
Σελίδα 1 από 2

                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                      
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ     
           "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"                                                                     

                       Χανιά   7/11/2022                                      
Αριθμός  Πρωτ.  

Υποδιεύθυνση Διοικητικού
Ταχ.Δ/νση: 73300 Μουρνιές 
Πληροφορίες: Απ. Τσιτακίδης
Τηλέφωνο: (28210) - 22378
FAX: (28210) - 90299

                   ΠΡΟΣ 
A. ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ & ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 

ΙΑΤΡΟΥΣ
B. ΛΟΙΠΟ ΜΟΝΙΜΟ,  Ι.Δ.Α.Χ. &  Ι.Δ.Ο.Χ. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

του Γ.Ν.Χ. και του Κ.Ψ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
«Για την ανάδειξη δύο (2) εκπροσώπων των εργαζομένων και των αναπληρωτών τους στο Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου»
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Ο Ν.3329/2005 άρθρο 7 παρ.4(δ) (Α΄81), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3868/2010 άρθρο 8 παρ.1 

(Α΄129).
2. Η Γ2α/73800/17/31-12-2018 ΚΥΑ  των Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών & Υγείας 

«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (Β΄6166).
3. Η ΔΥ1δ/οικ.3550916-03-2007 Απόφαση του Υπ. Υγείας «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εκλογής 

εκπροσώπου εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο των Νοσοκομείων…» (Β΄421).
4. Το Γ4β/οικ.60815/25-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρ. Δυναμικού Ν.Π. του Υπ. Υγείας.
5. Η επικείμενη (στις 4/2/2023) λήξη της θητείας των αιρετών μελών του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χανίων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά και προκειμένου να αναδειχθούν μετά από εκλογική διαδικασία οι δύο 
(2) εκπρόσωποι των εργαζομένων και οι αναπληρωτές τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού 
Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» και συγκεκριμένα στις κατηγορίες:
A. Ένας (1) εκπρόσωπος των γιατρών και ο αναπληρωτής του, που εκλέγονται από τους γιατρούς κλάδου 

ΕΣΥ και τους ειδικευόμενους γιατρούς και
B. Ένας (1) εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού και ο αναπληρωτής του, που εκλέγονται από το λοιπό 

(πλην γιατρών) προσωπικό (μόνιμο, ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

I. Την ανάρτηση των πινάκων προσωπικού (της Α και Β κατηγορίας) που έχουν δικαίωμα εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι, οι οποίοι καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της (2) σχετικής Υπουργικής 
Απόφασης.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν & εκλέγεσθαι) έχουν:
1. Για την εκλογή εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή των ιατρών στο Νοσοκομεία παίρνουν 
μέρος: α) όλοι οι ιατροί Ε.Σ.Υ. 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 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:

0000515607

ΑΔΑ: 973Τ46907Τ-7Γ8



Σελίδα 2 από 2

α) Οι αποσπασμένοι και μετακινημένοι υπάλληλοι (οι οποίοι εκλέγουν και εκλέγονται στην υπηρεσία 
που ανήκουν οργανικά).
β) Όσοι από τους υπαλλήλους τελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα.

Τυχόν ενστάσεις αναφορικά με την παράλειψη εγγραφής στους πίνακες εκλογέων ή με την διαγραφή 
από τους πίνακες, καθώς επίσης και για τυχόν διορθώσεις λαθών σε αυτούς, γίνονται δεκτές (μόνο 
εγγράφως) έως και την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής (βλ. παράγραφο ΙΙΙ).

II. Την πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων (στις Α και Β κατηγορίες), σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
(2) σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως και μεμονωμένα, μέχρι και την 17/11/2022 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 15:00 μ.μ. Σε περίπτωση υποβολής μίας (1) μόνο υποψηφιότητας σε κάποια από τις Α και Β 
κατηγορίες, δεν διεξάγεται εκλογή στην κατηγορία αυτήν.
Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από τον Διοικητή του Νοσοκομείου την 18/11/2022 ημέρα 
Παρασκευή. Τυχόν ενστάσεις κατά υποψηφιότητας υποβάλλονται γραπτώς μέχρι και την 23/11/2022 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. και αποφαίνεται επ’ αυτών η Εφορευτική Επιτροπή μέχρι και την 
28/11/2022 ημέρα Δευτέρα, οπότε και οριστικοποιούνται οι υποψηφιότητες.

III. Την ημερομηνία διεξαγωγής συνέλευσης των εργαζομένων για την συγκρότηση Εφορευτικών 
Επιτροπών για την κάθε μία κατηγορία (άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης), στο Αμφιθέατρο του 
Νοσοκομείου και αναλυτικότερα:
Ορίζουμε την 17/11/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. για την διεξαγωγή της 1ης συνέλευσης. Η 
συνέλευση θεωρείται ότι διαθέτει απαρτία όταν οι παρόντες υπερβαίνουν έστω κατά έναν (1) τους 
απόντες εγγεγραμμένους στις καταστάσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας
Ορίζουμε την 18/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για την διεξαγωγή της 2ης συνέλευσης. 
Η συνέλευση θεωρείται ότι διαθέτει απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 30% των 
εγγεγραμμένων στις καταστάσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας ούτε στην 2η συνέλευση, οι Εφορευτικές Επιτροπές συγκροτούνται 
με δημόσια κλήρωση που θα διεξαχθεί την 18/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. από τον 
Διοικητή του Νοσοκομείου στο Γραφείο του.

IV. Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών (στις Α και Β κατηγορίες) την 8/12/2022 ημέρα 
Πέμπτη και από ώρα 08:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.
Η εφορευτική επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την διάρκεια της ψηφοφορίας εάν μετά 
την λήξη του καθορισμένου χρόνου υπάρχουν παρόντες εκλογείς για ψηφοφορία. Οι εκλογείς θα 
πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν έχουν, προσκομίζουν κάθε άλλο 
αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο που έχει εκδοθεί από Δημόσιο Φορέα και φέρει φωτογραφία 
του υπαλλήλου.
Σταυροί προτίμησης: Ένας (1).

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:
 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ-ΕΚΛΟΓΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Τελευταία ενημέρωση Πινάκων στις 4/11/2022)

(Προσωπικό και των δύο κατηγοριών που τυχόν θα εγγραφεί στην δύναμη του Νοσοκομείου μετά την 
ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των Πινάκων, θα μπορεί να συμμετέχει στην ψηφοφορία 
προσκομίζοντας στην Εφορευτική Επιτροπή σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.)

Α. Η παρούσα μαζί με τους συνημμένους Πίνακες αναρτάται αυθημερόν στους Πίνακες Ανακοινώσεων του 
Νοσοκομείου: Κεντρική Είσοδος, Ισόγειο  – Γραφεία Διοικητικής Υπηρεσίας, 1ος όροφος) και σε εκείνον του 
Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Κροκιδά 25 – ισόγειο). Επίσης, αναρτάται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου (www.chaniahospital.gr).
Β. Ανακοίνωση σχετικά με την ανωτέρω ανάρτηση να τοποθετηθεί σε καίρια σημεία σε όλο το Νοσοκομείο 
και τις αποκεντρωμένες Μονάδες του.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΑΣ

http://www.chaniahospital.gr/
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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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