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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ
ΘΔΜΑ: «Πξνθήξπμε εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε αηξεηώλ εθπξνζώπσλ εξγαδνκέλσλ (ηαηξώλ
Δ..Τ. θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ ) ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ δηαζπλδεόκελσλ Ννζνθνκείσλ
ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ άκνπ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΧΝ» θαη ηνπ Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ-Κέληξνπ Τγείαο Ιθαξίαο, αξκνδηόηεηαο 2εο Τ.Π.Δ Πεηξαηώο θαη Αηγαίνπ
Ο Διοικητής του Γ.Ν. Σάμου «Άγιος Παντελεήμων »
Έρνληαο ππόςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/4.4.2005η.Α΄) «Δζληθό
ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (δ) ηεο παξ. 21 ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ Ν.3527/2007 (ΦΔΚ
25/Α/9.2.2007) «Κύξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθώλ πξνζώπσλ επνπηεπνκέλσλ από ην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
2. Σε κε αξηζκό ΓΤ1δ/νηθ.35509/16.3.2007 (ΦΔΚ 421/27.3.2007) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο κε ζέκα «Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαη δηαδηθαζίαο εθινγήο
εθπξνζώπνπ εξγαδνκέλσλ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤΚΑ θαζώο
θαη ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο θξνληίδαο ησλ Γηνηθήζεσλ Τγεηνλνκηθώλ Πεξηθεξεηώλ
(Γ.Τ.ΠΔ ) ηεο ρώξαο» (ΦΔΚ 421/Β/27.03.2007)
3. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 6 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ 176/Α/11-07-2005)
4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν.3984/2011 (ΦΔΚ 150/Α/ 27-06-2011)
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4512/2013 (ΦΔΚ 261/Α/9-12-2013)
6. Σν γεγνλόο όηη ε ζεηεία ησλ αηξεηώλ κειώλ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ δηαζπλδεόκελσλ
Ννζνθνκείσλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ άκνπ «Ο Άγηνο Παληειεήκσλ» θαη ηνπ Γ. Ν.-Κ.Τ.
Ηθαξίαο είλαη δηεηήο θαη ιήγεη ζηηο 01/06/2018.
7. Σν κε αξηζκ. πξση. Γ4β/Γ.Π. νηθ. 33649/27-04-2018 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε
ζέκα « Δθινγή αηξεηώλ εθπξνζώπσλ γηα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. άκνπ».
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
1. Σελ δηελέξγεηα εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε αηξεηώλ εθπξνζώπσλ (ηαθηηθώλ θαη
αλαπιεξσκαηηθώλ) ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ δηαζπλδεόκελσλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Γ.Ν. άκνπ
«Άγηνο Παληειεήκσλ» θαη Γ.Ν.- Κ.Τ .Ηθαξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα :
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α) ελόο εθπξνζώπνπ ησλ ηαηξώλ πνπ ππεξεηνύλ ζην Γ.Ν. άκνπ ¨Άγηνο Παληειεήκσλ», ζην Κ.Ψ.Τ,
θαη ζην Γ. Ν. -Κ.Τ. Ηθαξίαο ,κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
β) ελόο εθπξνζώπνπ ηνπ ινηπνύ (πιελ ησλ ηαηξώλ ΔΤ) πξνζσπηθνύ πνπ ππεξεηεί ζηα σο άλσ, κε
ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΔΚΛΟΓΧΝ :

Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ ζηηο 04/06/2018
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ άκνπ από 08.00 κέρξη 16.00, κε άκεζε, θαζνιηθή θαη κπζηηθή
ςεθνθνξία.
Ζ εθνξεπηηθή επηηξνπή κπνξεί λα παξαηείλεη ηε ςεθνθνξία εάλ πξνζέιζνπλ –πξηλ θιείζεη ε
θάιπε- εθινγείο πνπ δελ πξόιαβαλ λα αζθήζνπλ ην εθινγηθό ηνπο δηθαίσκα ζηα πξναλαθεξόκελα
ρξνληθά πεξηζώξηα.
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΙ ΔΚΛΟΓΔ (ΔΚΛΔΓΔΙΝ ΚΑΙ ΔΚΛΔΓΔΘΑΙ )
α) Γηα ηελ εθινγή εθπξνζώπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ησλ ηαηξώλ ζην Ννζνθνκείν παίξλνπλ κέξνο :
1) νη ηαηξνί ΔΤ πνπ ππεξεηνύλ ζην Γ.Ν. άκνπ ¨Άγηνο Παληειεήκσλ», ζην Κ.Ψ.Τ θαη ζην
Γ.Ν.- Κ.Τ. Ηθαξίαο .
2) όινη νη εηδηθεπόκελνη ηαηξνί
β) Γηα ηελ εθινγή εθπξνζώπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ ινηπνύ (πιελ ησλ ηαηξώλ) πξνζσπηθνύ ηνπ
Ννζνθνκείνπ παίξλνπλ κέξνο νη εξγαδόκελνη όισλ ησλ θιάδσλ (πιελ ηαηξώλ) πνπ ππεξεηνύλ κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.
Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγέο :
1) Γελ ζπκκεηέρνπλ όζνη έρνπλ πξνζιεθζεί πξνζσξηλά ζε αλαπιήξσζε ππαιιήισλ πνπ
απνπζηάδνπλ.
2) Οη απνζπαζκέλνη ππάιιεινη εθιέγνπλ θαη εθιέγνληαη ζηελ Τπεξεζία πνπ αλήθνπλ νξγαληθά.
Γελ έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη όζνη από ηνπο ππαιιήινπο έρνπλ ηεζεί ζε αξγία
ή δηαζεζηκόηεηα.
ΑΝΑΡΣΗΗ ΟΝΟΜΑΣΙΚΧΝ ΠΙΝΑΚΧΝ ΔΚΛΟΓΔΧΝ: 18/05/2018 - 29/05/2018
ζηνλ πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, Κ.Ψ.Τ θαη Ννζνθνκείν-Κ.Τ Ηθαξίαο.
Οξηζηηθνπνίεζε πηλάθσλ εθινγέσλ ζηηο 30/05/2018
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ : 18/05/2018 έσο 29/05/2018
-Δπηηξέπεηαη ε ππνβνιή κόλν κεκνλσκέλσλ ππνςεθηνηήησλ νη νπνίεο θαηαρσξνύληαη ζε εληαίν
ςεθνδέιηην.
Οη ππνςεθηόηεηεο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην Γξαθείν Γηνηθεηή.
Δάλ ππνβιεζεί κηα ππνςεθηόηεηα δελ δηεμάγεηαη εθινγή.

