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ΠΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών μελών του Β΄
Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων, αρμοδιότητας
της 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, με έδρα το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Σχετ.:

1.Το υπ΄αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1211/οικ.20881/11-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με
θέμα «Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των
Ν.Π.Δ.Δ.»
2.Η υπ’ αριθμ. πρωτ.27928/27-06-2018 Προκήρυξη Εκλογής των αιρετών μελών του Β΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων,
αρμοδιότητας της 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, με έδρα το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».
3.Το υπ΄ αριθμ.A1β/Γ.Π.50541/02-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου
Υγείας με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τις εκλογές των αιρετών μελών
των Υπηρεσιακών Συμβουλίων φορέων που υπάγονται στην εποπτεία
του Υπουργείου Υγείας (δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου).

Με την ανωτέρω σχετική ορίστηκε ως ημερομηνία για την εκλογή αιρετών μελών
του Β΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων, αρμοδιότητας της 2ης
Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, με έδρα το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» η Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018.
Παραθέτουμε τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και επισημαίνουμε
την ανάγκη της προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των
χρονικών ορίων και προθεσμιών :
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1. Πίνακες εκλογέων
Η σύνταξη των πινάκων εκλογέων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018.
Οι πίνακες θα αναφέρουν το προσωπικό (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κλάδοςειδικότητα, φορέας) που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν.
Θα αναφέρεται ξεχωριστά το μόνιμο προσωπικό από το προσωπικό Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Στους πίνακες εκλογέων θα συμπεριληφθούν και
τυχόν υπάλληλοι που, κατά την ημερομηνία σύνταξης των πινάκων εκλογέων,
τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ.2 του
άρθρου 2 της εν λόγω υπουργικής απόφασης, δικαίωμα να εκλέγουν αιρετούς
εκπροσώπους έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλοι οι υπάλληλοι εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση αργίας.
Βάσει των ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 105
του Υπαλληλικού Κώδικα και σύμφωνα με τις παρ.1 και 3 του άρθρου 99 του
Υπαλληλικού Κώδικα, ο τελών σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας δεν αποβάλλει την υπαλληλική του ιδιότητα, οπότε και εξακολουθεί να υπάγεται στο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο που υπαγόταν και πριν να τεθεί στην κατάσταση αυτή
και συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση που θέτει η ως άνω υπουργική απόφαση
αναφορικά με το δικαίωμα του εκλέγειν. Αντίθετα, οι υπάλληλοι που τελούν σε
διαθεσιμότητα ή αργία δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δεδομένου ότι η
εκτέλεση των καθηκόντων των αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων αποτελεί εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος, και, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας απέχουν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε καθηκόντων τους, κυρίων και παρεπομένων.
Οι πίνακες εκλογέων τοιχοκολλούνται - ανακοινώνονται έως την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018.
Επί των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται ενστάσεις ή αιτήσεις για διορθώσεις
στοιχείων έως την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018.
Εξέταση ενστάσεων για τους πίνακες εκλογέων ειδικευομένων ιατρών έως 3007-2018. Οριστικοποίηση πινάκων εκλογέων ειδικευομένων ιατρών έως 31-072018.
Οι ενστάσεις ή αιτήσεις εξετάζονται από το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας έως την
Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 και οι πίνακες οριστικοποιούνται έως την Τρίτη
31 Ιουλίου 2018. Μετά το υπ΄αριθμ.1Β/Γ.Π.50541/02-07-201 (3 σχετικό)
έγγραφο του Υπουργείου Υγείας (Τμήμα Οργάνωσης ΚΥ& Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων), καλούνται οι φορείς αρμοδιότητας Β΄Κοινού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου να προβούν σε συμπληρωματική ανάρτηση Πινάκων εκλογέων ειδικευομένων ιατρών έως 23-07-2018.
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Οι οριστικοποιημένοι πίνακες εκλογέων θα αποσταλούν στην Υπηρεσία μας έως
την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
2. Υποβολή υποψηφιοτήτων
Στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών του Β΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων, αρμοδιότητας της 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, με
έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν οι μόνιμοι
υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,
με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ καθώς και οι ειδικευόμενοι ιατροί.
Ειδικά για την υποβολή υποψηφιοτήτων ειδικευομένων ιατρών (3 σχετικό) τίθεται ορισμένη προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων από 23-07-2018 έως 3007-2018. Οι υποψηφιότητες των ειδικευομένων ιατρών θα κατατίθενται στο
Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» από Δευτέρα 23-07-2018 έως και Δευτέρα 30-07-2018.
Οι έχοντες το δικαίωμα του εκλέγεσθαι συμμετέχουν στις εκλογές ξεχωριστά,
δηλαδή, οι μόνιμοι από τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι είτε κατά συνδυασμούς των υποψηφίων. Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
Στην αίτηση υποψηφιότητας του μεμονωμένου υποψήφιου αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδρομική
διεύθυνση του υποψήφιου.
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 κατά αλφαβητική σειρά, γ) το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού.
Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται ή θα περιέρχονται εγγράφως στην Υπηρεσία
μας από Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 έως την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018.
Σύνταξη πινάκων υποψηφίων για τοιχοκόλληση – ανακοίνωσή τους: έως την
Πέμπτη 02 Αυγούστου 2018.
Υποβολή ενστάσεων επί των υποψηφιοτήτων: Έως την ΠΕΜΠΤΗ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.
Εξέταση των ενστάσεων από την εφορευτική επιτροπή έως τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.
Κατάρτιση οριστικού πίνακα υποψηφίων για τοιχοκόλληση - ανακοίνωση τους
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018.
3. Συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών
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Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών των Νοσοκομείων και της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, που θα διενεργήσουν τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Β΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων, αρμοδιότητας της 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, θα αναδειχθούν με δημόσια κλήρωση από τους οριστικοποιημένους εκλογικούς καταλόγους.
Επισημαίνεται ότι θα αναδειχθούν ξεχωριστές Εφορευτικές Επιτροπές μονίμων
υπαλλήλων και Εφορευτικές Επιτροπές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Με ευθύνη του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας θα διενεργηθούν δημόσιες κληρώσεις τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 για τη συγκρότηση των Εφορευτικών
Επιτροπών.
Τη Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 θα τοιχοκολληθούν στα Νοσοκομεία ανακοινώσεις για την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής των δημόσιων κληρώσεων για
την συγκρότηση των Εφορευτικών Επιτροπών.
Η άσκηση των καθηκόντων των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών είναι υποχρεωτική και η απαλλαγή από αυτά είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος
4. Τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας
Για το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας ορίζεται η Αίθουσα Εστίασης του Νοσοκομείου στο ισόγειο του Κτηρίου Μαντούβαλου ως χώρος διεξαγωγής της ψηφοφορίας και σε κάθε νοσοκομείο ορίζεται ο τόπος με ευθύνη του Διοικητή ή του
Αναπληρωτή Διοικητή και σε συνεργασία με τις τοπικές εφορευτικές επιτροπές.
5. Εκτύπωση ψηφοδελτίων και προώθηση τους: Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018
Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων αμέσως μόλις λάβουν τα ψηφοδέλτια για την
εκλογή των αιρετών μελών του Β΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων, αρμοδιότητας της 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, με έδρα το Γενικό
Νοσοκομείο Νίκαιας, να φροντίσουν για την αναπαραγωγή και την έγκαιρη
προώθηση τους ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας.
Με ευθύνη των Νοσοκομείων θα πρέπει να εφοδιασθούν οι εφορευτικές επιτροπές εκτός των ψηφοδελτίων και με φακέλους και όλο το απαιτούμενο υλικό για
τη διενέργεια της εκλογής.
Επίσης επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αλληλογραφία. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αποσταλεί το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτιο, φάκελος ψηφοφορίας σφραγισμένος με την σφραγίδα
της εφορευτικής επιτροπής, ειδικός φάκελος για να επιστραφεί ο φάκελος ψηφοφορίας) έγκαιρα στους αποσπασμένους υπαλλήλους, εφόσον επιθυμούν να
ψηφίσουν με αλληλογραφία. Όσοι υπάλληλοι ψηφίσουν με αλληλογραφία, δεν
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έχουν πλέον το δικαίωμα να ψηφίσουν αυτοπροσώπως και αντίστροφα. Σε περίπτωση διπλοψηφίας ασκείται πειθαρχική δίωξη κατά του υπαλλήλου.
Τα λοιπά ισχύουν ως έχουν.
Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων παρακαλούνται για την πιστή τήρηση των ανωτέρω ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ&ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

