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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ 1041 
 
ΘΕΜΑ : Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου 

 

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», αφού έλαβε υπόψη της : 

 

α) τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/05 

β) την αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.35509/16.03.2007 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

σχετικά με τον καθορισμό τρόπου και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπου εργαζομένων στο Δ.Σ. των 

Νοσοκομείων. (ΦΕΚ 421/Β/27-3-2007) 

γ) Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου, 

δ) την Υ.Α. με αρ.Α2β//Γ.Π.οικ./43429/13-6-2016, ΦΕΚ 308/15-06-2016/τ. ΥΟΔΔ περί του Διορισμού της 

κ. Πατερνά Αναστασίας ως Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», 

 
προκηρύσσει τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη:  

 

1) Ενός (1) εκπροσώπου των γιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με 

τον αναπληρωτή του από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ. και τους ειδικευόμενους γιατρούς που υπηρετούν στο 

Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος»,   

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

Σ χ έ δ ι ο   
Θεσσαλονίκη 20/6/2018 

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ    

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                    «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
(Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 

   

    

Τμήμα: Γρ. Διοικήτριας 
 

Τηλέφωνο: 2313 304445-6 
Φαξ: 2310451727 

 
Πληροφορίες: Κατσάνα Κατερίνα 

E-mail: gramagpavlos@outlook.com 
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2)  Ενός (1) εκπροσώπου του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του Νοσοκομείου, ο 

οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από το λοιπό, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικό του 

Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος»,  

 

 

Άρθρο 1. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι  

1. Ιατρών: 

Για την εκλογή εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή των ιατρών στο Νοσοκομεία παίρνουν μέρος: 

α) όλοι οι ιατροί Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, β) όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί που υπηρετούν 

στο Νοσοκομείο 

 

2.  Λοιπού Προσωπικού: 

Για την εκλογή εκπροσώπου και του αναπληρωτή του λοιπού, πλην των ιατρών, προσωπικού του 

Νοσοκομείου παίρνουν μέρος α) οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων (πλην ιατρών) που υπηρετούν με 

οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) δεν συμμετέχουν όσοι έχουν προσληφθεί προσωρινά σε 

αναπλήρωση υπαλλήλων που απουσιάζουν. 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές: 

1. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά. 

2. Δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται όσοι από τους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία ή 
διαθεσιμότητα 
 

 

Άρθρο 2. Τρόπος εκλογής 

Οι εκπρόσωποι εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωματικούς τους με άμεση καθολική και μυστική 

ψηφοφορία. 

 

Άρθρο 3. Πίνακες Εκλογέων – Πρόσκληση σε Συνέλευση και Εκλογές 

 Καταρτίζονται οι καταστάσεις όσων  έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. 

 Καλούνται όσοι περιλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές σε συνέλευση και πιο συγκεκριμένα : 

α) Όλοι οι ιατροί Ε.Σ.Υ. και οι ειδικευόμενοι ιατροί που υπηρετούν στο Νοσοκομείο στις 02/07/2018, 

ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ στην Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων του Νοσοκομείου «Άγιος 

Παύλος» και  
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β) Όλοι οι εργαζόμενοι, πλην ιατρών, με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, στις 02/07/2018, 

ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών  χρήσεων του Νοσοκομείου  «Άγιος 

Παύλος»,  

 

για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής  και άμεση διενέργεια της εκλογής για την ανάδειξη του 

εκπροσώπου των εργαζομένων. 

 Η παρούσα απόφαση μαζί με τις καταστάσεις αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Νοσοκομείου. Για την ανάρτηση αυτή συντάσσεται αποδεικτικό, που υπογράφουν δύο υπάλληλοι του 

φορέα. Το αποδεικτικό αυτό πρωτοκολλείται αυθημερόν στο βιβλίο πρωτοκόλλου. Δεν διεξάγεται 

εκλογή, αν στις καταστάσεις όσων έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται είναι γραμμένο μόνο 

ένα πρόσωπο. 

