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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

ΓΗΟΗΚΖΖ 6
ες

 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ                                                  

ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

 

ΘΕΜΑ: Πξνθήξπμε εθινγώλ αλάδεημεο αηξεηώλ κειώλ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γ.Ν.Ζ. « ΑΓ. ΔΘΟΝΤΘΟ». 

ΑΠΟΦΑΗ   

Ο Δηνηθεηήο  ηνπ  ΓΕΝΘΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟΤ ΖΑΚΤΝΘΟΤ  έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 4 εδ.  δ  & ζη ηνπ Ν.3329/05 «Εζληθό ύζηεκα Τγείαο 

& Κνηλ. Αιιειεγγύεο θ.ι.π. δηαηάμεηο», όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

εδαθίνπ δ ηεο παξ.21 ηνπ 3
νπ

 άξζξνπ  ηνπ λ.3527/07 «Κύξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ Ν.Π. 

επνπηεπνκέλσλ από ην Τ.Τ.&Κ.Α.». 

2. Σνπ άξζξνπ 50 παξ. 10 ηνπ Ν.3370/05 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ δεκ. 

Τγείαο θ.ι.π. δηαηάμεηο». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3868/2010. 

4. Σελ ππ’ αξηζκ. ΔΤ1δ/35509/2007 απόθαζε ηνπ Τ.Τ.& Κ.Α. «πεξί θαζνξηζκνύ ηξόπνπ 

& δηαδηθαζίαο εθινγήο εθπξνζώπνπ εξγαδνκέλσλ ζην Δ.. ησλ Ννζνθνκείσλ.». 

5. Σν ππ’ αξηζκ. Γ4β/Γ.Π.νηθ. 14354/28-2-2020 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο, πεξί 

εθινγήο αηξεηώλ εθπξνζώπσλ γηα ηελ ζπγθξόηεζε ηνπ Δ.. ηνπ Γ.Ν.Ζ. 

 

Πξνθεξύζζεη  

 

Εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ 

Ννζνθνκείνπ,  

Α.  Σσλ  ηαηρώλ ηοσ  Δ..Τ. θαη ησλ εηδηθεσοκέλωλ ηαηρώλ  πνπ ππεξεηνύλ ζην Γ.Ν.Ζ. 

& ζην Κ.Φ.Τ.-Θ.Π.Κ.. 

Β. Σσλ εργαδοκέλωλ όιωλ ηωλ θιάδωλ (πιελ ηαηξώλ), κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ηνπ Ννζνθνκείνπ & ηνπ Κ.Φ.Τ.-Θ.Π.Κ.. 

 

Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ παξαπάλσ εθινγώλ ζπγθξνηνύληαη: 

α) εθνξεπηηθή επηηξνπή γηα ηελ εθινγή εθπξνζώπνπ ησλ ηαηξώλ θαη  

β) εθνξεπηηθή επηηξνπή γηα ηελ εθινγή εθπξνζώπνπ ηνπ ινηπνύ πξνζσπηθνύ. 

Οη εθνξεπηηθέο επηηξνπέο είλαη ηξηκειείο, ζπληνλίδνπλ ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, θαηά 

ηελ ςεθνθνξία θαη εθιέγνληαη καδί κε ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε από ηηο γεληθέο 

ζπλειεύζεηο, νη νπνίεο απνηεινύληαη από όινπο όζνπο πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο όζσλ έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη.  

 

Οη γεληθέο ζπλειεύζεηο δηεμάγνπλ ςεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ησλ 

εθνξεπηηθώλ επηηξνπώλ θαη άκεζε ςεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε ησλ εθπξνζώπσλ ησλ 

ηαηξώλ θαη ινηπώλ εξγαδνκέλσλ, όηαλ βξίζθνληαη ζε απαξηία κε παξόληεο πνπ  

ππεξβαίλνπλ θαηά έλα (1) ηα άηνκα πνπ είλαη γξακκέλα ζηελ θαηάζηαζε θαη ιείπνπλ.  

Η ίδηα ζπλέιεπζε νξίδεη θαη ηνλ πξόεδξν ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο.  

Εάλ δελ ππάξρεη απαξηία νη γεληθέο  ζπλειεύζεηο  επαλαιακβάλνληαη κε απαηηνύκελε 

απαξηία ηνπ 30 % ησλ ππαιιήισλ πνπ είλαη γξακκέλνη ζηελ θαηάζηαζε. 

