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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ  

ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
 

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη: 
 

1. τον Οργανισμό του Νοσοκομείου 
2. την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.2416/15-01-2020, ΦΕΚ 30/17-01-2020/τ. ΥΟΔΔ Υπουργική Απόφαση 

του Υπουργείου Υγείας περί του Διορισμού του κ. Κάτσακα Οδυσσέα ως Διοικητή του Γ.Ν.Θ. 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», 

3. την Υ.Α. με αρ.Γ4β/Γ.Π. οικ./96519/14-12-2018, ΦΕΚ 749/14-12-2018/τ. ΥΟΔΔ περί του Διορισμού 
της κ. Εμμανουηλίδου Δήμητρας ως Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», 

4. τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/τ.Ά) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 

5. τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.8, εδάφιο 29 και άρθρο 9 του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81 τ.Ά) όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα, 

6. τις διατάξεις του άρθρου 50, παρ.10 του Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176 τ.Ά) «Οργάνωση και λειτουργία 
των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις», 

7. την αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.55542/4-5-2007 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης σχετικά με τον καθορισμό τρόπου και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπου στα 
Επιστημονικά Συμβούλια των Νοσοκομείων. (ΦΕΚ 769/Β/15-5-2007τ.Β), 

8. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/123000/25-10-2007 έγγραφο του ΥΥΚΑ με θέμα «Παρέχονται 
διευκρινίσεις», 

9. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π.73516/25-6-2010 έγγραφο του ΥΥΚΑ με θέμα «Παρέχονται 
διευκρινίσεις», 
 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Σ χ έ δ ι ο   
Θεσσαλονίκη, 2.10.2020 

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  Αριθμ. πρωτ. 15897 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

(Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 
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10. τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 13,14 15 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 τ. Ά) «Αναβάθμιση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης», 

11. τις αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.134272/29-10-2010, ΔΥ1δ/οικ.146131/23-11-2010 αποφάσεις του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με παροχή περαιτέρω συμπληρωματικών 
διευκρινήσεων αναφορικά με την εφαρμογή τουν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 τ.Α΄) στη συγκρότηση των 
Επιστημονικών Συμβουλίων,  

12. τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.4272/14 (ΦΕΚ 145 τ.Ά) «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της 
Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση 
διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων 
οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.» 

13. τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ.2 του ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 τ. Ά) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», 

14. τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.4486/17 (ΦΕΚ 115 τ. Ά) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», 

15. ,την αρ. Υ4α/οικ /οικ. 91432/25-7-2011 (ΦΕΚ 2012/09-09-2011, τ. Β’) Απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου 
Διοίκησης”, 

16. την υπ΄αριθμ. 1085/28-06-2018 Πράξη Διοικήτριας σχετικά με τη Συγκρότηση του Επιστημονικού 
Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, 

17. το γεγονός ότι η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» έληξε στις 
27/6/2020, 

18. τις διατάξεις του άρθρου εικοστού πρώτου της Π.Ν.Π.84/13-04-2020 (ΦΕΚ84/Α΄/13-04-2020) με 
θέμα: «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», 

19. την υπ΄αριθμ. 2545/23-09-2020 Πράξη Διοικητή σχετικά με τον ορισμό υπαλλήλων για τη σύνταξη 
και ανάρτηση καταστάσεων εκλογέων  

 
 
   

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
 

Εκλογές για την ανάδειξη εννέα (9) μελών με τους αναπληρωτές τους που θα αποτελέσουν τα μέλη του 
Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ. 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
Οι εγγεγραμμένοι στις συνημμένες καταστάσεις (που έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και εκλέγονται) 
καλούνται σε συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Tρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00  στην 
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και άμεση 
διενέργεια της εκλογής για την ανάδειξη των εκπροσώπων του Επιστημονικού Συμβουλίου.  
 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Η εκλογική διαδικασία κατά την ψηφοφορία συντονίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή. 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. Καθήκοντα προέδρου 
της Συνέλευσης μέχρι την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής ασκεί ο Διοικητής του Νοσοκομείου. Τα  
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μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκπρόσωποι στο Επιστημονικό 
Συμβούλιο. Η άσκηση των καθηκόντων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτική. 
 

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον οι παρόντες υπερβαίνουν κατά ένα (1) τα άτομα που είναι 
γραμμένα στην κατάσταση και λείπουν (50% +1) . Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί 
την επόμενη μέρα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00. Στη δεύτερη συνέλευση για να υπάρχει 
απαρτία χρειάζεται να παρευρίσκεται το 30% των υπαλλήλων που είναι γραμμένοι στην κατάσταση, χωρίς 
να υπολογίζεται το κλάσμα μονάδας που τυχόν προκύπτει. 
 
Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Εφορευτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί  με δημόσια κλήρωση από 
τον Διοικητή του Νοσοκομείου και η συνέλευση και οι εκλογές θα επαναληφθούν, ανεξαρτήτως 
απαρτίας, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Γ.Ν.Θ. «Άγιος 
Παύλος, από  ώρα 08:00  μέχρι 16:00. 
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκπρόσωποι στα 
Επιστημονικά Συμβούλια. Καθήκοντα Προέδρου της συνέλευσης μέχρι την εκλογή της Εφορευτικής 
Επιτροπής ασκεί ο Διοικητής του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του, μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε νοσοκομείου στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το Επιστημονικό 
Συμβούλιο. 
 
Ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στην αρχή 
της παρούσας πρόσκλησης. 
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ) ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
                          
1. Περίπτωση (α) της παραγρ.1 του άρθρου 9 τουν.3329/2005 (Ά 81) όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 41 του ν.4486/2017 
  
Εκλέγεται  ένας  (1) ιατρός με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικό Διευθυντή Τμήματος ή Διευθυντή 
Τμήματος, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊσταμένου, ή καθηγητή, οποιασδήποτε 
βαθμίδας, Διευθυντή Πανεπιστημιακής κλινικής ή εργαστηρίου, που εκλέγεται, με τον αναπληρωτή του, 
από όλους όσους κατέχουν κάποια από τις παραπάνω θέσεις ευθύνης, ως Πρόεδρος. 
Στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στα οποία είναι ενταγμένες Πανεπιστημιακές κλινικές ή Εργαστήρια, ο 
Πρόεδρος μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή Διευθυντής Ε.Σ.Υ 
 
2. Περίπτωση (β) της παραγρ.2 του άρθρου 46 του ν.4368/2016 που αντικατέστησε την παραγρ. 13 

του άρθρου 8 του ν.3868/2010 
 
Εκλέγονται δύο (2) ιατροί με βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ., ή μέλη ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, 
που εκλέγονται από όλους τους Διευθυντές Ε.Σ.Υ. του νοσοκομείου, πλην Συντονιστών Διευθυντών, και τα 
μέλη ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές 
Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, με τους αναπληρωτές τους 
Δικαίωμα να εκλεγούν στην περίπτωση αυτή, καθώς και να εκλέξουν έχουν όλοι οι ιατροί του 
Νοσοκομείου με βαθμό Διευθυντή πλην των Συντονιστών  Διευθυντών.           
 
3. Περίπτωση (γ) της παραγρ. 1 του άρθρου 9 του ν.3329/2005. Προστέθηκε η παραγρ.14     του 

άρθρου 8 του ν.3868/2010, η οποία καταργήθηκε με την παραγρ. 3 του άρθρου 46 του ν.4368/2016 
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Εκλέγεται ένας (1) ιατρός με βαθμό Επιμελητή Α΄ με τον αναπληρωτή του 
Δικαίωμα να εκλέξουν έχουν όλοι οι ιατροί του Νοσοκομείου με βαθμό Επιμελητή Α’. 
 
 
 
4. Περίπτωση (δ) της παραγρ. 1 του άρθρου 9 του ν.3329/2005 
 
Εκλέγεται ένας (1) ιατρός με βαθμό Επιμελητή Β΄ με τον αναπληρωτή του 
Δικαίωμα να εκλέξουν έχουν όλοι οι ιατροί του Νοσοκομείου με βαθμό Επιμελητή Β’. 
 
5. Περίπτωση (ε) της παραγρ. 1 του άρθρου 9 του ν.3329/2005. Είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 8 

παρ.15 του ν.3868/2010 και τροποποιήθηκε εκ νέου με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του 
ν.4272/2014 

 
Εκλέγεται ένας (1) επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρός, κατηγορίας ΠΕ, με  βαθμό τουλάχιστον 
Γ΄, με τον αναπληρωτή του 
 
Δικαίωμα να εκλέξουν έχουν όλοι οι επιστήμονες  της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου  μη ιατροί, 
κατηγορίας ΠΕ. 
 
6. Περίπτωση (ε) της παραγρ. 1 του άρθρου 9 του ν.3329/2005. Είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 8 

παρ.15 του ν.3868/2010 και τροποποιήθηκε εκ νέου με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του 
ν.4272/2014 

 
Εκλέγεται ένας (1) επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρός, κατηγορίας ΤΕ, με  βαθμό τουλάχιστον 
Γ΄, με τον αναπληρωτή του 
Δικαίωμα να εκλέξουν έχουν όλοι οι επιστήμονες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μη ιατροί, 
κατηγορίας ΤΕ. 
 
7. Περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3329/2005 
Εκλέγεται ένας (1) ειδικευόμενος ιατρός, με τον αναπληρωτή του. Δικαίωμα να εκλεγούν στην περίπτωση 
αυτή, καθώς και να εκλέξουν έχουν όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί του Νοσοκομείου, πλην των ιατρών που 
είναι τοποθετημένοι για τρίμηνη εξάσκηση, των στρατιωτικών υπεράριθμων, καθώς και όσων έχει λήξει η 
σύμβασή τους αλλά συνεχίζουν να υπηρετούν μέχρι την τοποθέτηση του επομένου. 
 