 

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία (50% + 1) η συνέλευση και οι εκλογές θα επαναληφθούν για 

τους μεν γιατρούς στις 03/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών 

χρήσεων του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος», για δε το λοιπό προσωπικό στις 03/07/2018, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 09:30 στην Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος». 

 

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία (30%), η Εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται με δημόσια 

κλήρωση και οι εκλογές θα διενεργηθούν, ανεξαρτήτως απαρτίας, για τους γιατρούς στις 05/07/2018, 

ημέρα  Πέμπτη και ώρα 0700 π.μ στην Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων του Νοσοκομείου «Άγιος 

Παύλος», για δε το λοιπό προσωπικό, την ίδια ημέρα δηλαδή στις 05/07/2018, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 

0700 π.μ στην Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος». 

 

Άρθρο 4. Υποβολή υποψηφιοτήτων – Ανακήρυξη Υποψηφίων 

Όσοι από τους γραμμένους στην κατάσταση των εκλογέων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την 

εκλογή τους ως εκπροσώπου των εργαζομένων ή μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποβάλλουν 

έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στον Διοικητή ή τον Πρόεδρο κάθε φορέα μέχρι την έναρξη της 

εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής. Για την εκλογή ως εκπροσώπου των εργαζομένων επιτρέπεται η 

υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ο 

Διοικητής ή ο Πρόεδρος κάθε φορέα ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ανακοινώνει τις υποψηφιότητες στη συνέλευση και εάν υποβληθούν προφορικώς 

ενστάσεις, διακόπτεται η συνεδρίαση για εύλογο χρόνο προκειμένου οι ενστάσεις να υποβληθούν 

εγγράφως.  Οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν προφορικώς, αν δεν υποβληθούν εγγράφως λογίζονται ότι 

δεν έχουν υποβληθεί.  Επί των ενστάσεων που αφορούν την παράλειψη εγγραφής στην κατάσταση των 
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εκλογέων, στην διαγραφή από την κατάσταση των εκλογέων, καθώς και τους υποψήφιους για μέλη της 

Εφορευτικής Επιτροπής αποφαίνεται αμέσως η συνέλευση με ανάταση των χεριών, ύστερα από 

εισήγηση του Διοικητή ή του Προέδρου ή του εκπροσώπου του.  Επί των ενστάσεων των υποψηφίων για 

την ανάδειξη του εκπροσώπου των εργαζομένων αποφαίνεται η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την 

εκλογή της και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.  Εάν υποβληθεί μια υποψηφιότητα, δεν 

διεξάγεται εκλογή. 

 

Άρθρο 5. Εφορευτική Επιτροπή 

1. Η εκλογική διαδικασία κατά την ψηφοφορία συντονίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή. 

2. Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής. 

3. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται, μαζί με τα αναπληρωματικά μέλη, από τη 

συνέλευση με ανάταση των χεριών.  Η ίδια συνέλευση ορίζει και τον Πρόεδρο της Εφορευτικής 

Επιτροπής.  Η συνέλευση μπορεί να προτείνει μέλη της ως υποψηφίους για τη συγκρότηση της 

Εφορευτικής Επιτροπής, έστω και αν αυτά δεν έχουν θέσει υποψηφιότητα.  Τα μέλη της 

Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκπρόσωποι των εργαζομένων.  

Καθήκοντα Προέδρου της συνέλευσης μέχρι την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής ασκεί ο 

Διοικητής ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε φορέα. 

4. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον οι παρόντες υπερβαίνουν κατά ένα (1) τα άτομα που 

είναι γραμμένα στην κατάσταση και λείπουν.  Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση 

επαναλαμβάνεται στην ημερομηνία που έχει οριστεί.  Στη δεύτερη συνέλευση για να υπάρχει 

απαρτία χρειάζεται να παρευρίσκεται το 30% των υπαλλήλων που είναι γραμμένα στην κατάσταση, 

χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα μονάδας που τυχόν προκύπτει. 

