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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του 
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

α) Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου (Αριθμ. Υ4α/οικ.112151/28-11-2012, ΦΕΚ 3314/τ.Β΄/12-12-12) 

β) Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005) όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν 
δ) Τις διατάξεις του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/Α΄/9-2-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
ε) Την αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.35509/16.03.2007(ΦΕΚ 421/Β΄/27-3-2007) απόφαση του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τον καθορισμό τρόπου και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπου 
εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο των Νοσοκομείων του ΕΣΥΚΑ καθώς και των Μονάδων, 
Κοινωνικής Φροντίδας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) της χώρας γ) Τον Οργανισμό 
του Νοσοκομείου, 
στ) Την Υ.Α. με αρ.Γ4β/Γ.Π. οικ./96519/11-12-2018, ΦΕΚ 749/τ. ΥΟΔΔ/14-12-2018 περί του Διορισμού της 
κ. Εμμανουηλίδου Δήμητρας ως Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
ζ) Την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.2416/15-01-2020, ΦΕΚ 30/τ. ΥΟΔΔ/17-01-2020 Υπουργική Απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας περί του Διορισμού του κ. Κάτσακα Οδυσσέα ως Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ» 
η) Την υπ’αριθμ.Γ4β/Γ.Π..9906/20-3-2020 (ΦΕΚ.217/Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2020)Υπουργική Απόφαση του 
Υπουργού Υγείας σχετικά με τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Θ. 
«Ο ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ», αρμοδιότητας 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης 
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θ) 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», όπως κυρώθηκε με το άρθρο εικοστό πρώτο του Ν. 
4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α΄/30-5-2020) 
ι) Την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31/8/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 
«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» 
ια) Την υπ’αριθμ. 2569/29-9-2020/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(ΑΔΑ: 68ΛΝ46906Ι-ΚΣ5) Απόφαση Δ/ΤΗ σχετικά 
με τον ορισμό υπαλλήλων για σύνταξη και ανάρτηση πινάκων εκλογέων προσωπικού για την ανάδειξη 
μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου 
 
 

προκηρύσσει τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη: 

 

1) Ενός (1) εκπροσώπου των ιατρών 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 

Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος»,   

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 

Γενικού Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος»,  

 

 

Άρθρο 1. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι  

 Ιατρών: 

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

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

στο Νοσοκομείο 

 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 
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Άρθρο 2. Τρόπος εκλογής 

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

ψηφοφορία. 

 

Άρθρο 3. 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 προς τον Διοικητή του Νοσοκομείου μέσω του Γραφείου 

Πρωτοκόλλου,  μέχρι την έναρξη της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής, δηλαδή έως και την Πέμπτη 

15/10/2020 και ώρα 10.00 π.μ. Για την εκλογή ως εκπροσώπου των εργαζομένων επιτρέπεται η υποβολή 

μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρίζονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ο Διοικητής 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 στην παράλειψη εγγραφής στην κατάσταση των εκλογέων, στη διαγραφή από την 

κατάσταση των εκλογέων, καθώς και στους 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 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 4.Πρόσκληση σε Συνέλευση – Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 

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

α) Όλοι οι ιατροί Ε.Σ.Υ. και οι ειδικευόμενοι ιατροί που υπηρετούν στο Νοσοκομείο στις 15/10/2020, 

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

και  

β) Όλοι οι εργαζόμενοι, πλην ιατρών, με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, στις 15/10/2020, 

ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών  χρήσεων του Νοσοκομείου  «Άγιος 

Παύλος»,  

για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής των εκπροσώπων των ιατρών και Εφορευτικής Επιτροπής των 

λοιπών πλην ιατρών εργαζομένων, καθώς και άμεση διενέργεια της εκλογής για την ανάδειξη του 

εκπροσώπου των εργαζομένων. 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 
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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 εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε φορέα. 

   

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. 

Δεν διεξάγεται εκλογή, αν στις καταστάσεις όσων έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται είναι 

γραμμένο μόνο ένα πρόσωπο. 

