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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.- ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Αθήνα, 14-10-2020
Αριθμ. Πρωτ.: 31157/120
ΘΕΜΑ: Σύγκλιση Συνέλευσης Χειρουργικού Τομέα για την Εκλογή Μελών της
Επιτροπής Χειρουργείου
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. - ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 14 & 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας»
β) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005, περί αρμοδιοτήτων Διοικητή
γ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ4α/278/2013 Κ.Υ.Α. απόφασης του Οργανισμού του
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» (ΦΕΚ 875/τ.Β΄/11-4-2013)
δ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:Α3α/οικ. 97136/23-12-2016, με ΑΔΑ: ΩΑΛ1465ΦΥΟ-ΑΘΠ
(ΦΕΚ 4316/τ. Β΄/30-12-2016) Απόφαση Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Τρόπος
κατάρτισης οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου»
ε) Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:Α3α/οικ. 4124/19-1-2017, με 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»
στ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α3α/οικ. 10532/10-02-2017 με ΑΔΑ: 6Τ1Ψ465ΦΥΟ-ΘΗ8
έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Παρέχονται πρόσθετες διευκρινήσεις
επί της διαδικασίας επιλογής της Επιτροπής Χειρουργείου
ι) Την υπ’ αριθμ. 8570/07-05-2019 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Χειρουργείου
στο Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
ια) Απόφαση συνταξιοδότησης κ. Εμμ. Γοντικάκη (ΦΕΚ 1277/τ.Γ΄/14-8-2020)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Εκλογές για την ανάδειξη των ιατρών του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου,
που θα αποτελέσουν τα μέλη της Επιτροπής Χειρουργείου του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ως εξής:
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. Την υπάλληλο, που έχει ορισθεί ως Προϊσταμένη Χειρουργείου
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Η συγκρότηση της Επιτροπής, γίνεται από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, ο οποίος
ορίζει και τον Πρόεδρο αυτής.
Η θητεία της είναι διετής (2) και συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά την εβδομάδα ή
εκτάκτως οποτεδήποτε τούτο καταστεί αναγκαίο. Στην Επιτροπή διατίθεται
υπάλληλος για την γραμματειακή της υποστήριξη.
Κάθε έξι (6) μήνες, η Επιτροπή Χειρουργείου υποβάλλει στην Διοίκηση του
Νοσοκομείου και το Επιστημονικό Συμβούλιο, έκθεση σχετικά με την λειτουργία του
Χειρουργείου, καταγράφοντας τη διαχείριση της απόδοσής του.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Όσοι περιλαμβάνονται στις συνημμένες καταστάσεις της παρούσας απόφασης,
καλούνται σε Γενική Συνέλευση την 21/10/2020 και ώρες 14.30 έως 16.00 στο
Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.
Θέμα της Συνέλευσης είναι, η εκλογή ενός (1) ιατρού βαθμίδας Συντονιστή
Διευθυντή ή Διευθυντή με τον αναπληρωτή του, οποιασδήποτε ειδικότητας του
Χειρουργικού Τομέα, που θα αποτελέσουν τα μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό)
της Επιτροπής Χειρουργείου καθώς και η εκλογή των μελών της Εφορευτικής
Επιτροπής, η οποία θα διενεργήσει τις εκλογές για την έναρξη αυτών. Τα τακτικά
μέλη της εφορευτικής επιτροπή, 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 υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την 26/10/2020 και ώρες 14.30
έως και 16.00 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας (30%) των εγγεγραμμένων στις καταστάσεις, η
Συνέλευση θα επαναληφθεί την 29/10/2020 και ώρες 14:30 έως και 16.00 και
θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων
μελών.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας, για εκλογή ενός (1) τακτικού μέλους και
αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Χειρουργείου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχουν
όλοι οι ιατροί βαθμού Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή, οποιασδήποτε
ειδικότητας του Χειρουργικού Τομέα του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ».
Δικαίωμα του «εκλέγειν», έχουν όλοι οι ειδικευόμενοι 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
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εγγράφως την υποψηφιότητά τους, στο Γραφείο της κας Προέδρου Δ.Σ. Διοικήτριας, μέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου (Τμήμα Γραμματείας) μέχρι και την
20/10/2010 και ώρα 14.30.
Σε περίπτωση υποβολής μίας (1) υποψηφιότητας, δεν θα διεξαχθεί ψηφοφορία.
Οι υποψηφιότητες για μέλη της Επιτροπής Χειρουργείου, παραδίδονται στην
εφορευτική επιτροπή προς σύνταξη του ενιαίου ψηφοδελτίου και η συνέλευση
συνεχίζεται με την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, με μυστική ψηφοφορία, για
την ανάδειξη του ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους 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, 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) μέλος (Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή
οποιασδήποτε ειδικότητας του Χειρουργικού Τομέα).
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η άσκηση των καθηκόντων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, είναι
υποχρεωτική. Απαλλαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή, μόνο λόγω σοβαρού
κωλύματος και αν κάποιο μέλος δεν προσέλθει αναπληρώνεται από το
αναπληρωματικό του μέλος.
Αδικαιολόγητη παράλειψη
συνεπάγεται υποχρεωτικά
καθήκοντος. Η εφορευτική
πρακτικών και πρωτόκολλο

άσκησης καθηκόντων της Εφορευτικής Επιτροπής
την άσκηση πειθαρχικής
δίωξης για παράβαση
επιτροπή, συντονίζει την εκλογή και τηρεί βιβλίο
ψηφοφορίας και σφραγίδα του Νοσοκομείου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής (ο αρχαιότερος με τον υψηλότερο βαθμό), αναθέτει σε
κάποιο μέλος της επιτροπής τα καθήκοντα γραμματέα για τη σύνταξη πρακτικών
και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο Γραμματέας της Επιτροπής, παραδίδει την
σφραγίδα στην Υπηρεσία.
Η Πρόεδρος Δ.Σ. - Διοικήτρια
Όλγα Μπαλαούρα
Συνημμένα: Πίνακες Εκλογέων
Κοινοποίηση:
- Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας
- Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου
- Ειδικευόμενους Ιατρούς Χειρουργικού Τομέα
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-

Πίνακας Ανακοινώσεων Νοσοκομείου (με αποδεικτικό ανάρτησης)
Ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο
του Νοσοκομείου

