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ΘΕΜΑ :  «Προκήρυξη Εκλογών Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ » 

 

 
Ο Διοικητής  του  Π.Γ.Ν.Εβρου   

Έχοντας  Υπόψη  
 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/ 04-04-2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
2. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ 91432 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας « Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης» (ΦΕΚ 2012/09-09-2011τ΄ Β). 
3.  Το ΦΕΚ 3499/31.12.2012 τ.Β΄ «Ενοποιημένος Οργανισμός του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και του Γενικού Νοσοκομείου  Διδυμοτείχου». 
4. Το νόμο 2889/2001 άρθρο 7 «διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 2 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ Α 296) και το άρθρο 8 του Ν.3868/2010 
(ΦΕΚ Α 129/3.8.2010) και το άρθρο 32 του Ν. 4025/2011  (ΦΕΚ Α 228/2-11-2011) και το 
άρθρο 46 Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α 21/21.2.2016). 
 

Αποφασίζει 
Α. Προκηρύσσει εκλογές για ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου (Νοσηλευτική Μονάδα Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και Νοσηλευτική Μονάδα Γενικού Νοσοκομείου 
Διδυμοτείχου). 
Β. Θα εκλεγούν τα εξής μέλη: 

1) 1 γιατρός ως τακτικό μέλος και 1 γιατρός ως αναπληρωματικό μέλος, που κατέχει 

θέση Συντονιστή Διευθυντή Τμήματος ΕΣΥ ή  μέλος ΔΕΠ που διευθύνει 

Πανεπιστημιακή Κλινική ή Εργαστήριο. Τα μέλη αυτά εκλέγονται με μυστική 

ψηφοφορία από όλους τους γιατρούς που κατέχουν θέση Συντονιστή Διευθυντή 

τμήματος ΕΣΥ  ή Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Εργαστηρίου. 

2) 2 γιατροί με βαθμό Διευθυντή ΕΣΥ που δεν κατέχουν θέση Συντονιστή 

Διευθυντή Τμήματος ΕΣΥ ή μέλη ΔΕΠ με βαθμό Επίκουρου Καθηγητή, 

Αναπληρωτή Καθηγητή, ή Καθηγητή που δεν κατέχει θέση διευθυντή 

Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Εργαστηρίου (με τους αντίστοιχους 2 αναπληρωτές 

τους) που εκλέγονται από όλους τους έχοντες βαθμό διευθυντή ΕΣΥ που δεν 

κατέχουν θέση συντονιστή διευθυντή τμήματος ΕΣΥ ή μέλη ΔΕΠ με βαθμό 



Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, ή Καθηγητή που δεν κατέχει θέση 

διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Εργαστηρίου. 

3) 1 γιατρός επιμελητή Α΄ ΕΣΥ (με τον αναπληρωτή του) που εκλέγεται από όλους 

τους επιμελητές Α΄. 

4)  1 γιατρός επιμελητή Β΄ ΕΣΥ (με τον αναπληρωτή του) που εκλέγεται από όλους 

τους επιμελητές Β΄. 

5) 1 επιστήμονας ΠΕ της Ιατρικής Υπηρεσίας (όχι γιατρό) και τον αναπληρωτή του 

που εκλέγεται από όλους τους επιστήμονες ΠΕ της Ιατρικής Υπηρεσίας (όχι 

γιατρούς)  

6) 1 επιστήμονας ΤΕ της Ιατρικής Υπηρεσίας (όχι γιατρό) και τον αναπληρωτή του 

που εκλέγεται από όλους τους επιστήμονες ΤΕ  της Ιατρικής Υπηρεσίας (όχι 

γιατρούς)  

7) 1 νοσηλευτής ΠΕ και τον αναπληρωτή του που εκλέγεται από όλους τους 

νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ), επισκέπτες υγείας και μαίες. 

8) 1 ειδικευόμενος γιατρό με τον αναπληρωτή του που εκλέγεται από όλους τους 

ειδικευόμενους γιατρούς. 

