
 1 

 
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1η  Υ.ΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ      Ημ/νία       :  21-01-2022 
        Αρ. Πρωτ.  :  268 
         
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
«ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ.  
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 
106 72  ΑΘΗΝΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
Πληροφορίες  : Δέσποινα Χίρμπου 
Τηλέφωνο : 213 20 52 852 & 853 
FAX  : 213 20 52 712  
E-Mail  : gr.dioik@ophthalmiatreio.gr  

                  
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
      ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
         «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ 
 

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.) ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ. 

 
Έχοντας υπ’ όψιν:  
1) Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου, υπ΄ Αριθμ. Υ4α/οικ.48329/04-05-2012 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο  Φ.Ε.Κ.1681/ τ.Β ́/16-05-2012.  
2) Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.4 εδαφ.δ και στ. Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α’/2005) 
“Εθνικό Σύστημα Υγείας  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε ως προς το εδαφ.δ΄από τις διατάξεις του τρίτου άρθρου παρ.21 του 
Ν.3527/2007“Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων εποπτευομένων από  το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Λοιπές διατάξεις”.  
3) Τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 άρθρο 8 παρ.1 (ΦΕΚ 129/Α/3-8-2010 “Αναβάθμιση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης”.  
4) Την αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.35509/16.03.2007(ΦΕΚ 421/Β /́27-3-2007) απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τον καθορισμό 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”   
5) Την υπ ́αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.76847/09-12-2021 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας περί του Διορισμού του κ. ΤΣΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ως Διοικητή του ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», η οποία δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1078/τ. 
ΥΟΔΔ/15-12-2021. 
6) Το υπ’αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ/8129/24-12-2021 Έγγραφο της Προϊστάμενης Γενικής 
Διεύθυνσης  του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών στο 
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Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», 
αρμοδιότητας 1ης Δ.Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ. 
7) Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού πρώτου της Π.Ν.Π.84/13-04-2020 (ΦΕΚ84/Α /́13-04-
2020) με θέμα: «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 
εικοστό πρώτο του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α /́30-5-2020).  
 8) Την υπ ́αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/οικ. 16452/31/8/2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού».  
9)Την υπ΄ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ. 20236/25-10-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού».  

10) Την υπ’αριθμ. 226/19-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΠΡΡ46ΜΧ1Θ-Ω0Λ) Πράξη του Διοικητή του 

Νοσοκομείου  σχετικά με τον ορισμό υπαλλήλων για σύνταξη και ανάρτηση πινάκων 

εκλογέων προσωπικού για την ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου  

  
Προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία για την εκλογή εκπροσώπων εργαζομένων στο Διοι
κητικό Συμβούλιο του ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   
  
1) Ενός (1) εκπροσώπου των ιατρών και ειδικευομένων ιατρών που υπηρετούν στο 
Νοσοκομείο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ. και 
τους ειδικευόμενους γιατρούς του Νοσοκομείου.  
2) Ενός (1) εκπροσώπου του λοιπού προσωπικού του Νοσοκομείου, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ 
και  ειδικευομένων ιατρών,   ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από το λοιπό 
προσωπικό του Νοσοκομείου. 
  

ΚΑΛΟΥΜΕ  
 

Όλο το ιατρικό και λοιπό προσωπικό που έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλέγονται 
σύμφωνα με τους αναρτημένους πίνακες εκλογέων στους Πίνακες Ανακοινώσεων του  
Νοσοκομείου, σε γενική συνέλευση την 01-02-2022 ημέρα  Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. στο χώρο 
του Αμφιθεάτρου στο κτίριο επί της οδού Σίνα 2-4 για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής. 
Η εφορευτική επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται   μαζί με τα   αναπληρωματικά μέλη από 
την   Συνέλευση με ανάταση των χεριών.  
Η ίδια συνέλευση ορίζει και τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.   
Η συνέλευση μπορεί να προτείνει μέλη της ως υποψηφίους για την συγκρότηση της 
εφορευτικής  Επιτροπής έστω κι αν αυτά δεν έχουν θέσει υποψηφιότητα. 
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκπρόσωποι 
εργαζομένων. 

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται το 50% συν ένα των ατόμων που είν
αι γραμμένα στον πίνακα εκλογέων.  

Εάν δεν υπάρχει απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την 03-02-2022 ημέρα Πέμπτη  και 
ώρα 09.30 π.μ. στον ίδιο χώρο.  
Στην δεύτερη συνέλευση για   να υπάρχει απαρτία χρειάζεται να  παρευρίσκεται το 30%  των 
ατόμων που είναι γραμμένα στον πίνακα εκλογέων χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα μονάδας 
που τυχόν προκύπτει.  
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Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η Εφορευτική Επιτροπή  θα συγκροτηθεί με δημόσια 
κλήρωση από τον Διοικητή στις 07-02-2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09.30π.μ. στον χώρο του  
Γραφείου Διοίκησης και αναβάλλεται η διενέργεια της εκλογής του εκπροσώπου των 
εργαζομένων για την επόμενη ημέρα ή για άλλη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ορίζει η 
Εφορευτική Επιτροπή κατά την οποία θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όσοι εκλογείς και αν 
παρευρίσκονται.  
 
