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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για τον καθορισμό   ημέρας εκλογών,  για την ανάδειξη αιρετών μελών και των 

αντίστοιχων αναπληρωματικών τους, των μονίμων υπαλλήλων, στο  Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γ.Ν. 

Κέρκυρας -ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το γεγονός ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2022 λήγει η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών  

Συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. 

2. Την σχετική νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών αιρετών εκπροσώπων των 

υπαλλήλων, μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ., και ειδικότερα: 

2.1. Την αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (Β’ 684) υπουργική απόφαση (εφεξής υπουργική 

απόφαση),όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-1988 (Β’ 876), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/ 

165/30179/3-9-1990 (Β’ 562), ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/ 19516/26-9-2001 (Β’ 1246) και 

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (Β’ 3794) υπουργικές αποφάσεις, 

2.2. Τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει), 

σύμφωνα με τις οποίες οι αιρετοί εκπρόσωποι θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία/εκπαιδευτική 

βαθμίδα ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν βαθμό τουλάχιστον Γ’, 

2.3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Α ́ 81) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του 

άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (Α ́ 163) και της παρ. 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α ́ 54), 

2.4. Τις διατάξεις του άρθρου 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, όπως ισχύ 

3. Τις διατάξεις της υπ.αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/οικ.10294/24.06.2022 Εγκυκλίου  του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων τω υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά 

συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ-Θητεία 2023-2024, 

4. Την με α.π. 351/30-06-2022 Απόφαση Διοικητή  ,με θέμα «Έναρξη εκλογικής διαδικασίας για την 

ανάδειξη αιρετών μελών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών τους, στο  Υπηρεσιακό Συμβούλιο του 

Γ.Ν. Κέρκυρας -ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024»,  

 

Αποφασίζουμε 

Ορίζουμε την  21/10/2022, ημέρα Παρασκευή,  ως ημερομηνία ψηφοφορίας, για την ανάδειξη αιρετών 

εκπροσώπων ( τακτικών & αναπληρωματικών)  των μονίμων υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του 

Γ.Ν.Κέρκυρας, με  θητεία δύο ετών και συγκεκριμένα από 01/01/ 2023 έως 31/12/2024. 

Χώρος ψηφοφορίας ορίζεται το Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου και η  ώρα ψηφοφορίας  από 8.00 π.μ. 

-5.00 μ.μ. 

Η εν λόγω Προκήρυξη καθορισμού της ημέρας των εκλογών θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα τοιχοκολληθεί 

στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και στον Ιστότοπο του Γ.Ν.Κέρκυρας και να 

αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) σε όλες τις Δομές του Τομέα Ψυχικής Υγείας του 

Γ.Ν.Κέρκυρας. 
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