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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η  Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

   Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ : 21-05-2021
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ  : 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

ΘΕΜΑ :  «Προκήρυξη  εκλογής,  ενός Ειδικευόμενου Ιατρού με τον αναπληρωτή του και έναν 

επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας μη Ιατρό κατηγορίας ΠΕ, ως μέλη του Επιστημονικού 

Συμβουλίου»

Ο Διοικητής  του  Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης  

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. Το άρθρο 2 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α /01-03-02012)  « Νοσοκομεία ΕΣΥ – Ενιαία ΝΠΔΔ» με 

ισχύ από 01-01-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Την υπ΄αριθμ. Υ4α/39504 /10.4.2012 Κ.Υ.Α  (ΦΕΚ 1156/Β΄/10-4-2012) «Οργανισμός του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης» σε συνδυασμό με την 

υπ΄αριθμ.Γ2α/10544/16 απόφαση Κ.Υ.Α., (ΦΕΚ 5505/Β΄/10-12-2018) « Τροποποίηση – 

συμπλήρωση  Οργανισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου».

4. Την παρ. 1γ & 2α,β,γ  του άρθρου 165 του Ν. 4600/09-03-2019 (ΦΕΚ 43/Α΄/9-3-2019) 

«επαναφορά διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας σε νοσοκομεία ΕΣΥ» 

5. Την  υπ΄αριθμ.Γ4β/Γ.Ποικ 91633/30.12.2019  απόφαση του  Υπουργού Υγείας, η οποία 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1115/ Τ΄ ΥΟΔΔ/ 31.12.019, «Διορισμός Διοικητή Πανεπιστημιακού 

Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης».

6. Το Ν. 3329/2005 άρθρο 9  «Επιστημονικά Συμβούλια Νοσοκομεία Ε.Σ.Υ.Κ.Α», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

7. Το ΦΕΚ Β 769/2007, Αριθμ.ΔΥ1δ/οικ. 55542, «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εκλογής 

εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α.».

8. Το υπ αριθ. πρωτ: ΔΥ 1δ/123000/25-10-2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού του 

Υπουργείου Υγείας.
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9. Την Θ50/ΔΣ18/11-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνει το αποτέλεσμα των εκλογών και τη 

συγκρότηση σε σώμα του Επιστημονικού Συμβουλίου. 

10.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1574/14-01-2021 παραίτηση του κ. Σπυρίδωνα Μιχαλόπουλου από μέλος 

του Επιστημονικού Συμβουλίου. 

11. Το γεγονός ότι στην κατηγορία ΠΕ επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας μη Ιατρό, δεν 

κατατέθηκε καμία υποψηφιότητα στις εκλογές για την ανάδειξη του Επιστημονικού Συμβουλίου  του 

Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.. 

Αποφασίζει

Α. Την αποδοχή της παραίτησης του κ. Σπυρίδωνα Μιχαλόπουλου, από μέλος του Επιστημονικού 

Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Α. 

Β. Την Προκήρυξη  εκλογών για ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης:

 έναν (1) ειδικευόμενο ιατρό που εκλέγεται από όλους τους ειδικευόμενους ιατρούς του 

Π.Γ.Ν.Α., με τον αναπληρωτή του.

 έναν (1)  επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας μη ιατρό, κατηγορίας ΠΕ με βαθμό 

τουλάχιστον Γ΄, που εκλέγεται από όλους τους μη ιατρούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ, που 

υπάγονται στην  Ιατρική Υπηρεσία. 

Γ. Την πρόσκληση σε Γ.Σ. για την εκλογή 3μελούς εφορευτικής επιτροπής την ΔΕΥΤΕΡΑ 

31/05/2021 και ώρα 09:00 π.μ. στο αμφιθέατρο του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. Η Γ. Σ. θα βρίσκεται 

σε απαρτία εφόσον οι παρόντες υπερβαίνουν κατά ένα (1) τα άτομα που είναι γραμμένα στην 

κατάσταση και λείπουν. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί  την 31/05/2021 και ώρα 

11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο με απαρτία 30% των υπαλλήλων που είναι γραμμένοι στην κατάσταση, 

χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα μονάδας που τυχόν προκύπτει. Σε νέα περίπτωση μη απαρτίας θα 

ακολουθήσει δημόσια κλήρωση από το  Διοικητή του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Α. την 

31/05/2021 και ώρα 12:30 και αναβάλλεται η διενέργεια της εκλογής των  εκπροσώπων των 

υπαλλήλων 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.  