 

ε πεξίπησζε  έιιεηςεο  απαξηίαο θαη ζηελ επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε ε εθνξεπηηθή 

επηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε δεκόζηα θιήξσζε θαη ε δηελέξγεηα ηεο ςεθνθνξίαο αλάδεημεο 

ησλ εθπξνζώπσλ ησλ ηαηξώλ θαη ινηπώλ εξγαδνκέλσλ αλαβάιιεηαη γηα ηελ επόκελε 
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εκέξα ή γηα  άιιε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ώξα πνπ νξίδεη ε εθνξεπηηθή επηηξνπή, θαηά 

ηελ νπνία ζεσξείηαη όηη ππάξρεη απαξηία όζνη εθινγείο θαη αλ παξεπξίζθνληαη .  

 

Σα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνη γηα εθπξόζσπνη 

ησλ ηαηξώλ θαη ινηπώλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Η άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ  ησλ κειώλ ησλ εθνξεπηηθώλ επηηξνπώλ είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

Η αλάξηεζε ησλ θαηαζηάζεσλ όζσλ έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη, 

θαζώο θαη ε πξόζθιεζε ησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζ’ απηέο γηα γεληθή ζπλέιεπζε, 

νξίδεηαη γηα ηελ 26-3-2020. 

 

Οη γεληθές ζσλειεύζεης γηα ηελ δηεμαγσγή  ςεθνθνξίαο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ 

ησλ εθνξεπηηθώλ επηηξνπώλ θαη ςεθνθνξίαο γηα ηελ αλάδεημε ησλ εθπξνζώπσλ ησλ 

ηαηξώλ θαη ινηπώλ εξγαδνκέλσλ νξίδνληαη: 

 Σελ 3-4-2020 θαη ώξα 10.00 π.κ.  γηα ηοσς ηαηρούς θαη  

 ηελ 3-4-2020 θαη ώξα 11.00 π.κ. γηα ηνπο εργαδόκελοσς όιωλ ηωλ θιάδωλ 

(πιελ ηαηξώλ). 

Οη επαλαιεπηηθέο ζπλειεύζεηο (ζε πεξίπησζε έιιεηςεο απαξηίαο) νξίδνληαη: 

 Σελ 6-4-2020  θαη ώξα 10.00 π.κ.  γηα ηοσς ηαηρούς θαη  

 ηελ 6-4-2020 θαη ώξα 11.00 π.κ. γηα ηνπο εργαδόκελοσς όιωλ ηωλ θιάδωλ 

(πιελ ηαηξώλ). 

 

Δηθαίσκα   σποβοιής σποψεθηόηεηας έρνπλ:  

Α. Οη  ηαηξνί ηνπ Ε..Τ., θαζώο θαη νη εηδηθεπόκελνη ηαηξνί,  ηνπ  Γ.Ν.Ζ. & ηνπ 

Κ.Φ.Τ.-Θ.Π.Κ.. 

Β. Οη εξγαδόκελνη όισλ ησλ θιάδσλ (πιελ ηαηξώλ), κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ηνπ Ννζνθνκείνπ & ηνπ Κ.Φ.Τ.-Θ.Π.Κ.. 

 

Όζνη επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη ππνβάινπλ έγγξαθε δήισζε ππνςεθηόηεηαο ζηνλ 

Δηνηθεηή ηνπ Γ.Ν.Ζ., κέρξη  ηελ έλαξμε εθινγήο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. 

Επηηξέπεηαη ε ππνβνιή κόλο κεκολωκέλωλ σποψεθίωλ, νη νπνίεο θαηαρσξνύληαη ζε 

εληαίν ςεθνδέιηην. 

 

Οη ελζηάζεης ππνβάιινληαη εγγξάθσο, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ ππνςεθηνηήησλ 

ζηε γεληθή ζπλέιεπζε. 

 Επί ησλ ελζηάζεσλ πνπ αθνξνύλ παξάιεηςε εγγξαθήο ζηελ θαηάζηαζε 

εθινγέσλ , ζηε δηαγξαθή από ηηο θαηαζηάζεηο εθινγέσλ θαη  ζηνπο ππνςεθίνπο 

γηα κέιε εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, απνθαίλεηαη ακέζσο  ε Γεληθή πλέιεπζε. 

 Επί ησλ ελζηάζεσλ  ησλ ππνςεθίσλ απνθαίλεηαη ε εθνξεπηηθή επηηξνπή, 

ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηεο θαη πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο.  

 

Η γεληθή ζπλέιεπζε θαη νη ςεθνθνξίεο  ζα δηεμαρζνύλ, ζηελ αίζοσζα ζσλεδρηάζεωλ 

ηοσ Γ.. ηοσ Γ.Ν.Ε.  

 

Ο ΔΘΟΘΚΗΣΗ 

 

                               ΓΕΧΡΓΘΟ Υ. ΡΑΓΚΟΤΗ 

ΑΔΑ: 94554690ΒΞ-ΑΒ6
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