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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου και του αναπληρωτή των
ιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις της παρ. 4 εδ. ε΄και στ΄ του άρθρου 7 του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/4-4-2005 τ.Α’)
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του εδαφίου (δ) της παρ. 21 του τρίτου άρθρου του Ν.
3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α’/9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
και τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/3-8-2010 τεύχος Α’)
«Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
2.
Την αριθμ. πρωτ.: Υ4α/οικ.94721(ΦΕΚ 1874/Β΄/25-8-2011) απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.84627 Απόφασης
«Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας
τους»
3.
Την αριθμ. Υ4α/οικ.123893/31-12-2012 (ΦΕΚ 3515/Β’ /31-12-2012) ΚΥΑ με θέμα:
«Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» και
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
4.
5.

Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/12 (ΦΕΚ 41/1-3-2012 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 23 του Ν. 4316/14 (ΦΕΚ 270/α΄/2014)
Την αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/οικ.35509/16-3-2007 (ΦΕΚ 421/27.3.2007 τ.Β’) απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: "Καθορισμός 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"

προκηρύσσει
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου και του αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, των
ιατρών που υπηρετούν στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» -Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Ως ημερομηνία πρώτης συνέλευσης διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Πέμπτη 14 Απριλίου
2022 από ώρα 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. και τόπος η Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον 2ο όροφο
του Κτιρίου Διοίκησης στο Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου»
Ειδικότερα:
1.
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι ιατροί ΕΣΥ, ιατροί μέλη ΔΕΠ και οι
ειδικευόμενοι που υπηρετούν στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
2.
Δεν συμμετέχουν όσοι είναι αποσπασμένοι από άλλες υπηρεσίες και όσοι έχουν τεθεί σε αργία
ή διαθεσιμότητα.
3.
Ανάρτηση των καταστάσεων όλων όσοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι θα
γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης του Νοσοκομείου καθώς και του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας ευθύνης του,
τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών. Όλοι όσοι περιλαμβάνονται
στις ανωτέρω καταστάσεις καλούνται σε Συνέλευση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον
2ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης του Νοσοκομείου στις 9:00 π.μ. την καθορισμένη
ημερομηνία, για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και άμεση διενέργεια της εκλογής για
ανάδειξη εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν υπάρξει απαρτία (50% συν ένας των
εγγεγραμμένων στην κατάσταση εργαζομένων) η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ώρα
στον ίδιο τόπο την Δευτέρα 18 Απριλίου 2022. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία (30%
συν ένας των εγγεγραμμένων στην κατάσταση εργαζομένων) η Εφορευτική Επιτροπή
συγκροτείται με δημόσια κλήρωση την επόμενη ημέρα Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και
αναβάλλεται η διενέργεια εκλογής του εκπροσώπου για την επόμενη ημέρα ή για άλλη
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα ορίσει η Εφορευτική Επιτροπή και κατά την οποία
θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όσοι εκλογείς και αν παρευρίσκονται.
4.
Η εκλογική διαδικασία κατά την ψηφοφορία συντονίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή, η
οποία είναι τριμελής και εκλέγεται μαζί με τα αναπληρωματικά μέλη από τη Συνέλευση με
ανάταση των χεριών. Η ίδια η Συνέλευση ορίζει τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.
5.
Η ψηφοφορία διεξάγεται μετά την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής από τη Συνέλευση και
διαρκεί οκτώ (8) ώρες.
6.
Όσοι από τους εγγεγραμμένους στην κατάσταση των εκλογέων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι
για την εκλογή τους ως εκπροσώπου των εργαζομένων ή ως μελών της Εφορευτικής
Επιτροπής υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στη Διοικήτρια του Νοσοκομείου
μέχρι την έναρξη της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο
μεμονωμένων υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και
ανακοινώνονται στη Συνέλευση από την Διοικήτρια ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του,
μέλος του Δ.Σ.
7.
Για τον τρόπο, την διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη εκπροσώπων των
εργαζομένων στο Δ.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ΄ αριθμ. πρωτ.
ΔΥ1δ/οικ.35509/16.3.07 Υπουργικής Απόφασης.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ

