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Έχοντας υπόψη :
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04.04.2055) «Εθνικό
Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 13, 14 & 15 του Ν.3868/2010
(ΦΕΚ 129/τ.Α’/03.08.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
3.
Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/11.07.2014) «Περί
προσαρμογής στο εθνικό δίκαιο της εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ κλπ »
4.
Την αριθ. Υ4α/123906/31-12-12 κοινή Υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος
Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών και του Γενικού Νοσοκομείου
Έδεσσας ΦΕΚ 3510/Β΄/2012».
5.
Την αρ. ΔΥ1δ/οικ.55542/04.05.2007 «Καθορισμός τρόπου και διαδικασία εκλογής
εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των
αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτών»
6.
Το αριθ. πρ. ΔΥ1δ/Γ.Π 73516/25-6-2010 έγγραφο του Υ.Υ.& Κ.Α με θέμα «Παρέχονται
διευκρινίσεις σχετικά με τη συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων»
7.
Το αριθ. πρ. ΔΥ1δ/107847/27.09.2010 έγγραφο του Υ.Υ.& Κ.Α με θέμα «Παρέχονται
διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/03.08.2010
στη συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων»
8.
Το αριθ. πρ. ΔΥ1δ/οικ.134272/29.10.2010 έγγραφο του Υ.Υ.& Κ.Α «Παρέχονται
διευκρινίσεις
αναφορικά
με
την
εφαρμογή
του
Ν.3868/2010
(ΦΕΚ
129/τ.Α΄/03.08.2010) στη συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων»
9.
Το αριθ. πρ. ΔΥ1δ/οικ.146131/23.11.2010 έγγραφο του Υ.Υ.& Κ.Α «Παρέχονται
διευκρινίσεις
αναφορικά
με
την
εφαρμογή
του
Ν.3868/2010
(ΦΕΚ 129/τ.Α΄/03.08.2010) στη συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων»
10.
Την 578/25-11-2014 Απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας
«Συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου..»
11.
Το γεγονός ότι η θητεία των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου λήγει στις 25-112016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου, κατά τα επόμενα άρθρα ως εξής :
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Όσοι περιλαμβάνονται στις συνημμένες καταστάσεις της παρούσας απόφασης καλούνται σε
συνέλευση την 14.11.2016. ημέρα και ώρα 12.00 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διοικητικής
Υπηρεσίας ,στο 2ο όροφο του νέου κτιρίου του Νοσοκομείου μας, για την εκλογή Εφορευτικής
Επιτροπής και τη διενέργεια της εκλογής για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον οι παρόντες υπερβαίνουν κατά ένα (1) τα άτομα που
είναι γραμμένα στην κατάσταση και λείπουν.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 15.11.2016 ημέρα και ώρα 12.00 μμ.
στην ίδια αίθουσα.
Στη δεύτερη Συνέλευση, για να υπάρξει απαρτία, χρειάζεται να παρευρίσκεται το 30% των ατόμων
που είναι γραμμένα στην κατάσταση της παρούσης απόφασης.
Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η Εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται με δημόσια κλήρωση, η
οποία γίνεται από τον Διοικητή του Νοσοκομείου και αναβάλλεται η διενέργεια της εκλογής του
μέλους 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 αν παρευρίσκονται .

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ) ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Για την εκλογή των εκπροσώπων στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας, καθώς και των
αναπληρωτών τους, δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) έχουν οι εξής :
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.

Δικαίωμα να εκλέγουν και εκλέγονται έχουν όλοι οι ιατροί με θέση Συντονιστή Διευθυντή του
Νοσοκομείου. (Εκλέγεται ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του).
Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν ιατροί με βαθμό Διευθυντή, δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλοι οι
Συντονιστές Διευθυντές, οι κατέχοντες θέση Διευθυντή του Νοσοκομείου και όλοι οι Διευθυντές
ιατροί του Νοσοκομείου. (Εκλέγεται ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του με βαθμό
Διευθυντή).
Δικαίωμα να εκλέγουν και εκλέγονται έχουν όλοι οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή, όχι οι
Συντονιστές του Νοσοκομείου. (Εκλέγεται ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του με βαθμό
Διευθυντή).
Δικαίωμα να εκλέγουν και εκλέγονται έχουν όλοι οι ιατροί με βαθμό Επιμελητή Α’ του
Νοσοκομείου. (Εκλέγεται ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του).
Δικαίωμα να εκλέγουν και εκλέγονται έχουν όλοι οι ιατροί με βαθμό Επιμελητή Β’ του
Νοσοκομείου. (Εκλέγεται ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του).
Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλοι οι επιστήμονες της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατροί,
κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό τουλάχιστον Γ’. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλοι οι επιστήμονες,
μη ιατροί, της κατηγορίας ΠΕ της Ιατρικής Υπηρεσίας. (Εκλέγεται ένα (1) μέλος με τον
αναπληρωτή του).
Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλοι οι επιστήμονες της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατροί,
κατηγορίας ΤΕ, με βαθμό τουλάχιστον Γ’. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλοι οι επιστήμονες, μη

VIII.
IX.

ιατροί, της κατηγορίας ΤΕ της Ιατρικής Υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτού.
(Εκλέγεται ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του).
Δικαίωμα να εκλέγουν και εκλέγονται έχουν όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί. (Εκλέγεται ένα (1)
μέλος με τον αναπληρωτή του).
Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλοι οι Νοσηλευτές κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ’
του Νοσοκομείου και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτού. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί
νοσηλευτής κατηγορίας ΠΕ, τότε δικαίωμα να εκλέγονται αποκτούν, οι νοσηλευτές ή οι
μαίες/τες ή οι επισκέπτριες κατηγορίας ΤΕ αντίστοιχα με βαθμό τουλάχιστον Γ’, του
Νοσοκομείου και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτού. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλοι οι
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ που υπηρετούν στην κατηγορίας νοσηλευτών ή
νοσοκόμων του Νοσοκομείου και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτού. (Εκλέγεται ένα (1)
μέλος με τον αναπληρωτή του).

Οι εκλογές θα διενεργηθούν με χωριστές καταστάσεις, όσων έχουν δικαίωμα να εκλέξουν και
να εκλεγούν, για κάθε μία από τις παραπάνω εννέα (9) αναφερόμενες ομάδες εκλογέων, που
θα καταρτισθούν με ευθύνη της υπηρεσίας μας και θα αναρτηθούν για οκτώ (8) ημέρες στον
πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκομείου.
Όσοι από τους εγγεγραμμένους στην κατάσταση της παρούσας απόφασης εκλογέων θέλουν
να είναι υποψήφιοι για μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου ή Εφορευτικής Επιτροπής, θα
πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στον Διοικητή του Νοσοκομείου
μέχρι και τις 11.11.2016.
Για την εκλογή μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου επιτρέπεται η υποβολή μόνο μεμονωμένων
υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Σταυροί προτίμησης : Ένας (1).
Δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι, που εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν
οργανικά.

Όσοι από τους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα.

Οι επικουρικοί ιατροί, καθώς και το λοιπό επικουρικό προσωπικό.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ
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