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Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου   

       

 

Ολυμπιακό Χωριό, 29/06/2017 

        Αριθμ. Πρωτ.  3545 

 

                                                                Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) 

      « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

    

   ΚΟΙΝ: Διεύθυνση  

                                                                                                            Διοικητικών Υπηρεσιών 

       

                                                                                                              

                     

      

                                 

                                                                                                                

                                     

                                                                                                                                                                    

                                                                                            

            Θέμα: Ανάρτηση στο Διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» απόφασης της             

υπ΄αριθμ. 20/2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. που συνεδρίασε την 27-06-2017 

Κατόπιν της υπογραφής αποσπάσματος πρακτικού της υπ΄αριθμ. 20/27-06-2017 

συνεδρίασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. παρακαλώ όπως προβείτε στην ανάρτηση στο 

διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 για το «Πρόγραμμα Διαύγεια», 

του συνημμένου αποσπάσματος υπ’ αριθμ. 20
(θέμα 4ο)/

27-06-2017 απόφασης του Δ.Σ. της 

Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.        

          Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 

  Συνημμένα:  Απόσπασμα Απόφασης (σελ. 4) 

                                                                             

                                                                         Δρ. Γεωργία Αθανασίου  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

της εικοστής  (20
ης

) συνεδρίασης έτους 2017 

του Διοικητικού Συμβουλίου  της Ανώνυμης Εταιρείας 

με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.” 

της 27/06/2017 

 

 

Στις Αχαρνές σήμερα την 27/06/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στα άρθρα 10 και 17 του νόμου 3293/2004 (Φ.Ε.Κ. 26-11-2004), δυνάμει του οποίου 

συνεστήθη η εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α. Ε» και δ. τ «Α. Ε. Μ. Υ. 

Α.Ε.» στα γραφεία της έδρας της, που βρίσκονται επί της οδού Γ. Δαμάσκου αρ. 1 στην Πολυκλινική του 

Ολυμπιακού Χωριού, στις Αχαρνές, συνήλθε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής 

σε συνεδρίαση. 

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίσθηκαν δυνάμει 

της υπ΄ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.74863/07-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 556./τ.ΥΟΔΔ/18-10-2016.) αποφάσεως των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθώς και υπ΄ αριθμ. 28/21-10-20106 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου περί συγκροτήσεώς του σε Σώμα οι κάτωθι αναφερόμενοι. 

Στην παρούσα συνεδρίαση τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 

και 4 του καταστατικού, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τη δυνατότητα συμμετοχής  στη συνεδρίαση και 

μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι κ.κ. Μαρία Μαυρικάκη, Μιχάλης Ρούσσος και Κύρος Παγκαλίδης  δήλωσαν την 

πρόθεσή τους να παραστούν μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και το ID σύνδεσή τους στο info@aemy.gr. 

Ειδικότερα παρόντες ήταν οι : 

1. Μιχαήλ Σταύρου του Αναστασίου, (Πρόεδρος)   

2. Γεωργία Αθανασίου (Διευθύνουσα Σύμβουλος)  

3. Μαρία Μαυρικάκη (Εντεταλμένη Σύμβουλος Γ.Ν.Θ &Αντιπρόεδρος ) από το Γ.Ν.Θήρας 

4. Γεώργιος Γεωργίνης (Μέλος) 

5. Μιχάλης Ρούσσος (Μέλος) από το Γ.Ν.Θήρας  

6. Κύρος Παγκαλίδης  (Μέλος) από το Γ.Ν.Θήρας 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Έγκριση Αποτελεσμάτων Επιτροπής Αξιολόγησης Διευθυντικών Στελεχών Ιατρικών Ειδικοτήτων για 

τη στελέχωση του  ΓΝ Θήρας 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Θέμα 4
ο
: Έγκριση Αποτελεσμάτων Επιτροπής Αξιολόγησης Διευθυντικών Στελεχών Ιατρικών 

Ειδικοτήτων για τη στελέχωση του  ΓΝ Θήρας 

 

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος  φέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  την υπ’ αριθμ. πρωτ.3499/27-

06-2017 εισήγηση της Διευθύνουσας Συμβούλου με θέμα: «Έγκριση Πρόσληψης Διευθυντικών Στελεχών με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως τρία έτη για τη στελέχωση του Γενικού 

Νοσοκομείου Θήρας κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/58/13529/12-05-2017 ΠΥΣ 33/2006 » 

σύμφωνα με τη οποία και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν: 

1. τον Ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,  

2. τον Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (ΦΕΚ 314/27-12-2005), 

όπως ισχύει,  

3. τον Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 

έργου και άλλες διατάξεις», Υποκεφάλαιο Ε4, άρθρα 62-72 «Λειτουργία Γ.Ν. Θήρας από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 

με τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.»,   

4. τον Ν. 4354/2015, Κεφάλαιο Β, άρθρα 7 έως 35 «Μισθολογικές Ρυθμίσεις των Υπαλλήλων 

του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού, των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των ΔΕΚΟ του 

Κεφαλαίου Α’ του Ν. 3429/2005 και άλλες μισθολογικές διατάξεις και την εγκύκλιο υπ’ αρ. πρωτ. 

2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 Παροχή Οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β, Ν. 4354/2015 

(176Α΄) 

5. τους εγκεκριμένους Κανονισμούς Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της  Α.Ε.Μ.Υ. 

Α.Ε. και το παράρτημα αυτού Γενικό Κανονισμό Εργασίας (υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 3638/29-05-2007, τ. Α.Ε. & 

Ε.Π.Ε.), όπως ισχύουν,  

6. την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. 

