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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ :Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Κοινό

Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΓΝ Πέλλας
Έχοντας υπόψη :
1.

Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 § 2 & 159 § 2 εδ. (β) του
Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α/09.02.2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου
δεύτερου του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ.Α/29.03.2010) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου ένατου §. 9 & 13 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α/14.03.2012), οι
αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να ανήκουν στην
κατηγορία ΠΕ, ΤΕ, ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ’.

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.1884/1990 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/16.06.1990), σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του άρθρου 6 § 3 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α/04.09.2009).

3.

Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

4.

Την Υπουργική απόφαση αρ. Υ4α/οικ.84627/2011 (ΦΕΚ 1681/τ.Β/28.07.2011) «Διασύνδεση
Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης τους και λειτουργίας τους»

5.

Την αριθ. Υ4α/οικ.123906/31.12.2012 κοινή Υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός
του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών και του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας». (ΦΕΚ
3510/τ.Β’/2012)

6.

Την αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.09.1988 Υπουργική απόφαση «Τρόπος, διαδικασία και
προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του
προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (ΦΕΚ
684/τ.Β’/1998),

όπως

τροποποιήθηκε

στη

συνέχεια

με

τις

αρ.

ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/07.12.1988 (ΦΕΚ 876/Β’/1998), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/03.09.1990

(ΦΕΚ 562/Β’/1990), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/683/19516/26.09.2001 (ΦΕΚ 1246/Β/2001), Υπουργικές
αποφάσεις.
7.

Την αρ. ΔΥ1δ/οικ. 77202/24.06.2010 (ΦΕΚ 973/τ.Β’/30.06.2010) «Συγκρότηση των κοινών
υπηρεσιακών συμβουλίων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των νοσοκομείων της παρ. 10
του άρθρου 13 του Ν.2889/2001 των υγειονομικών περιφερειών»

Εισηγούμαστε την έναρξη διαδικασιών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του
ΓΝ Πέλλας, των ΚΕΦΙΑΠ και ΕΠΑΣ, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας, η
θητεία των οποίων ορίζεται από τη λήξη της προηγούμενης θητείας τους έως δύο χρόνια.
Σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο (4) σχετικό η διαδικασία πρέπει να έχει ως εξής :
Στις 02.07.2015 ανάρτηση των πινάκων εκλογέων του ΓΝ Πέλλας, των ΚΕΦΙΑΠ και
ΕΠΑΣ, στον πίνακα ανακοινώσεων τα sites των νοσοκομειακών μονάδων Έδεσσας και
Γιαννιτσών. Στη συνέχεια ακολουθούν οι παρακάτω ενέργειες.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.
1.

2.

3.

Κάθε εκλογέας μπορεί να ζητήσει με αίτησή του την εγγραφή του στον οικείο πίνακα καθώς
και τη διόρθωση κάθε στοιχείου της εγγραφής του που εσφαλμένα τυχόν έχει καταχωρηθεί
στον κατάλογο ή έχει μεταβληθεί μετά την κατάρτιση του καταλόγου. Μαζί με τις αιτήσεις
της παραγράφου αυτής πρέπει να προσκομίζονται τα πιστοποιητικά ή τα έγγραφα των
δημοσίων αρχών που δικαιολογούν τις ζητούμενες διορθώσεις, εφόσον δεν υπάρχουν στο
προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας ή αποστέλλονται
στην αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου (Τμήμα Γραμματείας), μέχρι 09.07.2015.
Μέσα στην ίδια προθεσμία καθένας που έχει το δικαίωμα να εκλεγεί μπορεί να υποβάλει στην
αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου (Τμήμα Γραμματείας) ένσταση για τη διαγραφή κάποιου
από τους πίνακες εκλογέων για λόγους που αναφέρονται στην ιδιότητά του ως εκλογέα. Η
ένσταση περιέχει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση αυτού που την υποβάλλει, το
ονοματεπώνυμο εκείνου εναντίον του οποίου στρέφεται, το συγκεκριμένο πίνακα εκλογέων
και τους ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται για τη διαγραφή.
Η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου (Τμήμα Γραμματείας) εξετάζει τις τυχόν αιτήσεις και
ενστάσεις μέχρι και 30.07.2015, επιφέρει τυχόν μεταβολές και οι πίνακες οριστικοποιούνται
στις 31.07.2015.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές είτε ως μεμονωμένος
είτε κατά 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 που παραδίδεται στις αρμόδιες υπηρεσίες ή αποστέλλεται σ΄
αυτές από 01.07.2015 μέχρι και 10.07.2015. Στην αίτηση αναγράφεται το όνομα,
επώνυμο, 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,
πατρώνυμο, υπαλληλική ιδιότητα και ταχυδρομική διεύθυνση των υποψηφίων του
συνδυασμού κατ’ αλφαβητική σειρά, γ) το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως
εκπρόσωπος του συνδυασμού. Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή ή
μεμονωμένη δήλωση των υποψηφίων του συνδυασμού.
Η δήλωση για την κατάρτιση συνδυασμού υποψηφίων υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία
του Νοσοκομείου (Τμήμα Γραμματείας), ή αποστέλλεται σ΄ αυτήν από 01.07.2015 μέχρι
και 10.07.2015. Δήλωση εκπρόθεσμη καθώς και δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους
υποψηφίους από τέσσερις δεν γίνεται δεκτή.
Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή υποψηφίων σε περισσότερους από ένα συνδυασμούς.
Επισημαίνονται τα αναφερόμενα στο (6) σχετικό, περί των προϋποθέσεων των συμμετοχής
των υπαλλήλων στη διαδικασία εκλογής τους ως αιρετοί εκπρόσωποι.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Ορίζεται τριμελής εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τρεις υπαλλήλους με ισάριθμους
αναπληρωτές τους. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος που έχει των
ανώτερο βαθμό.
Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής, για το υπηρεσιακό
συμβούλιο, κληρώνονται στις 01.09.2015, από τους γραμμένους στον οριστικό πίνακα
εκλογέων με εξαίρεση τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ, που υπηρετούν στο νομό
Πέλλας. Η κλήρωση είναι δημόσια και γίνεται από τον Διοικητή του νοσοκομείου.
Κατά την κλήρωση εξάγεται τριπλάσιος αριθμός αναπληρωματικών μελών τα οποία
αναγράφονται σε πίνακα κατά τη σειρά κλήρωσης τους. Με φροντίδα του Αναπληρωτή
Διοικητή ειδοποιούνται αυθημερόν για το διορισμό τους τα τακτικά και τα τρία πρώτα
αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά κλήρωσής τους.
Η άσκηση των καθηκόντων των μελών της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωτική.
Απαλλαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος.
Αδικαιολόγητη παράλειψη άσκησης των καθηκόντων μέλους της εφορευτικής επιτροπής
συνεπάγεται υποχρεωτικά άσκηση πειθαρχικής δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις του
υπαλληλικού κώδικα.
Η εφορευτική επιτροπή διευθύνει την εκλογή και τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο
ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος της επιτροπής αναθέτει σε ένα από τα μέλη της καθήκοντα
γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών.
Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία.
Η εφορευτική επιτροπή χρησιμοποιεί τη σφραγίδα της υπηρεσίας.