Δ. Η ψηφοφορία για την εκλογή του Ε.Σ. θα διεξαχθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 02/06/2021 από ώρα 

07.00 έως 15.00 στον χώρο του επιστημονικού συμβουλίου στον 2ο όροφο του Π.Γ.Ν. 

Αλεξανδρούπολης. 

Ε. Στην ψηφοφορία δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές:

 οι Ειδικευόμενοι Στρατιωτικοί υπεράριθμοι οι οποίοι δεν ανήκουν οργανικά στο ΠΓΝΑ,

  οι ειδικευόμενοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι διαφόρων υπηρεσιών που έχουν τελειώσει 

Ιατρική και κάνουν ειδικότητα στο ΠΓΝΑ



 Ειδικευόμενοι των οποίων έχει λήξει η σύμβαση αλλά συνεχίζουν να υπηρετούν μέχρι την 

τοποθέτηση του επομένου.

 Ειδικευόμενοι άλλων Νοσοκομείων που κάνουν στο Π.Γ.Ν.Α. μέρος της ειδικότητας τους. 

 οι αγροτικοί, επικουρικοί γιατροί  καθώς και το λοιπό επικουρικό προσωπικό, εφόσον 

δεν προβλέπονται από το άρθρο 9 του Ν. 3329/2005 και την ισχύουσα Υπουργική απόφαση.

 οι αποσπασμένοι στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης υπάλληλοι. 

 οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα.

ΣΤ. Το τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Π.Γ.Ν.Α. εντέλλεται να συντάξει και να 

αναρτήσει το αργότερο μέχρι την  Δευτέρα 24/05/2021 στον πίνακα ανακοινώσεων της ιατρικής 

υπηρεσίας του νοσοκομείου και έξω από τον χώρο ψηφοφορίας τους εκλογικούς καταλόγους των 

εχόντων  δικαίωμα ψήφου.

 Ενστάσεις: κάθε υποψήφιος ή ο αντιπρόσωπος του ή ο αναπληρωτής του έχει δικαίωμα να 

υποβάλλει εγγράφως στην Επιστημονική Επιτροπή ενστάσεις, για τυχόν παραβιάσεις διατάξεων της 

απόφασης αυτής κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέσα ή έξω από το εκλογικό κατάστημα.  

Για τις ενστάσεις αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή αιτιολογημένα είτε αμέσως είτε όταν τελειώσει 

η ψηφοφορία. 

Οι ενστάσεις που θα διατυπωθούν προφορικώς, αν δεν υποβληθούν εγγράφως, λογίζονται ότι δεν 

έχουν υποβληθεί. 

Ζ. Υποψηφιότητες (ανά κατηγορία εκλεγόμενου) υποβάλλονται γραπτά στο γραφείο Διοικητή 

μέχρι τη Δευτέρα  31/05/2021 και ώρα 2 μ.μ..  Όσοι υποβάλλουν υποψηφιότητα δεν έχουν 

δικαίωμα να εκλεγούν στην εφορευτική επιτροπή. Αν στην κατάσταση των δικαιουμένων να 

εκλεγούν και να εκλέγονται είναι γραμμένος μόνο ένας δικαιούμενος ή υπάρχει μόνον ένας 

υποψήφιος δεν διεξάγεται εκλογή και ο μοναδικός υποψήφιος αναδεικνύεται ως εκπρόσωπος 

των υπαλλήλων με πράξη του Διοικητή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΓΝΑ, στην 

αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το Επιστημονικό Συμβούλιο.  

 Συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο με τα ονόματα και την ιδιότητα όλων των υποψηφίων. Σε κάθε 

ψηφοδέλτιο τίθεται μόνον 1 σταυρός.  

    Η. Στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης υπεύθυνος υπάλληλος για να συνδράμει το έργο της 

εφορευτικής ορίζεται η κα Κυριακή Στεφανακίδου, κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Διοικητικών 

Γραμματέων, με αναπληρώτρια της την κα Μαρίνα Τσίκου κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Διοικητικών 

Γραμματέων.

                                                                           Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α.

                                                                                            

                                                                                           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΡΟΥΦΟΣ



                                                                 

                                                         

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραμματεία της Ιατρικής Υπηρεσίας με την υποχρέωση να το κοινοποιήσει σε 

όλα τα μέλη της 

2. Να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διοικητικής Υπηρεσίας, της 

Ιατρικής Υπηρεσίας, της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και στο Γραφείο του Διοικητή 

3. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

4. Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Α.  και στο Διαύγεια. 

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
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