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            ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ   ΕΠΕΙΓΟΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Γιαννιτσά,  04/06/2015    
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Γ5α/οικ. 3895 
 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

       ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ  
 

Τηλέφωνο : 2382350501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
Fax  : 2382350618 Αριστοτέλους 16 

E-MAIL : dioikitis@gng.gr  54623 Θεσσαλονίκη 
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Σεμερτζίδη 
 58100 Γιαννιτσά 

 
 
Γιαννιτσά : 26/2/2018 
 
 
 
Αριθ. Πρωτ: Γ5α/οικ.2024 
 
 
 

  
ΘΕΜΑ   :   Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των μελών  του Επιστημονικού  
                  Συμβουλίου του  Γενικού Νοσοκομείου  ΠΕΛΛΑΣ ( Μονάδας Γιαννιτσών) . 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η:61 

     Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  
ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη :  

1.  Τον Οργανισμό του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ( ΦΕΚ 3510/τ.Β'/31-12-2012) στον οποίο 
συνενώνεται μαζί με τον Οργανισμό του πρώην Γ.Ν. Έδεσσας, ο Οργανισμός του πρώην Γ.Ν. 
Γιαννιτσών (ΦΕΚ 1431/τ.Β'/30-04-2012). 

2.  Την αριθ.Α2β/Γ.Π οικ.15978(ΦΕΚ 109/09-03-2017 τ.ΥΟΔΔ)Υπουργική απόφαση με την οποία 
διορίστηκε ως Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας ο 
Χρήστος Σμίας του Ιωάννη.  

3.  Τις διατάξεις το Ν.3329/2005 του αρθ.9 των εδαφίων α,β,γ,δ,ε,στ,ζ (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/4-4-05 ) 
«Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

4.  Τις διατάξεις της παρ. 10 του αρθ.50 του Ν. 3370/05 (ΦΕΚ 176/τ/Α΄/11-7-05) «Οργάνωση και 
λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές  διατάξεις» 

5.  Τις διατάξεις του Ν. 3868/2010  αρθ. 8 παρ,13,14,15 

6.  Την αριθ.ΔΥ1δ/οικ..55542/4-5-2007 (ΦΕΚ 769/τ.Β΄/15-5-2007 «Καθορισμός τρόπου και 
διαδικασίας εκλογής εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια   Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.Κ.Α και 
αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτών . 

7.  Το  αριθ.πρωτ.ΔΥ1δ/Γ.Π 73516/25-6-2010  έγγραφο του Υ.Υ.&.Κ.Α με θέμα ΄΄ Παρέχονται  
διευκρινήσεις σχετικά  με τη συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων ΄΄   

8.  Το αριθ. πρωτ.ΔΥ1δ/107847/27-9-2010 έγγραφο του Υ.Υ.&Κ.Α με θέμα΄΄Παρέχονται 
διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/3-8-2010  στη 
συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων ΄΄  

9.  Το αριθ. πρωτ. ΔΥ1δ/οικ.134272/29-10-2010  έγγραφο του Υ.Υ.&Κ.Α με θέμα ΄΄Παρέχονται 
διευκρινίσεις  αναφορικά με την εφαρμογή του Ν.3868/2010      (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/3-8-2010  στη 
συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων ΄΄  

10. Το αριθ.ΔΥ1δ/οικ.146131/23-11-2010 έγγραφο του Υ.Υ.&Κ.Α με θέμα ΄Παρέχονται 
διευκρινίσεις  αναφορικά με την εφαρμογή του Ν.3868/2010  (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/3-8-2010  στη 
συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων. 

11. Tις διατάξεις του Ν.4369/2016 ((ΦΕΚ Α' 33/27-02-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών 

Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 
προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» Μέρος Γ-Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων. 

12. Τον Ν.4272/2014 άρθρο 48 (ΦΕΚ 145/τ.Α/11.7.2014) 

13. Το γεγονός ότι στις 25/02/2018  έληξε  η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου. 
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                                Α Π Ο Φ Α  Σ Ι  Ζ  Ε Ι  -    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι  

 Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου καθώς και των αναπληρωτών τους, κατά τα επόμενα άρθρα ως εξής :  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 Όσοι περιλαμβάνονται στις συνημμένες καταστάσεις της παρούσας απόφασης καλούνται σε 

συνέλευση  την 05 Μαρτίου2018  ημέρα  Δευτέρα και ώρα:10:00π.μ. στο 

αμφιθέατρο του Νοσοκομείου  μας για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και άμεση 

διενέργεια της εκλογής για την ανάδειξη μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 Η  Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται το 50% συν ένα (1) των ατόμων που 

είναι γραμμένα στις συνημμένες της παρούσας ανακοίνωσης καταστάσεις . 

Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την 09 Μαρτίου ημέρα 

Παρασκευή την ίδια ώρα  στην ίδια αίθουσα . 

 

 Στη δεύτερη Συνέλευση, για να υπάρχει απαρτία, χρειάζεται να παρευρίσκεται το 30% συν ένα(1)  

των ατόμων που είναι γραμμένα στις συνημμένες της παρούσης απόφασης καταστάσεις. 

