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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη – Πρόσκληση εκλογών για την ανάδειξη 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΄): 

«Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια Νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτών», όπου μεταξύ άλλων στο άρθρο 3 παρ. 1 
αναφέρεται: «…Ο Διοικητής του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε νοσοκομείου στην αρμοδιότητα του οποίου 
ανήκει το Επιστημονικό Συμβούλιο, κινεί τις διαδικασίες των επομένων άρθρων και έχει την ευθύνη για την 
προετοιμασία της εκλογής …» 

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. Γ4β/Γ.Π.88962/19/7-1-2020 Απόφαση του Υ.Υ. (ΦΕΚ 8/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-1-2020), με την οποία 
διορίστηκε νέος Διοικητής του Γ.Ν. Ημαθίας ο κ. Πλιόγκας Ηλίας 

5. Το γεγονός ότι, δεν ορίστηκε ακόμη ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου 
6. Την με αριθ. 177/ΑΠ 5367/18-6-2018 Πράξη του Διοικητή του Γ.Ν.Ημαθίας (ΑΔΑ: 6ΘΦ2469074-ΤΛΣ) με την 

οποία συγκροτήθηκε το Επιστημονικό Συμβούλιο της Υγ. Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας με λήξη της 
θητείας αυτού την 17-6-2020 

7. Με την παραπάνω απόφαση ορίστηκε ο ιατρός Φλέγγας Δημήτριος, Συντονιστής Διευθυντής Οφθαλμολογικού 
Τμήματος της Μονάδας - ως Πρόεδρος του Συμβουλίου (μοναδική υποψηφιότητα στην κατηγορία 
Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικού Διευθυντή Τμήματος ή Διευθυντή Τμήματος, στον οποίο ανατέθηκαν 
καθήκοντα προσωρινού προϊστάμενου) χωρίς Αναπληρωτή 
Την 31-12-2019 ο κ. Φλέγγας Δημήτριος, Συντ. Δ/ντής του Οφθαλμολογικού Τμήματος της Μονάδας, 
αποχώρησε από την υπηρεσία (αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής του σχέσης λόγω συμπλήρωσης του 
ορίου ηλικίας, σε εφαρμογή της Γ4α/Γ.Π.οικ.74994/23-10-2019 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ 
2244/τ. Γ΄/29-11-2019)) 

8. Το γεγονός ότι, την 31-1-2020 διαβιβάστηκαν από την υπηρεσία στα Συμβούλια Αξιολόγησης προς εξέλιξη 
των υπηρετούντων ιατρών του ΕΣΥ του άρ. 4 περ. Θ. Ν. 3754/09, του Χειρουργικού και του Εργαστηριακού 
Τομέα της Μονάδας, οι φάκελοι (2) ειδικευμένων ιατρών - ήδη -  μελών του Ε.Σ.  κ.κ.: 

 Ελευθερόπουλου Αλέξανδρου, Επιμελητή Α΄ Ορθοπαιδικής/Προσ. Προϊστ. Ορθοπαιδικού Τμ.- 
Τακτικού Μέλους του Ε.Σ. (μοναδική υποψηφιότητα στην κατηγορία Επιμελητών Α΄) 

 Κεσίδου Φανής, Επιμελήτριας Β΄ Ιατρ. Βιοπαθολογίας- Τακτικού Μέλους του Ε.Σ. (μοναδική 
υποψηφιότητα στην κατηγορία Επιμελητών Β΄) 

9. Την με αριθ. 293/ΑΠ2415/13-2-2020 Πράξη του Διοικητή του Γ.Ν.Ημαθίας με την οποία εξελίχθηκε 
βαθμολογικά ο ιατρός ειδικότητας Ορθοπαιδικής της Υγ. Μονάδας Νάουσας, κ. Ελευθερόπουλος  
Αλέξανδρος, από τον βαθμό του Επιμελητή Α΄  στο βαθμό του Διευθυντή του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ. 

10. Την με αριθ. 294/ΑΠ2416/13-2-2020 Πράξη του Διοικητή του Γ.Ν.Ημαθίας με την οποία εξελίχθηκε 
βαθμολογικά η  ιατρός ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας της Υγ. Μονάδας Νάουσας, κ. Κεσίδου Φανή, 
από τον βαθμό της Επιμελήτριας Β΄ στο βαθμό της Επιμελήτριας Α΄ του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ. 

11. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη πλήρωσης των ανωτέρω  θέσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου της 
Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν.Ημαθίας που κενώθηκαν, ήτοι:  
Α) στην κατηγορία Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικού Διευθυντή Τμήματος ή Διευθυντή Τμήματος, 
στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊστάμενου, που εκλέγεται με τον αναπληρωτή 
του,  ως Πρόεδρο  
Β) στην κατηγορία Επιμελητών Α΄ με τον αναπληρωτή του 
Γ)  στην κατηγορία Επιμελητών Β΄ με τον αναπληρωτή του 
και για το υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας του Ε.Σ., όπως αυτή προσδιορίστηκε με την αριθ. 
177/ΑΠ 5367/18-6-2018 Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου 
 

Προκηρύσσει  
     Εκλογές για την ανάδειξη μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας-
Μονάδα Νάουσας 

ΑΔΑ: ΩΔΝΘ469074-2ΩΩ



Α) στην κατηγορία Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικού Διευθυντή Τμήματος ή Διευθυντή Τμήματος, 
στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊστάμενου, που εκλέγεται με τον αναπληρωτή 
του,  ως Πρόεδρο  
Β) στην κατηγορία Επιμελητών Α΄ με τον αναπληρωτή του 
Γ)  στην κατηγορία Επιμελητών Β΄ με τον αναπληρωτή του 
και για το υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας του Ε.Σ., όπως αυτή προσδιορίστηκε με την αριθ. 

177/ΑΠ 5367/18-6-2018 Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου. 
 
     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 : 

 24-2-2020 ώρα 9:00 Συντονιστές Διευθυντές, οι μοναδικοί Διευθυντές Τμήματος & οι Διευθυντές 
Τμήματος, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊστάμενου 

 24-2-2020 ώρα  9:30  Ιατροί Επιμελητές Α΄ 
 24-2-2020 ώρα 10:00 Ιατροί Επιμελητές Β΄ 

στην αντίστοιχη αναφερόμενη ανωτέρω ώρα στην αίθουσα Συνελεύσεων της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας 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: 

 25-2-2020 ώρα 9:00 Συντονιστές Διευθυντές, οι μοναδικοί Διευθυντές Τμήματος & οι Διευθυντές 
Τμήματος, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊστάμενου 

 25-2-2020 ώρα  9:30  Ιατροί Επιμελητές Α΄ 
 25-2-2020 ώρα 10:00 Ιατροί Επιμελητές Β΄ 
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 των ανωτέρω εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια των Νοσοκομείων, καθώς και των 
αναπληρωτών τους: 

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

3. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι ιατροί με βαθμό Επιμελητή Β΄ της Μονάδας 
(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. Διοικήτριας  
2. Μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου 
3. Συντ. Δ/ντές-Προσ. Προϊστ/νοι-Υπεύθυνοι Ιατρικών Τμημάτων 

 (Με την παράκληση να ενημερώσουν το προσωπικό αρμοδιότητάς τους) 
4. Τμήμα ΔΑΔ 

 

ΑΔΑ: ΩΔΝΘ469074-2ΩΩ
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