Για τον τρόπο, την διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις  για την ανάδειξη εκπροσώπου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αριθμ ΔΥ1δ/οικ./35509/16-3-2007 Υπουργικής Απόφασης 
(ΦΕΚ 421/β/37-3-2007) σύμφωνα με την οποία δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν 
και εκλέγεσθε) έχουν :  

  
Για την εκλογή εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή 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  
Για την εκλογή εκπροσώπου και του αναπληρωτή του λοιπού προσωπικού - πλην ιατρών- 
παίρνουν μέρος  οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων (πλην ιατρών) που υπηρετούν με 
οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.  

• 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  

      3.Όσοι έχουν προσληφθεί προσωρινά σε αναπλήρωση υπαλλήλων που απουσιάζουν.  
 
Χρόνος και τόπος ψηφοφορίας  
Η ψηφοφορία για την εκλογή α) εκπροσώπου ιατρών και β) εκπροσώπου λοιπού, πλην 
ιατρών, προσωπικού, θα πραγματοποιηθεί στις 08-02-2022, ημέρα Τρίτη και θα διαρκέσει 
οχτώ (8) ώρες από 08:00π.μ. έως 16:00μ.μ.  στο χώρο του Αμφιθεάτρου στο κτίριο επί της 
οδού Σίνα 2–4. 
Η εκλογική διαδικασία κατά την ψηφοφορία συντονίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή.  
Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία μπορεί με απόφασή της 
να παρατείνει τη διάρκεια της ψηφοφορίας, αν μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου 
υπάρχουν παρόντες εκλογείς για ψηφοφορία.  
 
Επισημαίνεται ότι:  
Όσοι από τους γραμμένους στον πίνακα εκλογέων επιθυμούν να είναι   υποψήφιοι για την  
εκλογή εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη της  Εφορευτικής Επιτροπής 
υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας προς τον Διοικητή του Νοσοκομείου μέσω 
του Γραφείου Πρωτοκόλλου, μέχρι την έναρξη της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής, 
δηλαδή έως και την Τρίτη 01-02-2022 και  ώρα 09.00 π.μ.   
  
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 προφορικώς 
ενστάσεις, διακόπτεται η συνεδρίαση για εύλογο χρόνο προκειμένου οι ενστάσεις να 
υποβληθούν εγγράφως. Οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν προφορικώς, αν δεν υποβληθούν 
εγγράφως λογίζονται ότι δεν έχουν υποβληθεί. Επί των ενστάσεων που αφορούν στην 
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παράλειψη εγγραφής στην κατάσταση των εκλογέων, στη διαγραφή από την κατάσταση των 
εκλογέων, καθώς και στους υποψήφιους για μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, αποφαίνεται 
αμέσως η συνέλευση με ανάταση των χεριών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή ή του 
εκπροσώπου του.  
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 μια υποψηφιότητα, δεν διεξάγεται εκλογή  
 
Καθήκοντα Προέδρου της συνέλευσης μέχρι την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής ασκεί ο 
Διοικητής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε 
φορέα.  
Η άσκηση των καθηκόντων των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών είναι υποχρεωτική. 
Απαλλαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος. Αν τα μέλη 
της Εφορευτικής Επιτροπής δεν προσέλθουν για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους για 
τον παραπάνω λόγο, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη.  
Δεν διεξάγεται εκλογή, αν στις καταστάσεις όσων έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να 
εκλέγονται είναι γραμμένο μόνο ένα πρόσωπο.  
 
Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην 
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ελέγχει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή 
τους στον πίνακα εκλογέων. 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. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται τέτοιο έγγραφο, ο 
εκλογέας γίνεται δεκτός για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος μόνον εάν είναι 
γνωστός στα δύο τουλάχιστον μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση που 
ο εκλογέας ψηφίζει με αλληλογραφία, τότε εσωκλείει το ψηφοδέλτιο που επιλέγει σε 
ταχυδρομικό φάκελο, στην θέση του αποστολέα αναγράφει ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 
κλάδο και κατηγορία στην οποία ανήκει καθώς και τον φορέα για την εκλογική διαδικασία 
του οποίου συμμετέχει. Ο κάθε εκλογέας αποστέλλει προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής 
Επιτροπής, ταχυδρομικά και μεμονωμένα τον φάκελο με τον οποίο συμμετέχει στην 
εκλογική διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η συγκεντρωτική αποστολή από τα παραρτήματα ή τις 
αποκεντρωμένες μονάδες των φορέων των φακέλων ψηφοφορίας των εκλογέων, προς την 
Εφορευτική Επιτροπή.  
 
