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Τσ:χ Δ/νσr\

: Τέρμα οδού γγείας & Μεσογείων

πρΟΣ :

Ταχ. Κώδικας

: 11527

Όπως πίνακας αποδεκτών

πληροφορίες

: Θεόδωρος Τσαραπατσάνης

τηλέφωνο

: 213 214 3 354

Fαχ

: 213 214 3 181

Ε-mαίI

: gr.ρrοsορίκου@eΚαb.gr

Qέ[±g: «Ανάρτηση προσωρινών πινάκων εκλογέων για την ανάδειξη των αιρετών ει{προσώπων
των υπαλλήλων στο γπηρεσιαι{ό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ».
Σ}ίΞ±: 1. Την υπ'αριθμ. Δ1ΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18-06-2020 εγκύκλιο του γπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
' '`.. ξzωξi ί,2: Lην υπ.'αριθμ Δ1ΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-09-1988 (`ΦΕΚ 684/τ.Β'/1988) γπουργιιtή
-Απφφαση όπως τροποποιήθηιtε ιtαι ισχύει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών ενημερώνουμε ότι την 6-7-2020, ημέρα Δευτέρα, Θα
αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες εκλογέων (μονίμων και 1.Δ.Α.Χ.) για την ανάδειξη αιρετών
εκπροσώπων των υπαλλήλων στο γπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β.
Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις διορθώσεων καθώς και ενcπάσεις επί των ανωτέρω
πινάκων υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προΘεσμία επτά (7) ημερών, ήτοι έως και 13-072020, ημέρα Δευτέρα. Σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 του. άρθρου 3 της υπ'αρ.
Δικπρ/Φ8o/30/8703/19-09-1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β'/1988) γπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει: «3. Κάθε εκλογέας μπορεί να ζητήσει με αίτησή του την εγγραφή του στον οικείο
πίνακα καθώς και την διόρθωση κάθε Cποιχείου της εγγραφής του που εσφαλμένα τυχόν έχει
καταχωρηθεί Cπον κατάλογο ή έχει μεταβληθεί μετά την κατάρτιbη του καταλόγου. Μαζί με τις
.
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προσωπικό''.ίι-ητρώο του υπαλλήλου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας ή αποcπέλλονται σ[ις
αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου αυτού μέσα σε αποκλειστική προΘεσμία επτά (7)

ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων. 4. Μέσα cπις προΘεσμίες της προηγούμενης
παραγράφου και με τον ίδιο τρόπο, καθένας που έχει το δικαίωμα να εκλέγει, μπορεί να
υποβάλλει στη αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου αυτού ένcπαση για την 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, υτξοβάλλει, το
ονοματεπώνυμο εκείνου εναντίον του οποίου στρέφεται, τον συγκεκριμένο πίνακα εκλογέων και
τους ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται για τη διαγραφή. 5. Η αρμόδια
υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου αυτού εξετάζει τις αιτήσεις και τις ενστάσεις μέχρι 30 1ουλίου και

επιφέρει τις σχετικές μεταβολές Cπους πίνακες εκλογέων. Οι πίνακες οριστικοποιούνται στις 31
Ιουλίου».

Τα Τμήματα Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης των Παραρτημάτων, Θα πρέπει να

φροντίσουν -με αποκλειαική τους ευθύνη - για την έγκαιρη ανάρτηση των πρρσωρινφν πινάκων
εκλογέων, τόσο στην έδρα του Παραρτήματος, όσο ιtαι Cπους τομείς ευθύνης τουςικαι να
αποστείλουν άμεσα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, στην Κ.γ. τα σχετικά πραιπικά ανάρ-t'ησης
(μέσω e-mαίι).
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ΠΙΝΑΙ(ΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Τμήμα Γραμματείας (με ευθύνn τnc να αναρτnΘεί στουc π(ναι{εc α\rαttοινώ_qεων της
Κεντοικήc γπnοεσίαc και στο ροrtαι)
2. Τμήμα Πληροφορικής (ανάρτηση στο sίte του ΕΚΑΒ)

3. Παραρτήμcπα ΕΚΑΒ (Αποστολή ιιε fαχ, Lιε ευθύνn σαc να κοινοποιnΘεί σε όλους τουc
Τοιmίc ευθύνnc σαcΙ

4. Προtcπαμένη Δ/νση Νοσηλευτικών γπηρεσιών, κα Καλούδη Ελευθερία
5. Αναπληρώτρια ΠροΤσταμένη Τμήματος Άμεσης Επέμβασης, κα Μαυρικάκη Σοφία (με την
υποχρέωση να κοινοποιηθεί σε όλους τους τομείς ευθύνη σας ήτοι: Θήβας- ΛιβαδειάςΧαλκίδας- Ιστιαίας- Κύμης- Καρύστου καθώς και στον τομέα Κυθήρων)
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