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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης Χειρουργικού Τομέα του Γ.Ν.Θ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για
την ανάδειξη δύο (2) εκ των τριών μελών της Επιτροπής Χειρουργείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου (Αριθμ. Υ4α/οικ.112151/28-11-2012, ΦΕΚ 3314/τ.Β΄/12-12-12)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3329/05, περί αρμοδιοτήτων του Διοικητή.
3. Την υπ αρ. πρωτ.:Α3α/οικ.97136/23.12.2016 (ΑΔΑ: ΩΑΛ1465ΦΥΟ-ΑΘΠ) (ΦΕΚ 4316/τ.Β /30/12/2016 )
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας
της Λίστας Χειρουργείου»
4. Την υπ’ αρ.πρωτ.:Α3α/οικ.4124/19.1.2017 (ΑΔΑ: ΨΟΦ3465ΦΥΟ-ΝΓΦ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας,
με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Υ.Α. «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας
της Λίστας Χειρουργείου»
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α3α/οικ.10532/10-02-2017 (ΑΔΑ: 6T1Ψ465ΦΥΟ-ΘΗ8) έγγραφο του Υπουργείου
Υγείας με θέμα «Παρέχονται πρόσθετες διευκρινήσεις επί της διαδικασίας επιλογής της Επιτροπής
Χειρουργείου»
6. Την Υ.Α. με αρ.Γ4β/Γ.Π. οικ./96519/11-12-2018, ΦΕΚ 749/τ. ΥΟΔΔ/14-12-2018 περί του Διορισμού της κ.
Εμμανουηλίδου Δήμητρας ως Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
7. Την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.2416/15-01-2020, ΦΕΚ 30/τ. ΥΟΔΔ/17-01-2020 Υπουργική Απόφαση του
Υπουργείου Υγείας περί του Διορισμού του κ. Κάτσακα Οδυσσέα ως Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ»
8. Το γεγονός ότι η θητεία της προηγούμενης Επιτροπής Χειρουργείου έληξε στις 16/1/2021

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ODYSSEFS KATSAKAS
Ημερομηνία: 2021.01.19 10:04:09 EET
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Προκηρύσσει
τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των ιατρών του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου, που θα
αποτελέσουν τα μέλη της Επιτροπής Χειρουργείου του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ως εξής:
1) Ενός (1) ιατρού, βαθμίδας Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή ειδικότητας Αναισθησιολογίας
2) Ενός (1) ιατρού, βαθμίδας Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή οποιασδήποτε ειδικότητας του
Χειρουργικού Τομέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΕΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Όσοι περιλαμβάνονται στις συνημμένες καταστάσεις της παρούσας απόφασης, καλούνται σε Γενική
Συνέλευση την Τρίτη 26.1.2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του
Νοσοκομείου. Θέμα της Συνέλευσης είναι η εκλογή ενός (1) ιατρού βαθμίδας Συντονιστή Διευθυντή
ή Διευθυντή ειδικότητας Αναισθησιολογίας με τον αναπληρωτή του, και ενός (1) ιατρού, βαθμίδας
Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή με τον αναπληρωτή του, οποιασδήποτε ειδικότητας του
Χειρουργικού Τομέα, που θα αποτελέσουν τα δυο μέλη της Επιτροπής Χειρουργείου, καθώς και η
εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα διενεργήσει τις εκλογές.
Τα τακτικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής, θα πρέπει να είναι τρία (3) καθώς και τα
αντίστοιχα αναπληρωματικά τους. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται το
50% συν (1) των ατόμων που είναι εγγεγραμμένα στις συνημμένες της παρούσας ανακοίνωσης
καταστάσεις. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 27.1.2021 και ώρα
11:00 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Νοσοκομείου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας (30%) των εγγεγραμμένων στις καταστάσεις, η Συνέλευση θα
επαναληφθεί την Παρασκευή 29.1.2021 και ώρα 11:00 π.μ. και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία,
ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Η ψηφοφορία για την εκλογή
 Ενός (1) ιατρού, βαθμίδας Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή ειδικότητας Αναισθησιολογίας
 Ενός (1) ιατρού, βαθμίδας Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή οποιασδήποτε ειδικότητας του
Χειρουργικού Τομέα
Θα πραγματοποιηθεί στις 29.1.2021 ημέρα Παρασκευή και θα διαρκέσει από τις 11:30 π.μ. έως τις
15:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος»
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.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας, για εκλογή δυο (2) τακτικών μελών και των αναπληρωτών
τους στην Επιτροπή Χειρουργείου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχουν όλοι οι ιατροί βαθμού Συντονιστή
Διευθυντή ή Διευθυντή, οποιασδήποτε ειδικότητας του Χειρουργικού Τομέα του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ».
