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ΑΠΟΦΑΗ - ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  
ΔΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ  

ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ 
ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΔΓΔΑ 

 
 

Ο Γηνηθεηήο ηνπ ΓΝ Πέιιαο έρνληαο ππόςε :  
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ.1 ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/η.Α’/04.04.2055) «Δζληθό 
ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 13, 14 & 15 ηνπ Ν.3868/2010  
(ΦΔΚ 129/η.Α’/03.08.2010) «Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο» 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4272/2014 (ΦΔΚ 145/η.Α’/11.07.2014) «Πεξί 
πξνζαξκνγήο ζην εζληθό δίθαην ηεο εθηειεζηηθήο Οδεγίαο 2012/25/ΔΔ θιπ » 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 παξ.2, 2 & 4, ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21/η.Α’/21.02.2016) 
«Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.4486/2017 (ΦΔΚ 115/η.Α’/07.08.2017) 
«Μεηαξξύζκηζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, επείγνπζεο ξπζκίζεηο 
αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

6. Σελ αξηζ. Τ4α/123906/31-12-12 θνηλή Τπνπξγηθή απόθαζε «Δλνπνηεκέλνο 
Οξγαληζκόο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηαλληηζώλ θαη ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 
Έδεζζαο ΦΔΚ 3510/Β΄/2012». 

7. Σελ αξ. ΓΤ1δ/νηθ.55542/04.05.2007 (ΦΔΚ 769/η.Β’/15.03.2007) «Καζνξηζκόο ηξόπνπ 
θαη δηαδηθαζία εθινγήο εθπξνζώπσλ ζηα Δπηζηεκνληθά πκβνύιηα Ννζνθνκείσλ ηνπ 
Δ..Τ.Κ.Α. θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηώλ απηώλ» 

8. Σα αξ.ΓΤ1δ/Γ.Π 73516/25.06.2010, ΓΤ1δ/107847/27.09.2010, 
ΓΤ1δ/νηθ.134272/29.10.2010, ΓΤ1δ/νηθ.146131/23.11.2010, έγγξαθα ηνπ Τ.Τ.&Κ.Α 
κε ζέκα «Παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.3868/2010 
(ΦΔΚ 129/η.Α΄/03.08.2010 ζηε ζπγθξόηεζε ησλ Δπηζηεκνληθώλ πκβνπιίσλ» 

9. Σελ αξηζ. 367/21.12.2020 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Πέιιαο 
«πγθξόηεζε Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ζην ΓΝ Πέιιαο, ΝΜ Έδεζζαο.» 

10. Σν γεγνλόο όηη ε ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ιήγεη  ζηηο 21-12-
2022. 

 



Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ε Θ  –  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ   Ε Θ  
 

Δθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, θαηά ηα επόκελα άξζξα σο εμήο : 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 
 
Όζνη πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαινύληαη ζε 
ζπλέιεπζε ηελ 28.11.2022. θαη ώξα 12.00 ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ  ηεο Γηνηθεηηθήο 
Τπεξεζίαο,ζην 2ν όξνθν ηνπ λένπ θηηξίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, γηα ηελ εθινγή Δθνξεπηηθήο 
Δπηηξνπήο θαη ηε δηελέξγεηα ηεο εθινγήο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ν 
 

ΑΠΑΡΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 
 
Η πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία,εθόζνλ νη παξόληεο ππεξβαίλνπλ θαηά έλα (1) ηα άηνκα πνπ είλαη 
γξακκέλα ζηελ θαηάζηαζε θαη ιείπνπλ. 
Αλ δελ ππάξμεη απαξηία, ε πλέιεπζε ζα επαλαιεθζεί ζηηο 29.11.2022  θαη ώξα 12.00 κκ. ζηελ ίδηα 
αίζνπζα. 
 
ηε δεύηεξε πλέιεπζε, γηα λα ππάξμεη απαξηία, ρξεηάδεηαη λα παξεπξίζθεηαη ην 30% ησλ αηόκσλ 
πνπ είλαη γξακκέλα ζηελ θαηάζηαζε ηεο παξνύζεο απόθαζεο. 
 
Δάλ θαη πάιη δελ επηηεπρζεί απαξηία ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε δεκόζηα θιήξσζε, ε 
νπνία γίλεηαη από ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη αλαβάιιεηαη ε δηελέξγεηα ηεο εθινγήο ηνπ 
κέινπο ηνπ Δ.. γηα ηελ επόκελε εκέξα ή άιιε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ώξα, πνπ νξίδεη ε Δθνξεπηηθή 
Δπηηξνπή, θαηά ηελ νπνία ζεσξείηαη όηη ππάξρεη απαξηία, όζνη εθινγείο θαη αλ παξεπξίζθνληαη . 
 

