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ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη – Πρόσκληση εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού 

Συμβουλίου (Ε.Σ.) του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας»    
 

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου  9 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει 
2. Την αρ. ΔΥ1δ/οικ. 55542/4-5-07 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 769/15-5-07 τ. Β΄) 
3. Τα με αρ. πρωτ. ΔΥ1δ/οικ.96225/14-9-2005 και ΔΥ1δ/Γ.Π./73516/25-6-2010 έγγραφα του Υ.Υ.Κ.Α., με 

τα οποία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων 
4. Την με αριθμ. 177/ΑΠ5367/18-6-2018 Πράξη του Διοικητή του Γ.Ν. Ημαθίας με την οποία συγκροτήθηκε 

το Επιστημονικό Συμβούλιο της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει μέχρι σήμερα 

5. Το γεγονός ότι στις 17-10-2020 λήγει η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου 
Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας 

Προκηρύσσει 
     Εκλογές για την ανάδειξη μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας-Μονάδα 
Νάουσας. 
     Ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με την αρ. ΔΥ1δ/οικ.55542/4-5-07 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας Πρόνοιας (ΦΕΚ 769/15-5-07 Τ. Β΄)  
 
     Όσοι περιλαμβάνονται στις καταστάσεις των δικαιουμένων να εκλέγουν και να εκλέγονται που έχουν 
αναρτηθεί, καλούνται σε συνέλευση κατά κατηγορία : 
23-10-2020 ώρα 9:00 Συντονιστές Διευθυντές, οι μοναδικοί Διευθυντές Τμήματος & οι Διευθυντές 
Τμήματος, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊστάμενου 
23-10-2020 ώρα 9:15  Δ/ντές Ε.Σ.Υ. (πλην Συντονιστών) 
23-10-2020 ώρα  9:45  Ιατροί Επιμελητές Α΄ 
23-10-2020 ώρα 10:00 Ιατροί Επιμελητές Β΄ 
23-10-2020 ώρα 10:15 Ειδικευόμενοι ιατροί 
23-10-2020 ώρα 10:30 Επιστήμονες ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατροί, κατηγορίας ΠΕ 
23-10-2020 ώρα 10:45 Επιστήμονες ιατρικής Υπηρεσίας, μη Ιατροί, κατηγορίας ΤΕ 
23-10-2020 ώρα 11:00 Νοσηλευτές- τριες, Μαίες, Επισκέπτριες Υγείας, κατηγορίας  ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ  
στην αντίστοιχη αναφερόμενη ανωτέρω ώρα στην αίθουσα Συνελεύσεων της Υγειονομικής Μονάδας για εκλογή 
Εφορευτικής Επιτροπής και άμεση διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του αντίστοιχου μέλους του 
Επιστημονικού Συμβουλίου. 
     Όσοι από τους εγγεγραμμένους στις καταστάσεις των εκλογέων επιθυμούν να είναι υποψήφια μέλη του 
Επιστημονικού Συμβουλίου ή της Εφορευτικής Επιτροπής θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση 
υποψηφιότητας στο Διοικητή του Νοσοκομείου μέχρι την έναρξη της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής μέσω 
πρωτοκόλλου Γραμματείας της Μονάδας Νάουσας. 
 
     Εάν δεν υπάρξει απαρτία στη συνέλευση (δηλαδή παρουσία του 50% συν ένα των ατόμων που είναι 
γραμμένα στην κατάσταση ) η συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο την: 
26-10-2020 ώρα 9:00 Συντονιστές Διευθυντές, οι μοναδικοί Διευθυντές Τμήματος & οι Διευθυντές 
Τμήματος, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊστάμενου 
26-10-2020 ώρα 9:15  Δ/ντές Ε.Σ.Υ. (πλην Συντονιστών) 
26-10-2020 ώρα 9:45   Ιατροί Επιμελητές Α΄                    
26-10-2020 ώρα 10:00  Ιατροί Επιμελητές Β΄ 
26-10-2020 ώρα 10:15  Ειδικευόμενοι Ιατροί 
26-10-2020 ώρα 10:30  Επιστήμονες ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατροί, κατηγορίας ΠΕ 
26-10-2020 ώρα 10:45  Επιστήμονες ιατρικής Υπηρεσίας, μη Ιατροί, κατηγορίας ΤΕ 
26-10-2020 ώρα 11:00  Νοσηλευτές- τριες, Μαίες, Επισκέπτριες Υγείας, κατηγορίας  ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ 
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Εάν και πάλι, στη δεύτερη συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία (30% των υπαλλήλων που είναι 