Δικαίωμα του «εκλέγειν», έχουν όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου,
ανεξαρτήτως της εργασιακής τους σχέσης.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
1.Οι ειδικευόμενοι ιατροί του χειρουργικού τομέα
2.Ιατροί που εργάζονται στο Νοσοκομείο και ανήκουν οργανικά σε άλλη Υπηρεσία
3. Όσοι εκ των ιατρών τελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Όσοι από τους εγγεγραμμένους στην κατάσταση εκλογέων, επιθυμούν να είναι υποψήφιοι και πληρούν
τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους, στο
Γραφείο του κ. Διοικητή, μέσω του Γραφείο Πρωτοκόλλου (Τμήμα Γραμματείας) μέχρι και την Δευτέρα
25.1.2021 και ώρα 14:30
Σε περίπτωση υποβολής μίας (1) υποψηφιότητας, δεν θα διεξαχθεί ψηφοφορία.
Οι υποψηφιότητες για μέλη της Επιτροπής Χειρουργείου, παραδίδονται στη γραμματέα της εφορευτικής
επιτροπής προς σύνταξη του ενιαίου ψηφοδελτίου και η συνέλευση συνεχίζεται με την έναρξη της
εκλογικής διαδικασίας, με μυστική ψηφοφορία, για την ανάδειξη δυο (2) τακτικών και δυο (2)
αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Χειρουργείου του Νοσοκομείου μας, σύμφωνα με τα ανωτέρω

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Οι εκλογείς θα πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε αποδεικτικό δημόσιο
έγγραφο που φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου. Επί των ενστάσεων που αφορούν παράλειψη
εγγραφής στην κατάσταση των εκλογέων, στην διαγραφή από την κατάσταση των εκλογέων, καθώς και
τους υποψηφίους για τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, αποφαίνεται αμέσως η συνέλευση με
ανάταση των χεριών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, για τα μέλη της
επιτροπής χειρουργείου, ο εκλογέας σημειώνει με σταυρό
 Ένα (1) ιατρό, βαθμίδας Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή ειδικότητας Αναισθησιολογίας
 Ένα (1) ιατρό, βαθμίδας Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή οποιασδήποτε ειδικότητας του
Χειρουργικού Τομέα
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η άσκηση των καθηκόντων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, είναι υποχρεωτική. Η εφορευτική
επιτροπή, συντονίζει την εκλογή και τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο ψηφοφορίας και σφραγίδα
του Νοσοκομείου. Χρέη καθήκοντα γραμματέα της εφορευτικής επιτροπής θα εκτελεί η γραμματέας της
Διεύθυνσης της Ιατρικής Υπηρεσίας, η οποία θα προβεί στη σύνταξη του πρακτικού μετά το τέλος της
ψηφοφορίας και θα φροντίσει για τη διαβίβασή του στον Διοικητή του Νοσοκομείου. Η διαδικασία
ολοκληρώνεται με έκδοση Πράξης Διοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Χειρουργείου στην οποία θα
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οριστεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής (ενός εκ των ιατρών που τη συγκροτούν), ο/η υπεύθυνος υπάλληλος
για τη σύνταξη της λίστας χειρουργείου, καθώς και υπάλληλος για τη γραμματειακή υποστήριξη.
Η «Επιτροπή Χειρουργείου», αποτελείται από τρία (3) μέλη, με τα αναπληρωματικά τους, ως εξής:
1.Έναν (1) ιατρό βαθμίδας Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή ειδικότητας Αναισθησιολογίας.
2.Έναν (1) ιατρό βαθμίδας Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή, οποιασδήποτε ειδικότητας του
Χειρουργικού Τομέα.
3.Τον/την υπάλληλο, που έχει ορισθεί ως Προϊστάμενος/η Χειρουργείου
Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων καθώς και στον
ιστότοπο http://www.agpavlos.gr/ του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα στην διαδρομή
http://www.agpavlos.gr/index.php/2016-04-28-06-16-20/genika
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.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Πίνακας εκλογέων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 Αναπληρώτρια Δ/τρια
 Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας
 Δ/ντης Χειρουργικού Τομέα (με την υποχρέωση να ενημερώσει το προσωπικό ευθύνης του)
 Πίνακας Ανακοινώσεων Νοσοκομείου (με αποδεικτικό ανάρτησης)
 Ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Νοσοκομείου
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