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται με δημόσια κλήρωση, η 

οποία γίνεται από τον Αναπλ. Διοικητή του Νοσοκομείου και αναβάλλεται η διενέργεια της 

εκλογής των μελών του Ε.Σ.  για την επόμενη ημέρα ή άλλη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, που 

ορίζει η Εφορευτική επιτροπή, κατά την οποία θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία, όσοι εκλογείς και να 

παρευρίσκονται . 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΛΕΞΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  Για την εκλογή εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.Κ.Α καθώς και 

των αναπληρωτών τους δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν :  

 

1. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι ιατροί με θέση Συντονιστή 

Διευθυντή του Νοσοκομείου (εκλέγεται από όλους τους έχοντες θέση Συντονιστή Δ/ντή 

του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο) 
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2. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλοι οι Συντονιστές Διευθυντές, οι κατέχοντες 

θέση Διευθυντή και όλοι οι Διευθυντές ιατροί του Νοσοκομείου  (Διευθυντές που 

έχουν οργανική θέση Διευθυντή, Διευθυντές από εξέλιξη που δεν προΐστανται τμήματος, 

Διευθυντές από εξέλιξη που προΐστανται τμήματος καθώς είναι οι μοναδικοί Διευθυντές σε 

τμήματα όπου υπάρχει οργανική θέση Διευθυντή, Διευθυντές από εξέλιξη που προΐστανται 

τμήματος καθώς είναι οι μοναδικοί Διευθυντές σε τμήματα που δεν υπάρχει οργανική θέση 

Διευθυντή, Διευθυντές που υπηρετούν σε προσωποπαγή θέση)   και εκλέγουν ένα 

γιατρό με βαθμό Διευθυντή. 

3. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή  

όχι Συντονιστές του Νοσοκομείου (Διευθυντές που έχουν οργανική θέση Διευθυντή, 

Διευθυντές από εξέλιξη που δεν προΐστανται τμήματος, Διευθυντές από εξέλιξη που 

προΐστανται τμήματος καθώς είναι οι μοναδικοί Διευθυντές σε τμήματα όπου   υπάρχει 

οργανική θέση Διευθυντή, Διευθυντές από εξέλιξη που προΐστανται τμήματος καθώς είναι 

οι μοναδικοί Διευθυντές  σε τμήματα που δεν υπάρχει οργανική θέση Διευθυντή, 

Διευθυντές που υπηρετούν σε προσωποπαγή θέση).   

4. Δικαίωμα για να εκλεγούν  και να εκλέξουν έχουν όλοι οι ιατροί με βαθμό 

Επιμελητή Α΄ του Νοσοκομείου. 

5. Δικαίωμα για να εκλεγούν και να εκλέξουν έχουν όλοι οι ιατροί με βαθμό       

Επιμελητή Β΄ του Νοσοκομείου. 

6. Δικαίωμα  για να εκλέγουν και να εκλέξουν έχουν όλοι οι ειδικευόμενοι  ιατροί. 

 
7. α. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλοι οι επιστήμονες, μη ιατροί της Ιατρικής  Υπηρεσίας που 

ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ και όλοι οι επιστήμονες της ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατροί, 

κατηγορίας ΤΕ, με βαθμό τουλάχιστον Α΄  

 β. Δικαίωμα να εκλέξει έχει το σύνολο των επιστημόνων, μη ιατρών της          

Υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ ανεξαρτήτως  βαθμού του Νοσοκομείου. 

8. α. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλοι οι Νοσηλευτές κατηγορίας ΠΕ με  βαθμό τουλάχιστον 

Α΄ και ελλείψει αυτού ένας Νοσηλευτής ΤΕ ή μαία ή επισκέπτρια υγείας    με  βαθμό 

τουλάχιστον Α΄.     

β. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλοι οι νοσηλευτές και μαίες του Νοσοκομείου. 

 

Οι εκλογές θα διενεργηθούν με χωριστές καταστάσεις, όσων έχουν δικαίωμα να εκλέξουν και 

να εκλεγούν, για κάθε μία από τις παραπάνω οκτώ ομάδες εκλογέων, που θα καταρτισθούν  με 

ευθύνη μας και οι οποίες θα αναρτηθούν για οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον σε εμφανές 

μέρος του Νοσοκομείου . 

Όσοι από τους  εγγεγραμμένους στην  κατάσταση κάθε ομάδας  εκλογέων θέλουν να είναι 

υποψήφιοι για μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του 

νόμου ή Εφορευτικής Επιτροπής θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση 
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υποψηφιότητας στον Αν/τή Διοικητή του Νοσοκομείου – μέσω πρωτοκόλλου 

Γραμματείας – μέχρι την έναρξη της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής.   

Για την εκλογή ως εκπροσώπου στο Επιστημονικό Συμβούλιο επιτρέπεται η υποβολή μόνο 

μεμονωμένων  υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

 

Σταυροί προτίμησης :  ένας  

Δεν έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέξουν :  

1. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν  

οργανικά . 

2. Όσοι από τους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα. 

 

 Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ορίζεται από    9:00 έως 15:00 

της  05/03/2018 στο χώρο του Αμφιθεάτρου του Νοσοκομείου .  

 

  Λοιπά θέματα που έχουν σχέση με τον τρόπο και τη διαδικασία εκλογής των μελών 

του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ρυθμίζονται  από τις διατάξεις του              

Ν. 3868/τ.Α΄/3-8-2010 παρ. 13,14,15 αρθ.8 και την αριθ.ΔΥ1δ/οικ. 55542/4-5-07 

Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 769/τ.Β΄/15-5-2007). 

 

 Κοινοποίηση :  

  Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας  

 Διευθυντή Χειρουργικού Τομέα  

 Διευθυντή Παθολογικού Τομέα  

 Διευθυντή Εργαστηριακού Τομέα  

 Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  

 Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας  

 Προϊστάμενο τμήματος Προσωπικού  

                                

 
 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ 
 

 
                  
     
                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΙΑΣ 

 