Γ. Καλεί Γ.Σ. για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής την Τρίτη 20/6/2017 8 π.μ. στο 
αμφιθέατρο του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης. Η Γ. Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία αν συμμετάσχει 
το 50% + 1 των μελών της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη 
απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί  την 20/6/2017 9.30 π.μ. στον ίδιο χώρο με απαρτία 30% 
+1. Σε νέα περίπτωση μη απαρτίας θα ακολουθήσει κλήρωση στο γραφείο του Διοικητή 
παρουσία των υποψηφίων την Τρίτη 20/6/2017 και ώρα 11 π.μ.  Η εφορευτική επιτροπή 
θα είναι 9μελής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Η εφορευτική επιτροπή αμέσως μετά 
την εκλογή της θα εκλέξει πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα. 
Δ. Η ψηφοφορία για την εκλογή του Ε.Σ. θα διεξαχθεί την Τρίτη 27/6/2017 από ώρα 8 
π.μ. έως 4.30 μ.μ. στον χώρο του επιστημονικού συμβουλίου στον 2ο όροφο του 
Π.Γ.Ν.Α. Θα τοποθετηθούν 8 κάλπες (1 κάλπη ανά κατηγορία εκλεγόμενου). Στο 
Γ.Ν.Διδυμοτείχου η ψηφοφορία θα γίνει από 8 π.μ. έως 2.30 μ.μ. στην αίθουσα 
εκδηλώσεων.  
Ε. Στην ψηφοφορία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου οι επικουρικοί γιατροί, το λοιπό 
επικουρικό προσωπικό, οι υπηρετούντες στο Π.Γ.Ν.Ε. με απόσπαση από άλλο 
νοσοκομείο, οι εξειδικευόμενοι γιατροί, οι πανεπιστημιακοί υπότροφοι, οι αγροτικοί 
γιατροί και οι εργαζόμενοι με σύμβαση μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ ή ΟΑΕΔ.  
ΣΤ. Το γραφείο προσωπικού του Π.Γ.Ν.Α. σε συνεργασία με το γραφείο προσωπικού του 
Γ.Ν.Διδ/χου εντέλλεται να συντάξει και να αναρτήσει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 
19/6/2017 στον πίνακα ανακοινώσεων της ιατρικής υπηρεσίας κάθε νοσοκομείου και έξω 
από τον χώρο ψηφοφορίας σε κάθε νοσοκομείο τους εκλογικούς καταλόγους με τους 
έχοντες δικαίωμα ψήφου. Ενστάσεις κατά των εκλογικών καταλόγων υποβάλλονται 
ενυπόγραφα στην εφορευτική επιτροπή το αργότερο μέχρι την 23/6/2017 και ώρα 11 π.μ. 
και εκδικάζονται από την εφορευτική επιτροπή την ίδια ημέρα το αργότερο μέχρι ώρας 1 
μ.μ. Την προηγουμένη της ψηφοφορίας το γραφείο προσωπικού παραδίδει στον πρόεδρο 
της εφορευτικής τους διορθωμένους καταλόγους. 
Ζ. Υποψηφιότητες (ανά κατηγορία εκλεγομένου) υποβάλλονται γραπτά στο γραφείο 
διοικητή μέχρι 19/6/2017 ώρα 2 μ.μ. όσοι υποβάλλουν υποψηφιότητα δεν έχουν 
δικαίωμα να εκλεγούν στην εφορευτική επιτροπή. Αν σε κάποια κατηγορία υποβληθεί μία 
μόνον υποψηφιότητα ή δύο για την κατηγορία 2 των διευθυντών μη κατεχόντων θέση 
συντονιστή δεν διεξάγεται εκλογή. Συντάσσεται για κάθε κατηγορία ενιαίο ψηφοδέλτιο με τα 
ονόματα και την ιδιότητα όλων των υποψηφίων. Σε κάθε ψηφοδέλτιο τίθεται μόνον 1 
σταυρός.       
Η. Στο Γ.Ν. Διδ/χου ορίζεται ως υπεύθυνος υπάλληλος για την ομαλή διεξαγωγή της 
ψηφοφορίας η κα. Σοφία Παπαδήμου  η οποία μαζί με ένα μέλος της εφορευτικής θα 



επιβλέψει την όλη διαδικασία της ψηφοφορίας και μετά το τέλος της θα αποστείλει με 
εταιρεία ταχυμεταφορών το εκλογικό υλικό (σφραγισμένοι φάκελοι, κατάλογος 
ψηφισάντων, εκλογικός κατάλογος) στο Π.Γ.Ν.Α., στον πρόεδρο της εφορευτικής 
επιτροπής. 
Θ. Στο Π.Γ.Ν.Α. υπεύθυνος υπάλληλος για να συνδράμει το έργο της εφορευτικής ορίζεται 
η κα Παναγιώτα Λαμψακιανού. 
Ι. Μετά το πέρας της καταμέτρησης η εφορευτική επιτροπή εκδικάζει τυχόν ενστάσεις και 
συντάσσει το πρακτικό. Σε κάθε κατηγορία εκλέγεται ως τακτικό μέλος ο πρώτος σε 
ψήφους και αναπληρωματικός ο δεύτερος.  Ειδικά στην κατηγορία 2 των διευθυντών αλλά 
όχι κατεχόντων θέση συντονιστή εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι 2 πρώτοι και 
αναπληρωματικοί ο 3ος και 4ος.   
 
 

                                                                      

                                                                            Ο  Διοικητής του Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ 
 

                                                                                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ  
 

 

 

 

Κοινοποίηση: 
1. Στις Γραμματείες της Ιατρικής Υπηρεσίας των δύο νοσηλευτικών μονάδων με την υποχρέωση να 

το κοινοποιήσει σε όλους τα μέλη της Ιατρικής Υπηρεσίας. 
2. Να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διοικητικής Υπηρεσίας, της Ιατρικής Υπηρεσίας, 

της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γραφείου Διοικητή των δύο νοσηλευτικών μονάδων. 
3. Στις Διευθύντριες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με την υποχρέωση να το κοινοποιήσουν σε όλα 

τα μέλη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 
4. Στα γραφεία Προσωπικού των δύο νοσηλευτικών μονάδων 
5. Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Α.  και στο Διαύγεια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