ΚΑΛΟΤΜΔ
Όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο εθινγέσλ ζε γεληθή
ζπλέιεπζε ζηηο 29/05/2018 θαη ώξα 13.00 ζην ακθηζέαηξν ηνπ Ννζνθνκείνπ άκνπ γηα ηελ
αλάδεημε Δθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ θαη άκεζε δηελέξγεηα εθινγώλ .
ε πεξίπησζε κε απαξηίαο (50% +1 ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηηο θαηαζηάζεηο) ε ζπλέιεπζε ζα
επαλαιεθζεί ζηηο 30/05/2018 ηελ ίδηα ώξα θαη ζηνλ ίδην ρώξν . ηε 2ε απηή πλέιεπζε γηα λα
ππάξρεη απαξηία απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ 30% ησλ εθινγέσλ πνπ είλαη γξακκέλνη ζηε θαηάζηαζε,
ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ην θιάζκα κνλάδαο πνπ ηπρόλ πξνθύπηεη. Δάλ θαη πάιη δελ επηηεπρζεί
απαξηία ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζα ζπγθξνηεζεί ζηηο 31/05/2018 κε δεκόζηα θιήξσζε.
ηελ ίδηα πλέιεπζε ν Γηνηθεηήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπόο ηνπ, κέινο ηνπ Γ..,
ζα αλαθνηλώζεη ηηο ππνςεθηόηεηεο θαη εάλ ππνβιεζνύλ πξνθνξηθώο ελζηάζεηο ζα δηαθνπεί ε
ζπλεδξίαζε γηα εύινγν ρξόλν πξνθεηκέλνπ νη ελζηάζεηο λα ππνβιεζνύλ εγγξάθσο. Δπί ησλ
ελζηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζώπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ απνθαίλεηαη ε
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηεο θαη πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο.
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Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο, εθιέγεηαη καδί κε ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε από ηελ
πλέιεπζε, κε αλάηαζε ησλ ρεξηώλ θαη νξίδεη ηελ ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη ώξα πνπ ζα δηεμαρζνύλ νη
εθινγέο. Ζ ίδηα πλέιεπζε νξίδεη θαη ηνλ Πξόεδξν.
Γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζώπσλ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπγθξνηνύληαη :
- Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ εθινγή εθπξνζώπνπ ησλ ηαηξώλ
- Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ εθινγή εθπξνζώπνπ ηνπ ινηπνύ πξνζσπηθνύ πιελ
ησλ ηαηξώλ.
Ζ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ησλ κειώλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ππνρξεσηηθή.
Σα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνη γηα εθπξόζσπνη ζην
Γ..
Όζνη από ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηηο θαηαζηάζεηο ησλ εθινγέσλ επηζπκνύλ λα είλαη
ππνςήθηνη γηα ηελ εθινγή ηνπο σο εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ή κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο
Δπηηξνπήο ππνβάιινπλ έγγξαθε δήισζε ππνςεθηόηεηαο ζην Γξαθείν Γηνηθεηή κέρξη ηελ
έλαξμε ηεο εθινγήο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο.
Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη δηεηήο.
Οη Πξντζηάκελνη ησλ Γ/λζεσλ, ησλ Απηνηειώλ Γξαθείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, Κέληξνπ Ψπρηθήο
Τγείαο ή νη αλαπιεξσηέο ηνπο ππνρξενύληαη λα ελεκεξώζνπλ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο γηα ην
πεξηερόκελν ηεο παξνύζαο κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν.-

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ
ΛΑΕΑΡΟ Ν. ΘΔΟΦΗΛΟ
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