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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου των 
ιατρών και του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Γ. Ν. Διδυμοτείχου» 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. Γ4β / Γ.Π.οικ. 19933/20.03.2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 216/23.03.2020/τ.ΥΟΔΔ, (ΑΔΑ: 
ΩΜ8Β465ΦΥΟ-ΙΧΧ), «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Γ.Ν.Δ., αρμοδιότητας της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης» 
σύμφωνα με την οποία η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις παρ. 21 άρθρο τρίτο Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τΑ΄/9-2-2007). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3868/ΦΕΚ 129/τΑ/3-8-2010. 
5. Την αριθ. ΔΥ1δ/οικ.35509/16.3.2007 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε 

στο ΦΕΚ 421/Β/27.3.2007, σχετικά με τον τρόπο, τη διαδικασία και τις λοιπές 
προϋποθέσεις για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του Δ.Σ.  

6. Τo υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 9400/11.02.2022 έγγραφο του Υπουργείου 
Υγείας, σχετικά με την έναρξη νέας διαδικασίας για την ανάδειξη των αιρετών 
εκπροσώπων του Δ.Σ. λόγω λήξης της θητείας τους. 

7. Tην υπ. αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202 /οικ.2684/21-2-2022 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε). 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
Εκλογές την 17η Μαρτίου 2022  ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00π.μ. έως 16:00μ.μ. 
για την ανάδειξη: 

A. εκπροσώπου   και του αναπληρωτή των ιατρών  
B. εκπροσώπου  και του αναπληρωτή του λοιπού, πλην των ιατρών, 

προσωπικού  
του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (και ΚΕΦΙΑΠ) και  του Κέντρου Ψυχικής 
Υγείας Ορεστιάδας.  
 

Οι εκλογές θα διενεργηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νοσοκομείου, 
στον 4ο όροφο, ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.  
  
 
 

ΑΔΑ: ΨΞΟΚ4690Β9-ΦΞΟ



Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) έχουν:  
1. Για την εκλογή εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή των ιατρών στο 

Νοσοκομείο παίρνουν μέρος α) όλοι οι ιατροί ΕΣΥ που υπηρετούν στο 
Νοσοκομείο και στο ΚΨΥΟ 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 (και ΚΕΦΙΑΠ) και ΚΨΥΟ, 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: 
1. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που 

ανήκουν οργανικά. 
2. Δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται όσοι από τους 

υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα.     
 

Για τον ανωτέρω λόγο καλούνται οι εργαζόμενοι που είναι γραμμένοι στους 
εκλογικούς καταλόγους (οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην κεντρική είσοδο της 
Διοικητικής Υπηρεσίας και περιλαμβάνουν τους ιατρούς ΕΣΥ, τους Ειδικευόμενους 
ιατρούς, καθώς και το λοιπό προσωπικό) να προσέλθουν σε γενική συνέλευση την 
Τρίτη 8/3/2022 και ώρα 12.00 μβ , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νοσοκομείου, 
στον 4ο όροφο, προκειμένου να εκλεγεί η Εφορευτική Επιτροπή, για τη διενέργεια 
εκλογών.   

Στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί την 
Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12.00μβ, στον ίδιο χώρο.  

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Εφορευτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί με 
δημόσια κλήρωση, η οποία θα γίνει από τον Διοικητή στις 9/3/2022 και ώρα 14.00μμ. 

Για την ανάδειξη των εκπροσώπων στο Δ.Σ. θα συγκροτηθεί : 
α) Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή εκπροσώπου των ιατρών  
β) Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή εκπροσώπου του λοιπού προσωπικού. 
Όσοι από τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους επιθυμούν να είναι 

υποψήφιοι για την εκλογή τους ως εκπροσώπου των εργαζομένων ή μέλη της 
Εφορευτικής Επιτροπής, υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στον 
Διοικητή του ΓΝΔ, 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.  

Εάν υποβληθεί μία μόνο υποψηφιότητα δεν θα διεξαχθεί εκλογή. Οι εκλογείς 
σημειώνουν με σταυρό προτίμησης μόνο έναν υποψήφιο, δεξιά ή αριστερά του 
ονοματεπωνύμου, με στυλογράφο χρώματος μπλε ή μαύρου.  

Οι εκλογείς θα πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν 
έχουν αστυνομική ταυτότητα, προσκομίζουν κάθε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, 
έγγραφο, που έχει εκδοθεί από φορέα του δημοσίου τομέα και φέρει φωτογραφία του 
υπαλλήλου.  

Αναλυτικά, ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της εν θέματι, εκλογικής 
διαδικασίας, καθορίζονται στην ΔΥ1δ/οικ.35509/16.3.2007 Υπουργική Απόφαση που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 421/Β/27.3.2007. 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΔ 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΞΟΚ4690Β9-ΦΞΟ
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