8. Περίπτωση (ζ) της παραγρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3329/2005 η οποία τροποποιήθηκε με την 

παράγραφο 15 του άρθρου 8 του ν.3868/2010 και τροποποιήθηκε εκ νέου με την παράγραφο 2 
του άρθρου 48 του ν.4272/2014 

 
Εκλέγεται ένας (1) Νοσηλευτής ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, και ελλείψει αυτού ένας (1) Νοσηλευτής ΤΕ ή 
μαία ή επισκέπτρια υγείας με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, που εκλέγεται από όλους τους νοσηλευτές και μαίες 
του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του. 
 
Δικαίωμα να εκλέξουν έχουν όλοι οι υπάλληλοι του Νοσοκομείου, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που 
υπηρετούν στον κλάδο νοσηλευτών, νοσοκόμων, μαιών/ευτών και επισκεπτριών/τών. 
 

 
 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΞΟΥΝ 
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    α. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι οι οποίοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν 
Οργανικά. 

    β. Όσοι από τους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα. 
 γ. Οι αγροτικοί ιατροί, οι επικουρικοί ιατροί καθώς και το λοιπό Επικουρικό Προσωπικό 
 
 

 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

 

 Οι εκλογές θα διενεργηθούν σε ξεχωριστές καταστάσεις, όσων έχουν δικαίωμα να εκλέξουν και 
να εκλεγούν για κάθε μια από τις παραπάνω ομάδες εκλογέων που θα καταρτισθούν με ευθύνη 
μας οι οποίες θα αναρτηθούν για οχτώ (8) τουλάχιστον ημέρες σε εμφανές μέρος του 
Νοσοκομείου. 

 Όσοι από τους εγγεγραμμένους στις συνημμένες καταστάσεις επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για 
την εκλογή τους ως εκπρόσωποι στο Επιστημονικό Συμβούλιο και πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στο Γραφείο του 
Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» -μέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου του Τμήματος  
Γραμματείας -, έως την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 10:00. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί με 
απόφαση της να παρατείνει τη διάρκεια της ψηφοφορίας, αν μετά τη λήξη του καθορισμένου 
χρόνου υπάρχουν παρόντες εκλογείς  για ψηφοφορία 

 Για την εκλογή ως εκπροσώπου στο Επιστημονικό Συμβούλιο επιτρέπεται η υποβολή μόνο 
μεμονωμένων υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

 Σταυροί προτίμησης ένας (1).  

  Οι εκλογείς προσέρχονται και παρουσιάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ελέγχει την 
ταυτότητα 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. 
 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν ανακύψει λόγω της εξάπλωσης της νόσου Covid-
σύμφωνα με τη 18η σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τη λήψη όλων εκείνων των 
μέτρων που θα διαφυλάξουν την προστασία της υγείας των υπαλλήλων και της δημόσιας υγείας 
γενικότερα: 
 
  1.Η προσέλευση των υπαλλήλων για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα θα πρέπει να 
γίνεται τηρουμένων των αποστάσεων του 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων. 
 
  2. Θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν μάσκα τόσο οι υπάλληλοι εκλογείς όσο και η εφορευτική 
επιτροπή. 
 
  3. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι στην έδρα της Υπηρεσίας και ειδικότερα στην αίθουσα/χώρο, 
όπου διενεργούνται οι εκλογές, δεν θα παρατηρούνται φαινόμενα συνωστισμού και 
συγχρωτισμού. 
 
  4.Θα πρέπει να εξασφαλιστεί προηγουμένως η απολύμανση του χώρου, αλλά και ο αερισμός 
αυτού καθ' όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. 
 
  5.Να εξασφαλιστεί εκ των προτέρων και κατά το μέτρο του δυνατού ότι οι εκλογείς δεν θα 
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χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα με τους άλλους εκλογείς, ιδίως στυλό, ή εφόσον αυτό δεν είναι 
εφικτό, να χρησιμοποιούνται γάντια μιας χρήσης ή να απολυμαίνονται τα μέσα και ο χώρος 
εκλογής μετά από κάθε χρήση. 
 

 Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 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 τη παράλειψη εγγραφής 
στην κατάσταση των εκλογέων, στη 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 εκπροσώπου του. Επί των ενστάσεων των 
υποψηφίων για την ανάδειξη των εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια αποφαίνεται η 
Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Εάν 
υποβληθεί μια υποψηφιότητα, δεν διεξάγεται εκλογή. 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να διορίσει έναν αντιπρόσωπο με έναν αναπληρωτή του. Ο 
διορισμός γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου στον αντιπρόσωπο, που παραδίδεται στην 
Εφορευτική Επιτροπή. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
υπάλληλοι του Νοσοκομείου 
 

 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων καθώς και στον ιστότοπο του 
Νοσοκομείου μας. 

 
 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 

                                                                  ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
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