Ακυρότητα ψηφοδελτίων  
1. Λέξεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές ή στίγματα ή άλλα σημεία ή σχήματα που 
σημειώνονται σε  οποιαδήποτε πλευρά του ψηφοδελτίου επάγονται ακυρότητα, εφόσον 
αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας.  
2. Στίγματα, λέξεις, σημεία ή σχήματα που σημειώνονται στο φάκελο, εφόσον κριθούν 
ως διακριτικά γνωρίσματα που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας, 
επάγονται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου που είναι μέσα στο φάκελο.  
3. Το ψηφοδέλτιο είναι επίσης άκυρο και στις εξής περιπτώσεις, που ορίζονται 
περιοριστικά,  
δηλαδή αν:  
α. Βρεθεί σε φάκελο που δεν είναι σύμφωνος με τους όρους της απόφασης αυτής.  
β. Εκτυπώθηκε σε χαρτί που διαφέρει ολοφάνερα στο χρώμα από αυτό που 
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χορηγήθηκε από την υπηρεσία.  
γ. Βρεθεί σε φάκελο που δεν φέρει την μονογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής  
Επιτροπής.  
δ. Βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια που έχουν σταυρό υπέρ 
διαφορετικών υποψηφίων. Αν όμως έχουν σταυρό στον ίδιο υποψήφιο, είναι έγκυρα και 
υπολογίζονται ως μία ψήφος.  
ε. Έχει περισσότερους από ένα (1) σταυρό.  
στ. Δεν έχει καθόλου σταυρούς.  
  
 
Ανάδειξη εκπροσώπων  
Εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο αναδεικνύεται ο υποψήφιος  
που είναι γραμμένος πρώτος στον πίνακα κατάταξης και οι υπόλοιποι θεωρούνται 
αναπληρωματικοί κατά τη σειρά κατάταξής τους. Αντικατάσταση του εκπροσώπου γίνεται 
κατά την σειρά της αναπλήρωσης για το υπόλοιπο της θητείας του εκπροσώπου των 
εργαζομένων.  
 
 
Λοιπές πληροφορίες  
Ειδικές οδηγίες για τη διαδικασία των εκλογών αναφέρονται στην ΔΥ1δ/οικ.35509/ 
16.03.2007(ΦΕΚ 421/Β ́/27-3-2007) απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.  
Ειδικότερα, βάσει της διαμορφωθείσας μέχρι στιγμής κατάστασης, όσον αφορά μέτρα 
και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς της νόσου COVID-19, 
υπενθυμίζονται και συνιστώνται τα κάτωθι:  

•    Η προσέλευση των υπαλλήλων για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα θα 
πρέπει να γίνεται τηρουμένων των αποστάσεων του 1,5 μέτρου μεταξύ των 
υπαλλήλων.  

•    Θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν μάσκα τόσο οι υπάλληλοι εκλογείς όσο και η      
εφορευτική επιτροπή.  

•    Να μην παρατηρούνται φαινόμενα συνωστισμού και συγχρωτισμού  

•    Καθ’ ́ όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, ο χώρος θα αερίζεται  
 
Παρακαλούνται κατά το μέτρο του δυνατού οι εκλογείς να μη χρησιμοποιήσουν τα ίδια 
μέσα με τους άλλους εκλογείς, ιδίως στυλό, ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, να 
χρησιμοποιηθούν γάντια μιας χρήσης ή να απολυμαίνονται τα μέσα και ο χώρος εκλογής 
μετά από κάθε χρήση.  
 
Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων καθώς και 
στην ιστοσελίδα  του Νοσοκομείου. 
  
   

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ 

        ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
                      ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ.             
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
  1. Διοικητή Νοσοκομείου 
  2. Προϊστάμενο Διεύθυνσης  
    Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας 
  3. Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας (με υποχρέωση ενημέρωσης του προσωπικού) 
  4. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (με υποχρέωση ενημέρωσης του προσωπικού) 
  5. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (με υποχρέωση ενημέρωσης του προσωπικού) 
  6. Τμήμα Γραμματείας (με υποχρέωση ενημέρωσης του προσωπικού) 
  7. Τμήμα Οικονομικού (με υποχρέωση ενημέρωσης του προσωπικού) 
  8. Τμήμα Τεχνικού & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (με υποχρέωση ενημέρωσης του προσωπικού) 
  9. Τμήμα Επιστασίας & Ιματισμού (με υποχρέωση ενημέρωσης του προσωπικού) 
 10. Αυτοτελές Γραφείο Κίνησης Ασθενών (με υποχρέωση ενημέρωσης του προσωπικού) 
 11. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων  
        & Επειγόντων Περιστατικών (με υποχρέωση ενημέρωσης του προσωπικού) 
 12. Διευθύντρια φαρμακοποιό 
 13. Βοηθό Φαρμακείου 
 14. Σωματείο Εργαζομένων 
 15. Χειριστές Ιατρικών Μηχανημάτων  
 16. ΔΕ Μαγείρων 
 

 

 

ΑΔΑ: Ω50Δ46ΜΧ1Θ-ΧΣΠ


		2022-01-21T15:42:40+0200
	Athens