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Μέχρι 10.07.2015 συντάσσονται από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου (Τμήμα
Γραμματείας), αλφαβητικοί πίνακες υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο υπηρεσιακό
συμβούλιο, στους οποίους περιλαμβάνονται όσοι υπέβαλαν υποψηφιότητα είτε ως
μεμονωμένοι είτε κατά συνδυασμούς.
Οι πίνακες αναρτώνται (πίνακα ανακοινώσεων και site των νοσοκομειακών μονάδων Έδεσσας
και Γιαννιτσών) στις 15.07.2015. Έγγραφο κοινοποίησης της ανάρτησης των πινάκων στο
site του νοσοκομείου, αποστέλλεται αυθημερόν από τον προϊστάμενο της αρμόδιας
υπηρεσίας του Νοσοκομείου (Τμήμα Γραμματείας) σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες όπου
υπηρετούν υπάλληλοι που έχουν συμπεριληφθεί στο πίνακα εκλογέων.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των
πινάκων υποψηφίων καθένας που είναι γραμμένος στον πίνακα εκλογέων μπορεί να υποβάλει
στην αρμόδια υπηρεσία ένσταση για διαγραφή κάποιου από τον πίνακα υποψηφίων, εφόσον
υπόκειται σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, τελώντας σε κατάσταση αυτοδίκαιης
αργίας. Η ένταση παραδίδεται ή αποστέλλεται.
Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την εφορευτική επιτροπή μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες
ημέρες, από τότε που τις παρέλαβε. Ενστάσεις που δεν θα έχουν περιέλθει στην εφορευτική
επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 10.09.2015 δεν εξετάζονται.
Ο οριστικός πίνακας των υποψηφίων καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία εφόσον δεν
υποβληθούν ενστάσεις ή από την εφορευτική επιτροπή μετά την εξέταση των ενστάσεων
μέχρι τις 11.09.2015. Η εφορευτική επιτροπή αποστέλλει τον οριστικό πίνακα στην αρμόδια
υπηρεσία του Νοσοκομείου (Τμήμα Γραμματείας) η οποία τον ανακοινώνει.
Αν για οποιονδήποτε λόγο λυθεί η υπαλληλική σχέση υποψηφίου συνδυασμού, επιτρέπεται η
αντικατάστασή του μέχρι την οριστικοποίηση του πίνακα υποψηφίων με δήλωση του
εκπροσώπου του συνδυασμού.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
1.
2.
3.

4.

Η ψηφοφορία για όσους ψηφίζουν αυτοπροσώπως διαρκεί μία ημέρα μόνο, από την 8.00η
πρωινή μέχρι και την 5η μεταμεσημβρινή ώρα.
Ο χώρος διεξαγωγής της ψηφοφορίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή, που εκδίδεται
τριάντα (30) ημέρες πριν την καθορισμένη ημέρα της ψηφοφορίας.
Η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου (Τμήμα Γραμματείας) με εγκύκλιο του Διοικητή, που
αποστέλλεται σε όλες τις υπηρεσίες δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη
ημέρα ψηφοφορίας γνωστοποιεί την ημερομηνία ψηφοφορίας, τον τόπο και το κατάστημα
της ψηφοφορίας και τα ονόματα των υποψηφίων, μεμονωμένων και κατά συνδυασμούς,
όπως αναφέρονται στον οριστικό πίνακα των υποψηφίων.
Η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου (Τμήμα Γραμματείας) μεριμνά για την προετοιμασία
του καταστήματος ψηφοφορίας, τον εφοδιασμό με τα αναγκαία εκλογικά είδη και για την
ορθή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.Ολο το προσωπικό του ΓΝ Πέλλας.
2.Διοίκηση 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας).
3.Γραφείο Διοικητή ΓΝ Πέλλας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ

