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                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
1.Προσκαλούμε τους υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στις επισυναπτόμενες καταστάσεις, 
σε συνέλευση  που θα πραγματοποιηθεί την    14 / 06 /2018   ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. 
στο χώρο του Αμφιθεάτρου του Νοσοκομείου με θέμα «Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και 
άμεση διενέργεια της εκλογής για την ανάδειξη α)  ενός εκπροσώπου των ιατρών και 
ειδικευόμενων ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον 
αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ. και τους ειδικευόμενους ιατρούς που υπηρετούν στο 
Νοσοκομείο και β) ενός 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, για το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου 
μας». 
2.Εάν δεν υπάρξει απαρτία (η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον οι παρόντες 
υπερβαίνουν κατά ένα (1) τα άτομα που είναι γραμμένα στην κατάσταση και λείπουν)την   14/ 
06 / 2018 η συνέλευση και διενέργεια εκλογών θα επαναληφθεί την  18/ 06 /2018 ημέρα  
Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. Στην 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, η οποία γίνεται από τον Διοικητή του Νοσοκομείου και αναβάλλεται η διενέργεια 
της εκλογής των εκπροσώπων 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.  
3.Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν και εκλέγεσθε) έχουν για την (α) περίπτωση 
όλοι οι γιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. του Νοσοκομείου  (πλην επικουρικών) καθώς και όλοι οι 
ειδικευόμενοι γιατροί που υπηρετούν στο Νοσοκομείο μας και για την (β) περίπτωση όλοι οι 
εργαζόμενοι (πλην Ι.Δ.Ο.Χ. και ιατρών Ε.Σ.Υ.) που υπηρετούν στο Νοσοκομείο,  στον Ξενώνα 
και στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.  
Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι μετέχουν στην εκλογική διαδικασία της οργανικής τους θέσης. Οι 
πίνακες εκλογέων συντάσσονται από την υπηρεσία μας και τοιχοκολλούνται στους πίνακες 
ανακοινώσεων του Νοσοκομείου , του Ξενώνα και του  ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. συντασσομένου του 
ανάλογου πρακτικού τοιχοκόλλησης. 
4.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 μέχρι την έναρξη της εκλογής της 
Εφορευτικής Επιτροπής. 
5.Για την εκλογή ως εκπροσώπου των εργαζομένων επιτρέπεται η υποβολή μόνο 
μεμονωμένων υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.   
Ο Διοικητής ανακοινώνει τις υποψηφιότητες στη συνέλευση και εάν υποβληθούν προφορικών 
ενστάσεις διακόπτεται η συνεδρίαση για εύλογο χρόνο προκειμένου οι ενστάσεις να 
υποβληθούν γραπτώς. Οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν προφορικώς αν δεν υποβληθούν 
γραπτώς λογίζονται ότι δεν έχουν υποβληθεί. Επί των ενστάσεων που αφορούν α)την 
παράλειψη εγγραφής στην κατάσταση των εκλογέων, β)στη διαγραφή από την κατάσταση των 
εκλογέων και γ)τους υποψήφιους για μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, αποφαίνεται αμέσως η 
συνέλευση με ανάταση των χεριών ύστερα από εισήγηση του Διοικητή. 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 μία υποψηφιότητα δεν διεξάγονται εκλογές. 
6.Για την ανάδειξη των εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας 
συγκροτείται α)εφορευτική επιτροπή για την εκλογή εκπροσώπου των γιατρών και 
β)εφορευτική επιτροπή για την εκλογή εκπροσώπου του λοιπού προσωπικού.  
Η Εφορευτική Επιτροπή είναι Τριμελής και εκλέγεται μαζί με τα αναπληρωματικά μέλη από την 
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 την 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. 
Η Εφορευτική Επιτροπή διευθύνει την εκλογή και τηρεί βιβλίο Πρακτικών και Πρωτόκολλο 
ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος της επιτροπής αναθέτει σε ένα από τα μέλη της καθήκοντα 
Γραμματέα για την σύνταξη των Πρακτικών. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά 
πλειοψηφία και λειτουργεί σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων χρησιμοποιεί την σφραγίδα του Νοσοκομείου την οποία μετά το τέλος 
της ψηφοφορίας παραδίδει στην υπηρεσία.  
7.Η ψηφοφορία διεξάγεται μετά την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής από την Συνέλευση και 
διαρκεί οκτώ (8) ώρες. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει τη 
διάρκεια της ψηφοφορίας, αν μετά την λήξη του καθορισμένου χρόνου υπάρχουν παρόντες 
εκλογείς για ψηφοφορία. 
                                                                                                    Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
                                                                                                         
Για την ακρίβεια                                                                                  ΔΗΜ.ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ 
Ο Πρ/νος Τμ.Γραμματείας 