εγγεγραμμένοι στην κατάσταση χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα της μονάδας που προκύπτει) η εφορευτική 
επιτροπή συγκροτείται με δημόσια κλήρωση η οποία γίνεται από τον Διοικητή του Νοσοκομείου και αναβάλλεται 
η διενέργεια της εκλογής των μελών του Ε.Σ. για την επόμενη ημέρα ή για άλλη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, 
που ορίζει η Εφορευτική Επιτροπή κατά την οποία θεωρείται απαρτία όσοι εκλογείς και αν παρευρίσκονται. 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΛΕΞΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ 

 Για την εκλογή εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια των Νοσοκομείων, καθώς και των 
αναπληρωτών τους δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν: 

1. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι ιατροί της Μονάδας με θέση Συντονιστή 
Διευθυντή ή ο μοναδικός Διευθυντής Τμήματος ή Διευθυντής Τμήματος, στον οποίο έχουν 
ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊστάμενου, (Εκλέγεται ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, 
ως Πρόεδρο) 

2. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλοι οι ιατροί Διευθυντές Ε.Σ.Υ. της Μονάδας  πλην Συντονιστών 
Διευθυντών. Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλοι οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ. της Μονάδας 
(Εκλέγονται δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους. 

3. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι ιατροί με βαθμό Επιμελητή Α΄ της Μονάδας 
(Εκλέγεται ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του) 

4. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι ιατροί με βαθμό Επιμελητή Β΄ της Μονάδας 
(Εκλέγεται ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του) 

5. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί (Εκλέγεται ένα (1) 
μέλος με τον αναπληρωτή του) 

6. Δικαίωμα να εκλέγει έχει το σύνολο των επιστημόνων, μη ιατρών της Ιατρικής Υπηρεσίας, 
κατηγορίας ΠΕ ανεξαρτήτως βαθμού. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλοι οι επιστήμονες, μη 
ιατροί, της Ιατρικής Υπηρεσίας, αρκεί να ανήκει στην κατηγορία ΠΕ και να κατέχει τουλάχιστον τον 
Γ΄ βαθμό (Εκλέγεται ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του) 

7. Δικαίωμα να εκλέγει έχει το σύνολο των επιστημόνων, μη ιατρών της Ιατρικής Υπηρεσίας, 
κατηγορίας ΤΕ ανεξαρτήτως βαθμού. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλοι οι επιστήμονες, μη ιατροί, 
της Ιατρικής Υπηρεσίας, αρκεί να ανήκει στην κατηγορία ΤΕ και να κατέχει τουλάχιστον τον Γ΄ 
βαθμό (Εκλέγεται ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του) 

8. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλοι οι νοσηλευτές/τριες και μαίες ανεξαρτήτως βαθμού. Δικαίωμα 
να εκλεγούν έχουν όλοι οι Νοσηλευτές κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄,  και εν ελλείψει 
οι υπάλληλοι ΤΕ Νοσηλευτών ή Μαιών ή Επισκεπτριών Υγείας με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ 
(Εκλέγεται ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του)  

 
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (να εκλέγουν και να εκλέγονται) οι αποσπασμένοι υπάλληλοι 

(εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά), οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε αργία ή 
διαθεσιμότητα καθώς και οι Επικουρικοί Ιατροί. 

 
Επιτρέπεται η υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων οι οποίες θα καταχωρηθούν σε ενιαίο 

ψηφοδέλτιο.  
                                                 

          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 
                                                                                                                        
 
 
                          ΠΛΙΟΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ   

      
 
 
Κοιν.  

 3
η
 Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας 

 Γραφείο Διοικητή Γ.Ν. Ημαθίας (Μον. Βέροιας) 
 
Εσωτ. Διανομή 

1. Γραφείο Αναπλ. Διοικητή  
2. Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου 
3. Συντ. Δ/ντές-Προσ. Προϊστ/νοι-Υπεύθυνοι Ιατρικών Τμημάτων/ 

/ ΠροϊστάμενοιΤμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής και Διοικητικής Υπηρεσίας 
(Με την παράκληση να ενημερώσουν το προσωπικό αρμοδιότητάς τους) 

4. Τμήμα ΔΑΔ 
5. Πίνακας Ανακοινώσεων 
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