Α.Ε. όπως υποβλήθηκε προς έγκριση με την απόφαση του Δ.Σ. υπ’ αρ. 5
θέμα1

/15-3-2016 στην οποία 

περιλαμβάνεται το τελικά εγκεκριμένο οργανόγραμμα του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, καθώς και η 

στελέχωση αυτού (Α.Δ.Α. 6ΚΚ4ΟΡΡ3-7ΣΙ), 

7. Την Α΄ τροποποίηση του προϋπολογισμού  έτους 2017 η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ 

αριθμ. 4
θέμα2

/10-2-2017 απόφασης του Δ.Σ. και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 60 «Αμοιβές και Έξοδα 

Προσωπικού», 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./58/13529/12-5-2017 ΠΥΣ με θέμα «Έγκριση για την 

κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης δώδεκα (12) Διευθυντικών Στελεχών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
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δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τρία (3) έτη και 

εκατόν σαράντα εννέα (149) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου, για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου από την ΑΕΜΥ ΑΕ» (αρ. πρωτ. ΑΕΜΥ 2658/15-5-

2017), 

9. Την υπ’ αριθμ. 16
θέμα4

/22-05-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας με θέμα «Έγκριση 

πρόσκλησης για πρόσληψη από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. διευθυντικών στελεχών με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία έτη για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας 

κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./58/13529/12-5-2017 ΠΥΣ 33/2006» (Α.Δ.Α. 7ΜΙΦΟΡΡ3-

0Β2), 

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3479/27-06-2017 εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 

των αιτήσεων για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, 

11. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3498/27-6-2017 σχέδιο σύμβασης ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας του 

Νομικού Τμήματος που αφορά σε θέση Δ/ντή Ιατρού, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν 

  

Σε συνέχεια των ανωτέρω και κατόπιν των αναγραφόμενων στο υπό στοιχείο 9 πρακτικό: 

 

η Διευθύνουσα Σύμβουλος εισηγείται 

 

Α) για την πλήρωση διευθυντικών θέσεων ιατρικών ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν το ΓΝ Θήρας 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τριετούς διάρκειας:  

 Α1)  την έγκριση της πρόσληψης του Βαρκαράκη Γεώργιου, Ιατρού Παθολογίας και της 

τοποθέτησής του σε θέση Διευθυντή Παθολογικού Τομέα - Ιατρού Παθολογίας, καθώς κατέχει τα 

απαιτούμενα από τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας και την πρόσκληση 

της Εταιρείας τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη θέση πρόσληψής του, όπως αποτυπώνεται στο υπ΄ 

αριθμ. πρωτ. 3479/27-06-2017 πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων για την 

εν λόγω θέση. 

 Α2) την έγκριση της πρόσληψης του Μπενέκου Δημήτριου, Ιατρού Καρδιολογίας, και της 

τοποθέτησής του σε θέση Διευθυντή Μονάδας Εμφραγμάτων – Ιατρού Καρδιολογίας, καθώς κατέχει τα 

απαιτούμενα από τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας και την πρόσκληση 

της Εταιρείας τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη θέση πρόσληψής του, όπως αποτυπώνεται στο υπ΄ 

αριθμ. πρωτ. 3479/27-06-2017 πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων για την 

εν λόγω θέση. 

 Α3) την έγκριση της πρόσληψης του Διακομανώλη Ιωάννη, Ιατρού Ακτινολογίας και της 

τοποθέτησής του σε θέση Διευθυντή Ακτινολογικού - Ιατρού Ακτινολογίας, καθώς κατέχει τα απαιτούμενα 

από τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας και την πρόσκληση της Εταιρείας 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη θέση πρόσληψής του, όπως αποτυπώνεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

3479/27-06-2017 πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων για την εν λόγω θέση. 

Σημείωση 

Για τη θέση του Διευθυντή Μικροβιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, ο 

υποψήφιος Νικολάου Σταύρου, Ιατρός Μικροβιολογίας, δεν προσήλθε στην προσωπική συνέντευξη και ως εκ 

τούτου αποκλείστηκε από τη διαδικασία επιλογής. 
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Β) εισηγείται περαιτέρω ότι οι αρμοδιότητες και 

καθήκοντα των ανωτέρω Διευθυντών θα αποτυπωθούν σε αναλυτικό  καθηκοντολόγιο που θα τους δοθεί από 

τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα του 

Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας αλλά και τις ανάγκες του Γενικού 

Νοσοκομείου Θήρας.  

 

Γ) εισηγείται περαιτέρω το σχέδιο σύμβασης ως συνημμένο υπ’ αρ. πρωτ. 3498/27-6-2017 σχέδιο 

σύμβασης του Νομικού Τμήματος της Εταιρείας. Οι εργαζόμενοι θα αμείβονται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από το Ν. 4354/2015 περί Νέου Ενιαίου Μισθολογίου και τις επεξηγηματικές εγκυκλίους και 

θα λαμβάνει τις αποδοχές Νέου Ενιαίου Μισθολογίου που συνάδουν με την υπό ανάληψη θέση ευθύνης 

διευθυντή ιατρικής ειδικότητας σε συνάρτηση με τα στοιχεία του ατομικού τους φακέλου όπως αυτές 

προσδιορίζονται και αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την 

εταιρεία.  

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα συμφωνεί με την 

ανωτέρω εισήγηση ως έχει, εξουσιοδοτεί δε τη Διευθύνουσα  Σύμβουλο για την ανάρτηση αποσπάσματος της 

παρούσας απόφασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 για το «Πρόγραμμα 

Διαύγεια». 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση 

 

   Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 

 

                                          Δρ. Γεωργία Αθανασίου 

 

 

 

                                     

 

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

                                                      Ολυμπιακό Χωριό,  29  Ιουνίου 2017 

                                                       Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΑΕΜΥ Α.Ε. 

 

                                                    Δρ. Γεωργία Αθανασίου 
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