ΑΡΘΡΟ 3ν 
 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΙ ΔΚΛΟΓΔ (ΔΚΛΔΓΔΙΝ ΚΑΙ ΔΚΛΔΓΔΘΑΙ) ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ 
ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 
Γηα ηελ εθινγή ησλ εθπξνζώπσλ ζην Δπηζηεκνληθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ καο,θαζώο θαη ησλ 
αλαπιεξσηώλ ηνπο, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγέο (εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη)έρνπλ νη εμήο : 
 
I. Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη έρνπλ όινη νη ηαηξνί κε ζέζε πληνληζηή Γηεπζπληή ή 

κνλαδηθνύ Γηεπζπληή Σκήκαηνο ή Γηεπζπληή Σκήκαηνο, ζηνλ νπνίν έρνπλ αλαηεζεί θαζήθνληα 
πξνζσξηλνύ πξντζηακέλνπ, ηνπ Ννζνθνκείνπ. (Δθιέγεηαη έλα (1) κέινο κε ηνλ αλαπιεξσηή 
ηνπ). 

II. Γηθαίσκα λα εθιέγνληαη έρνπλ ηαηξνί κε βαζκό κε βαζκό Γηεπζπληή Δ..Τ., πνπ εθιέγνληαη 
από όινπο ηνπ Γηεπζπληέο Δ..Τ. ηνπ λνζνθνκείνπ, πιελ πληνληζηώλ Γηεπζπληώλ, 
(Δθιέγνληαη δύν (2) κέιε κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο). 

III. Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη εθιέγνληαη έρνπλ όινη νη ηαηξνί κε βαζκό Δπηκειεηή Α’ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. (Δθιέγεηαη έλα (1) κέινο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ). 

IV. Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη εθιέγνληαη έρνπλ όινη νη ηαηξνί κε βαζκό Δπηκειεηή Β’ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. (Δθιέγεηαη έλα (1) κέινο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ). 

V. Γηθαίσκα λα εθιέγνληαη έρνπλ όινη νη επηζηήκνλεο ηεο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο, κε ηαηξνί, 
θαηεγνξίαο ΠΔ, κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ Γ’. Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ έρνπλ όινη νη επηζηήκνλεο, 
κε ηαηξνί, ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ & ΣΔ ηεο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο. (Δθιέγεηαη έλα (1) κέινο κε ηνλ 
αλαπιεξσηή ηνπ). 

VI. Γηθαίσκα λα εθιέγνληαη έρνπλ όινη νη επηζηήκνλεο ηεο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο, κε ηαηξνί, 
θαηεγνξίαο ΣΔ, κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ Γ’. Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ έρνπλ όινη νη επηζηήκνλεο, κε 
ηαηξνί, ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ &ΣΔ ηεο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ 
απηνύ. (Δθιέγεηαη έλα (1) κέινο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ). 



VII. Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη εθιέγνληαη έρνπλ όινη νη εηδηθεπόκελνη ηαηξνί. (Δθιέγεηαη έλα (1) 
κέινο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ). 

VIII. Γηθαίσκα λα εθιέγνληαη έρνπλ όινη νη Ννζειεπηέο θαηεγνξίαο ΠΔ κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ Γ’ 
ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ απηνύ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππεξεηεί 
λνζειεπηήο θαηεγνξίαο ΠΔ, ηόηε δηθαίσκα λα εθιέγνληαη απνθηνύλ, νη λνζειεπηέο ή νη 
καίεο/ηεο ή νη επηζθέπηξηεο θαηεγνξίαο ΣΔ αληίζηνηρα κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ Γ’, ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ απηνύ. Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ έρνπλ όινη νη 
ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΠΔ, ΣΔ &ΓΔ πνπ ππεξεηνύλ ζηελ θαηεγνξία λνζειεπηώλ ή 
λνζνθόκσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ απηνύ. (Δθιέγεηαη έλα (1) 
κέινο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ). 

 
Οη εθινγέο ζα δηελεξγεζνύλ κε ρσξηζηέο θαηαζηάζεηο, όζσλ έρνπλ δηθαίσκα λα εθιέμνπλ θαη λα 
εθιεγνύλ, γηα θάζε κία από ηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο νκάδεο εθινγέσλ, πνπ ζα θαηαξηηζζνύλ κε 
επζύλε ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζα αλαξηεζνύλ γηα δέθα (10) εκέξεο  ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 
 
Όζνη από ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηελ θαηάζηαζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο εθινγέσλ ζέινπλ λα είλαη 
ππνςήθηνη γηα κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ή Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ζα πξέπεη λα 
ππνβάιινπλ έγγξαθε δήισζε ππνςεθηόηεηαο ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ κέρξη θαη ηηο 
28.11.2022. 
 
Γηα ηελ εθινγή κέινπο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή κόλν κεκνλσκέλσλ 
ππνςεθηνηήησλ νη νπνίεο θαηαρσξνύληαη ζε εληαίν ςεθνδέιηην. 
 
ηαπξνί πξνηίκεζεο : Έλαο (1). 
 
Δεν έχουν δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη. 
 Οη απνζπαζκέλνη ππάιιεινη, πνπ εθιέγνπλ θαη εθιέγνληαη ζηελ Τπεξεζία πνπ αλήθνπλ 

νξγαληθά. 
 Όζνη από ηνπο ππαιιήινπο έρνπλ ηεζεί ζε αξγία ή δηαζεζηκόηεηα. 
 Οη αγξνηηθνί θαη επηθνπξηθνί ηαηξνί, θαζώο θαη ην ινηπό επηθνπξηθό πξνζσπηθό. 
 
 
 
 
 
 
 
        O ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΠΔΛΛΑ 
 
 
 

               ΥΡΗΣΟ ΓΟΝΣΟ 
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