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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του Ιατρικού και             

              Λοιπού Προσωπικού εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ. Ν.         

             Γρεβενών και πρόσκληση σε Συνέλευση για Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής». 
 

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Γρεβενών, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 4 ειδ. ε΄ και στ΄) του Ν.3329/2005, ‘όπως αντικαταστάθηκε με 

τις διατάξεις του εδαφίου (δ) της παρ. (21) του άρθρου 3 του Ν.3527/2007. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 50 του Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176/11-07-2015). 

3. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 8 του Ν.3868/2010. 

4. Την υπ’ αριθμ.:ΔΥ1δ/οικ.35509/16-03-2007 Απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 421/27-03-2007 τ. Β΄), στην οποία ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι 

λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του ιατρικού και λοιπού 

προσωπικού στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 

5. Την υπ’ αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ. 882/08-01-2020  (ΑΔΑ: Ψ3ΞΛ465ΦΥΟ-Ζ7Κ) Απόφαση  του 

Υπουργού Υγείας (Αρ. Φ. 8/13-01-2020, τχ. Υ.Ο.Δ.Δ.), δυνάμει της οποίας διορίσθηκε  η 

Διοικήτρια του Γ. Ν. Γρεβενών.  

6.  Την υπ’ αριθμ.:Γ4β/Γ.Π.οικ.81564/13-12-2018 (ΦΕΚ.777/28-12-2018/τχ.Υ.Ο.Δ.Δ.), με (ΑΔΑ: 

ΩΤΔΣ465ΦΥΟ-ΩΩΕ) απόφαση του Υπουργού και αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.80254/14-11-2019 (ΦΕΚ 986/τχ.ΥΟΔΔ/22-11-

2019), με ΑΔΑ: ΩΑΝΘ465ΦΥΟ-ΒΛ8 και Γ4β/ΓΠ.οικ.25774/17-04-2020 (ΦΕΚ 

325/τχ.ΥΟΔΔ/29-04-2020) με ΑΔΑ: ΩΖΨΔ465ΦΥΟ-ΘΚ0 Αποφάσεις του Υπουργού Υγείας περί 

«Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ. Ν. Γρεβενών». 

7. Την επικείμενη λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 13
η
 -12-2020.  

 

Α.  

Προκηρύσσουμε 
 

Τη διενέργεια εκλογών στις 1-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 - 16:00 για την ανάδειξη 

αιρετών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως εξής: 
1. Ενός (1) εκπροσώπου των ιατρών και ειδικευόμενων ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, ο 

οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς ΕΣΥ, τους ειδικευόμενους 

ιατρούς που υπηρετούν στο Νοσοκομείο. 

2. Ενός (1) εκπροσώπου του λοιπού, πλην των ιατρών ΕΣΥ, προσωπικού του Νοσοκομείου, ο 

οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το λοιπό, (πλην των ιατρών ΕΣΥ), 

προσωπικό του Νοσοκομείου. 

 

Υποβολή Υποψηφιοτήτων : 
 Επιτρέπεται η υποβολή μεμονωμένων υποψηφιοτήτων στο Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου 

Γρεβενών, ή στον νόμιμο αναπληρωτή του, οι οποίες θα καταχωρούνται σε ενιαία ψηφοδέλτια. 

Στην αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η 

υπαλληλική ιδιότητα και μυστική ψηφοφορία. 

ΑΔΑ: 90074690ΒΨ-ΒΛ7



 Για την εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής, οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με έγγραφη 

δήλωση στη  Διοικήτρια. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι 

για εκπρόσωποι εργαζομένων. Εάν υποβληθεί μία (1) υποψηφιότητα δεν διεξάγεται εκλογή. 

 Η υποβολή υποψηφιοτήτων για εκπροσώπους και μέλη εφορευτικής επιτροπής μέχρι την Τετάρτη 

25-11-2020 και ώρα 14:30. 

Τόπος Εκλογής: 
Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Νοσοκομείου (ισόγειο). 

 

Τρόπος Εκλογής: 
Οι εκπρόσωποι εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωματικούς τους με άμεση καθολική και μυστική 

ψηφοφορία. 

 

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι: 
1. Για την εκλογή εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή  των ιατρών στο Νοσοκομείο παίρνουν 

μέρος: 

(α)  Όλοι οι ιατροί ΕΣΥ που υπηρετούν στο Νοσοκομείο. 

(β) Όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί που υπηρετούν στο Νοσοκομείο. 

2. Για την εκλογή εκπροσώπου και του αναπληρωτή του λοιπού (πλην των ιατρών) προσωπικού του 

Νοσοκομείου, παίρνουν μέρος: 

(α) Οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων (πλην των ιατρών) που υπηρετούν με οποιανδήποτε σχέση 

εξαρτημένης εργασίας. 

 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ανωτέρω εκλογές : 
1. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι εκλέγουν και εκλέγονται στην υπηρεσία που ανήκουν 

οργανικά. 

2. Οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα. 

3. Όσοι έχουν προσληφθεί προσωρινά σε αναπλήρωση υπαλλήλων που απουσιάζουν. 

 

Β. 

Κ α λ ο ύ μ ε 
Σε Γενική Συνέλευση τους εργαζόμενους που περιλαμβάνονται στους πίνακες εκλογέων για την 

εκλογή Εφορευτικών Επιτροπών και άμεση διενέργεια εκλογών,  ως εξής: 

 

Για την ανάδειξη εκπροσώπου ιατρών: 
Γενική Συνέλευση στις 26-11-2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα από 11:00  έως 12:00  στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων του Νοσοκομείου (ισόγειο). 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 27-10-2020 ημέρα 

Παρασκευή, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. 

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής θα γίνει από 

τον Διοικητή με δημόσια κλήρωση την Δευτέρα 30-11-2020. 

 

Για την ανάδειξη εκπροσώπου λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών): 
Γενική Συνέλευση στις 26-11-2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα από 12:30  έως 13:30 στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων του Νοσοκομείου (ισόγειο). 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 27-10-2020 ημέρα 

Παρασκευή, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. 

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής θα γίνει από τον Διοικητή 

με δημόσια κλήρωση την Δευτέρα  30-11-2020. 

Η παρούσα μαζί με τους πίνακες εκλογέων ( όσων έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλεγούν) να 

αναρτηθεί στους Πινάκες Ανακοινώσεων του Νοσοκομείου. 

 

                                                                                    Η Διοικήτρια Γ. Ν. Γρεβενών  

                                                                                      

                                                                                           Δρ. Ευτυχία Π. Καπάτου 

 

 
Εσωτερική Διανομή: 

1. Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας 
2. Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας 

3. Τμήμα Δ.Α.Δ. 

4. Πίνακες ανακοινώσεων Γ.Ν. Γρεβενών 

ΑΔΑ: 90074690ΒΨ-ΒΛ7
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