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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 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
2. 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 .
3. 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»
4. 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
5. 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
6. η υπ΄αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/162/οικ. 9207/24-5-2021 (ΑΔΑ: 6Ω2Ξ46ΜΤΛ6-ΓΡΠ) εγκύκλιος
του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. η υπ΄αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/22 (ΦΕΚ 1882 Β/16-4-2022)ΚΥΑ παρ.5 του άρθρου 1
ανακοινώνεται 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
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αντίστοιχων αναπληρωματικών τους , θα γίνει την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 στο Αμφιθέατρο
του ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ και από ώρα 08.00 μέχρι 17:00.
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 βάσει των
πινάκων εκλογέων που είχαν οριστικοποιηθεί με την υπ΄αριθμ.15355/31.07.2020 απόφαση
Διοικητή. Σε καμία περίπτωση δεν προστίθενται υπάλληλοι που ανήκουν πλέον οργανικά στην
Υπηρεσία μετά την οριστικοποίηση των πινάκων αυτών.
Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική (7) εγκύκλιο, η διαδικασία εκλογής θα διενεργηθεί με την
επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από
κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test) .
Επιπλέον θα τηρηθούν τα κάτωθι μέτρα προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και της δημόσιας
υγείας γενικότερα:
 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.
 Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο αερισμός του χώρου καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκλογικής
διαδικασίας καθώς και η διάθεση μέσων απολύμανσης στο χώρο.
 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.
 Σε κάθε περίπτωση, για κάθε ατομικό μέτρο που πρέπει να λαμβάνεται αναφορικά με τον ιό
COVID 19 και για κάθε περιορισμό ισχύουν οι σχετικοί, νόμοι, υπουργικές αποφάσεις και
εγκύκλιοι.
Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους υπαλλήλους
αρμοδιότητάς τους.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
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 (ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)
6.ΜΕΛΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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