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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των Ιατρών και των λοιπών 

εργαζομένων στο Δ.Σ. του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 

                                         

 

                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ 

                           Η Διοικήτρια του  Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής     

 

 

 Έχοντας υπόψη : 

1.Τη με αρ. ΔΥ1δ/οικ. 35509/2007 Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ 421/Β/27.3.2007) 

«Καθορισμός 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» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 ( ΦΕΚ 150/Α΄/27-6-2100 ) «Δωρεά 

και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 5 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/ Α΄/ 1-3-2012) 

4. Την λήξη της θητείας των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  

5. Την με αριθμ. πρωτ. 883/11-09-2018 Προκήρυξη εκλογής των αιρετών εκπροσώπων 

των Ιατρών και των λοιπών εργαζομένων στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου 

6. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για την εκλογή εκπροσώπου των 

Ιατρών  και του αναπληρωτή του.  

 

                        Αποφασίζουμε 

 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ  των δύο (2) αιρετών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και ειδικότερα ενός (1) 

εκπροσώπου των Ιατρών καθώς και ενός (1) εκπροσώπου των λοιπών 

εργαζομένων με τους αναπληρωτές τους.  

2. Η Εκλογή θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ  09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 στο  κτίριο  

«Γεώργιος Γεννηματάς» και θα ολοκληρωθεί μέσα σε μια μέρα (από 7:00 π.μ. 

μέχρι 3:00 μ.μ). Η εφορευτική επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει 

τη  διάρκεια της  ψηφοφορίας, εφόσον έχουν προσέλθει πριν από τη λήξη της, 

εκλογείς που δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν.  

       3.  Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) έχουν: 

             Α. Για  την  εκλογή  εκπροσώπου καθώς και  του αναπληρωτή του 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  



             Β. Για την εκλογή  εκπροσώπου και του  αναπληρωτή του λοιπού, πλην   των       

               ιατρών,  προσωπικού  παίρνουν μέρος  οι   εργαζόμενοι όλων  των  κλάδων   

              (πλην ιατρών) που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

 

     Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές: 

     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.   

           

4. Οι καταστάσεις όσων έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται αναρτώνται 

σήμερα στον πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκομείου μας. 

5. Στις 01-10-18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.,  θα πραγματοποιηθεί συνέλευση     

    για  την  εκλογή  Εφορευτικής  επιτροπής. Εάν δεν υπάρξει απαρτία  (η συνέλευση   

    βρίσκεται σε απαρτία  όταν  οι παρόντες  υπερβαίνουν κατά ένα  (1) τα άτομα  που 

    είναι γραμμένα στην κατάσταση και λείπουν)  η  συνέλευση  θα   πραγματοποιηθεί    

    στις 02-10-18, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.(Στη δεύτερη συνέλευση για να    

    υπάρχει  απαρτία  χρειάζεται  να  παρευρίσκεται  το 30% των υπαλλήλων που είναι  

    γραμμένοι στις καταστάσεις, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα μονάδας που  τυχόν  

    προκύπτει).  

    Στην  περίπτωση  που  και  πάλι  δεν  υπάρχει απαρτία  η Εφορευτική Επιτροπή θα  

    συγκροτηθεί με δημόσια κλήρωση στις 04-10-18, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00   

    π.μ. 

 

6. Όσοι από τους γραμμένους στην κατάσταση των εκλογέων επιθυμούν να είναι   

    υποψήφιοι για την εκλογή τους ως εκπρόσωποι των εργαζομένων ή μέλη της  

   Εφορευτικής Επιτροπής υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στον 

   Διοικητή  μέχρι  την  έναρξη  της  εκλογής της  Εφορευτικής  Επιτροπής.  

 

   Για την εκλογή ως εκπροσώπου των εργαζομένων επιτρέπεται η υποβολή μόνο   

   μεμονωμένων υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.  

 

Ο Διοικητής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ανακοινώνει τις υποψηφιότητες στη συνέλευση και εάν υποβληθούν 

ενστάσεις, διακόπτεται η συνεδρίαση για εύλογο χρόνο προκειμένου οι ενστάσεις να 

υποβληθούν εγγράφως. Οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν προφορικώς, εάν δεν 

υποβληθούν εγγράφως, λογίζονται ότι δεν έχουν υποβληθεί. Επί  των ενστάσεων που 

αφορούν την παράλειψη εγγραφής στην κατάσταση των εκλογέων, στη διαγραφή από 

την κατάσταση των εκλογέων καθώς και τους υποψηφίους για μέλη της Εφορευτικής 

Επιτροπής  αποφαίνεται αμέσως η συνέλευση με ανάταση των χεριών, ύστερα από 

εισήγηση του Διοικητή ή του Προέδρου ή του εκπροσώπου του. 

 

Η ίδια  συνέλευση ορίζει και τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.   Η συνέλευση   

μπορεί  να προτείνει  μέλη  της ως  υποψήφιους, 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 

θα ασκεί ο Αναπληρωτής Διοικητής Ψ.Ν.Α. Παναγιώτου Ξενοφών. 

 



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 διεξάγεται εκλογή.  

     Διευκρινίζεται ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου μας είναι διετής. 
 
 

         

 

 

   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                              ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Ψ.Ν.Α. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ     

 

 

              ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ  

 

 

 

 

 

 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

-  Γραφείο Διοικήτριας 

- Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή  

 -Όλους τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των τμημάτων και δομών του 

Νοσοκομείου με ευθύνη να ενημερώσουν τους υπαλλήλους τους 
- Επιστημονικό Συμβούλιο 

- Σύλλογος Εργαζομένων 

- Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 

- Πίνακες Ανακοινώσεων 
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Πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ 

 

 


