραπάνω ένσταση µπορεί να υποβληθεί µέχρι την
Τρίτη 20 Μαΐου 2014 (αποκλειστική προθεσµία πέντε ηµερών από την τοιχοκόλληση των πινάκων) και θα
εξετασθεί από την εφορευτική επιτροπή µέχρι την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 (µέσα σε τρεις εργάσιµες ηµέρες από
την παραλαβή των ενστάσεων ).
Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον τριµελούς εφορευτικής επιτροπής. Τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη
της εφορευτικής επιτροπής θα κληρωθούν από τους γραµµένους στους οριστικούς πίνακες των εκλογέων. Η κλήρωση
θα γίνει δηµόσια στο γραφείο του ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή ,από τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού,
ενώπιον δύο τουλάχιστον προϊσταµένων διευθύνσεων ή τµηµάτων και αν αυτοί δεν υπάρχουν , ενώπιον δύο
υπαλλήλων ,καθώς και µε την παρουσία ενός εκπροσώπου από κάθε συνδικαλιστική οργάνωση την Τετάρτη 14
Μαΐου 2014 και ώρα 12:00.
Η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στο ΣΤ΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Γ.Ν.Α.
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ και του Γ.Ν. «ΠΑΙ∆ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» θα γίνει το Σάββατο 31 Μαΐου
2014 στο Αµφιθέατρο του ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ και από ώρα 08.00 µέχρι 17:00 .
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