-Γ.Ν.ΤΖΑΝΕΙΟ
-ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ
-Κ.Υ.-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ
-ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

-Γ.Ν.Δ.Α «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
(με την υποχρέωση να κοινοποιηθεί
το παρόν στο προσωπικό της ευθύνης τους)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
-Δ.Ι.Υ.-Δ.Ν.Υ.-Δ.Δ.Υ.-Δ.Τ.Υ.
-Τομεάρχες Νοσηλευτικής
(με την υποχρέωση να κοινοποιήσουν
το παρόν στο προσωπικό της ευθύνης τους)
-Υ.Δ.Υ.-Υ.Ο.Υ.
(με την υποχρέωση να κοινοποιήσουν
το παρόν στο προσωπικό της ευθύνης τους)
-Φαρμακείο
-Υποδιεύθυνση Πληροφορικής
-Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας,΄Ερευνας και Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης
-Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη
-Προϊσταμ. Παραϊατρ. Προσωπικού
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(με την υποχρέωση να κοινοποιήσει
το παρόν στο προσωπικό της ευθύνης της)
-Προϊσταμ.Κοινωνικής Εργασίας
(με την υποχρέωση να κοινοποιήσει
το παρόν στο προσωπικό της ευθύνης της)
-Προϊσταμ.Διαιτολογίας Διατροφής
(με την υποχρέωση να κοινοποιήσει
το παρόν στο προσωπικό της ευθύνης του)
-Δ/ντρια ΔΙΙΕΚ Νοσοκομείου
(με την υποχρέωση να κοινοποιήσει
το παρόν στο προσωπικό της ευθύνης της)
-Σύλλογο Εργαζομένων
-Νομικό Γραφείο
-Πίνακες Ανακοινώσεων
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