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

γραμμένα στην κατάσταση και λείπουν. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία (50% + 1) η 

συνέλευση και οι εκλογές θα επαναληφθούν στις 16/10/2020, ημέρα Παρασκευή, στην Αίθουσα 

Πολλαπλών χρήσεων του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος», για τους μεν ιατρούς στις 10:00 π.μ. για δε το 

λοιπό προσωπικό στις 11:00 π.μ. 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 δεν υπάρξει απαρτία (30%), η Εφορευτική Επιτροπή 

συγκροτείται με δημόσια κλήρωση (τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη), η οποία διενεργείται 

από τον Διοικητή του Νοσοκομείου 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. 

 

Άρθρο 5. Χρόνος και τόπος ψηφοφορίας 

Η ψηφοφορία για την εκλογή α) εκπροσώπου ιατρών και β) εκπροσώπου λοιπού, πλην ιατρών, 

προσωπικού, θα πραγματοποιηθεί στις 22/10/2020, ημέρα  Πέμπτη και θα διαρκέσει οχτώ (8) ώρες 

από 0700 έως 1500 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος»  

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

γίνεται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία μπορεί με απόφασή της να παρατείνει τη διάρκεια 

της ψηφοφορίας, αν μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου υπάρχουν παρόντες εκλογείς για 

ψηφοφορία. 
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Άρθρο 6. 

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. Στην περίπτωση που ο 

εκλογέας ψηφίζει με αλληλογραφία, τότε εσωκλείει το ψηφοδέλτιο που επιλέγει σε ταχυδρομικό 

φάκελο, στην θέση του αποστολέα αναγράφει ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κλάδο και κατηγορία στην 

οποία ανήκει καθώς και τον φορέα για την εκλογική διαδικασία του οποίου συμμετέχει. Ο κάθε 

εκλογέας αποστέλλει προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, ταχυδρομικά και μεμονωμένα τον 

φάκελο με τον οποίο συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η συγκεντρωτική αποστολή 

από τα παραρτήματα ή τις αποκεντρωμένες μονάδες των φορέων των φακέλων ψηφοφορίας των 

εκλογέων, προς την Εφορευτική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 7. 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. 

ε. Έχει περισσότερους από ένα (1) σταυρό. 

στ. Δεν έχει καθόλου σταυρούς. 

Άρθρο 8.Ανάδειξη εκπροσώπων 
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     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.  

 

Άρθρο 9.  Λοιπές πληροφορίες 

Ειδικές οδηγίες για τη διαδικασία των εκλογών αναφέρονται στην 

ΔΥ1δ/οικ.35509/16.03.2007(ΦΕΚ 421/Β΄/27-3-2007) απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.  

Ειδικότερα, βάσει της διαμορφωθείσας μέχρι στιγμής κατάστασης, όσον αφορά μέτρα και 

ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς της νόσου COVID-19, υπενθυμίζονται 

και συνιστώνται τα κάτωθι:  

 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.  

 Θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν μάσκα τόσο οι υπάλληλοι εκλογείς όσο και η εφορευτική 

επιτροπή.  

 Να μην παρατηρούνται φαινόμενα συνωστισμού και συγχρωτισμού  

 Καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, ο χώρος θα αερίζεται  

 Παρακαλούνται κατά το μέτρο του δυνατού οι εκλογείς να μη χρησιμοποιήσουν τα ίδια μέσα με τους 

άλλους εκλογείς, ιδίως στυλό, ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, να χρησιμοποιηθούν γάντια μιας χρήσης 

ή να απολυμαίνονται τα μέσα και ο χώρος εκλογής μετά από κάθε χρήση. 

 

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων καθώς και στον 

ιστότοπο http://www.agpavlos.gr/ του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα στην διαδρομή 

http://www.agpavlos.gr/index.php/2016-04-28-06-16-20/genika  

 
 

   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  
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