
 

Ησάλληλα, 21.11.2022 

 Αξ. Πξση. 
ΠΗΝΑΘΑ ΑΠΟΓΔΘΣΩΝ 
ΘΟΗΝ. ΓΡΑΜΜ. ΝΟΟΘ. 

 
 
 
                                                       ΑΠΟΦΑΖ 
 

Γιεξαγωγήρ  εκλογών για ηεν ανάδειξε αιπεηών εκπποζώπων και ηων 
αναπλεπωηών ηοςρ, ηων μονίμων ςπαλλήλων και ςπαλλήλων με ζσέζε 
επγαζίαρ ιδιωηικού δικαίος αοπίζηος σπόνος (ΗΓΑΥ) ζηο Β’ Θοινό 
Τπεπεζιακό ςμβούλιο ηος Π.Γ.Ν.Η., Γ.Ν.Η. «Γ. ΥΑΣΕΖΘΩΣΑ» και Γ.Ν.-
Θ.Τ. Φιλιαηών, απμοδιόηεηαρ ηερ 6ερ Τ.ΠΔ. 
 

Ο Γηνηθεηήο ηνπ Γ.Ν.Η. «Γ. ΥΑΣΕΖΘΩΣΑ» έρνληαο ππόςε:     
                                 
1. Σελ αξ. ΓΤ1δ/Γ.Π.νηθ.54210/31.05.2013 Τπνπξγηθή απόθαζε (ΦΔΘ 1387/η. 

Β’/2013) «ύζηαζε Θνηλώλ Τπεξεζηαθώλ πκβνπιίσλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ 
επνπηεύνληαη από ην Τπνπξγείν Τγείαο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. 
ΓΤ1δ/Γ.Π.νηθ.2180/09.01.2014 (ΦΔΘ 75/η. Α’/2014) «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ 
αξ. ΓΤ1δ/Γ.Π.νηθ.54210/31.05.2013 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο».  

2. Αξ. ΓΗΘΠΡ/Φ80/30/8703/1988 (ΦΔΘ/Β/1988) Τπνπξγηθή Απόθαζε «Σξόπνο, 
δηαδηθαζία θαη πξνϋπνζέζεηο εθινγήο ησλ εθπξνζώπσλ ησλ ππαιιήισλ ζηα 
ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ θαη ησλ 
Ν.Π.Γ.Γ.» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηηο ΓΗΘΠΡ/Φ80/54/11988/1988 (ΦΔΘ 
876/Β/1988) & ΓΗΓΑΓ/Φ37/165/30179/1990 (ΦΔΘ 562/Β/1990) θαη 
ΓΗΓΑΓ/Φ.37.9/683/19516/26-9-2001 (ΦΔΘ 1246/Β/2001) ππνπξγηθέο 
απνθάζεηο. 

3.  Σελ αξ. πξση. 22181/15.09.2022 απόθαζε πξνθήξπμεο εθινγώλ ηνπ 
Γηνηθεηή ηνπ Π.Γ.Ν.Η. 

4. Σν αξ. πξση. 18831/02.08.2022 έγγξαθν ηνπ Π.Γ.Ν.Η. κε ζέκα 
«Γλσζηνπνίεζε νξηζηηθνύ πίλαθα ππνςεθίσλ γηα ηελ αλάδεημε αηξεηώλ 
εθπξνζώπσλ ζην Β΄ Θνηλό Τπεξεζηαθό πκβνύιην αξκνδηόηεηαο 6εο Τ.ΠΔ.» 

 
 Αποθαζίδοςμε 

 
ηελ δηεμαγσγή  εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε αηξεηώλ εθπξνζώπσλ θαη ησλ 
αλαπιεξσηώλ ηνπο, ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ θαη ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ (ΗΓΑΥ) ζην Β’ Θνηλό Τπεξεζηαθό πκβνύιην 
αξκνδηόηεηαο ηεο 6εο Τ.ΠΔ. ηελ  
 

1ε Γεκεμβπίος 2022  εμέπα Πέμπηε 
  



Ωο ρώξνο δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ νξίδεηαη ε Αίζνπζα Πνιιαπιώλ 
Υξήζεσλ νη δε εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ από ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή. 

Ζ ςεθνθνξία ζα δηαξθέζεη από ώξα 08.00 κέρξη θαη ώξα 17.00, ζα 
είλαη δε άκεζε θαη κπζηηθή.  

Οη εθινγείο ςεθίδνπλ απηνπξνζώπσο. 
Οη ππάιιεινη πνπ εξγάδνληαη κε απόζπαζε ή κεηαθίλεζε εθηόο έδξαο 

ηεο ππεξεζίαο ηνπο κπνξνύλ λα αζθήζνπλ ην εθινγηθό ηνπο δηθαίσκα θαη δηα 
αιιεινγξαθίαο. Σν αληίζηνηρν εθινγηθό πιηθό γηα ηνπο ελ ιόγσ ππαιιήινπο 
απνζηέιιεηαη από ην αξκόδην ηκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο 
ππεξεζίαο ζηελ νπνία απηνί αλήθνπλ νξγαληθά. 

Γηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ κόλν νη εγγεγξακκέλνη ζηνπο νξηζηηθνύο 
πίλαθεο εθινγέσλ. 

Ζ αλαγλώξηζε ηνπ εθινγέα ζα ειέγρεηαη από ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή 
κε βάζε ηελ αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή κε ηελ επίδεημε νπνηνπδήπνηε άιινπ 
εγγξάθνπ ζηνηρείνπ πνπ έρεη εθδνζεί από θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη θέξεη 
ηελ θσηνγξαθία ηνπ. 

 
   
 

        
 
                                                         Ο   ΓΗΟΗΘΖΣΖ  ΣΟΤ ΝΟΟΘΟΜΔΗΟΤ 
 
                                                             ΠΤΡΗΓΩΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ 