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται με δημόσια κλήρωση 

(τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη), η οποία γίνεται από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου και αναβάλλεται η διενέργεια της εκλογής του εκπροσώπου των 

εργαζομένων για την επόμενη ημέρα ή για άλλη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ορίζει η 

Εφορευτική Επιτροπή κατά την οποία θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όσοι εκλογείς και αν 

παρευρίσκονται. 

5. Η άσκηση των καθηκόντων των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών είναι υποχρεωτική.  Απαλλαγή 

από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος.  Αν τα  μέλη της Εφορευτικής 

Επιτροπής δεν προσέλθουν για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους για τον παραπάνω λόγο, 

αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. 
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Άρθρο 6. Χρόνος και τόπος ψηφοφορίας 

1. Η ψηφοφορία για την εκλογή εκπροσώπου ιατρών  θα γίνει στις 05/07/2018, ημέρα Πέμπτη και 

θα διαρκέσει οχτώ (8) ώρες από 0700 μέχρι 1500  μ.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 

Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» , όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 7. 

2. Η ψηφοφορία για την εκλογή εκπροσώπου λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, θα γίνει την 

05/07/2018, ημέρα Πέμπτη και θα διαρκέσει οχτώ (8) ώρες από 0700 π.μ. μέχρι 1500  μ.μ  στην 

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος».  

 

Άρθρο 7. 

Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή, 
η οποία ελέγχει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον πίνακα εκλογέων. Αν δεν 
έχουν αστυνομική ταυτότητα, προσκομίζουν κάθε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο που έχει 
εκδοθεί από φορέα του δημοσίου τομέα και φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου. 

Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται τέτοιο έγγραφο, ο εκλογέας γίνεται δεκτός για την άσκηση του 
εκλογικού δικαιώματος μόνον εάν είναι γνωστός στα δύο τουλάχιστον μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. 
 

 

Άρθρο 8. Ακυρότητα ψηφοδελτίων 

1. Λέξεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές ή στίγματα ή άλλα σημεία ή σχήματα που σημειώνονται σε 

οποιαδήποτε πλευρά του ψηφοδελτίου επάγονται ακυρότητα, εφόσον αποτελούν διακριτικά 

γνωρίσματα που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας.  

2. Στίγματα, λέξεις, σημεία ή σχήματα που σημειώνονται στο φάκελο, εφόσον κριθούν ως 

διακριτικά γνωρίσματα που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας, επάγονται 

την ακυρότητα του ψηφοδελτίου που είναι μέσα στο φάκελο.  

3. Το ψηφοδέλτιο είναι επίσης άκυρο και στις εξής περιπτώσεις, που ορίζονται περιοριστικά, 

δηλαδή αν: 

α. Βρεθεί σε φάκελο που δεν είναι σύμφωνος με τους όρους της απόφασης αυτής. 

β. Εκτυπώθηκε σε χαρτί που διαφέρει ολοφάνερα στο χρώμα από αυτό που χορηγήθηκε  

    από την υπηρεσία. 

γ. Βρεθεί σε φάκελο που δεν φέρει την μονογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής  

    Επιτροπής. 

δ. Βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια που έχουν σταυρό υπέρ  

    διαφορετικών υποψηφίων. Αν όμως έχουν σταυρό στον ίδιο υποψήφιο, είναι έγκυρα και  

    υπολογίζονται ως μία ψήφος. 
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ε. Έχει περισσότερους από ένα (1) σταυρό. 

στ. Δεν έχει καθόλου σταυρούς. 

 

 

Άρθρο 9.Ανάδειξη εκπροσώπων 

     Εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο αναδεικνύεται ο υποψήφιος που είναι 

γραμμένος πρώτος στον πίνακα κατάταξης και οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά τη 

σειρά κατάταξής τους. Αντικατάσταση του εκπροσώπου γίνεται κατά την σειρά της αναπλήρωσης για το 

υπόλοιπο της θητείας του εκπροσώπου των εργαζομένων.  

 Ειδικές οδηγίες για τη διαδικασία των εκλογών αναφέρονται στην Α.Π. ΔΥ1δ/οικ. 

35509/16.03.2007 (ΦΕΚ 421/Β/27-3-2007) απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

 

 
      Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
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