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                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                                       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

                             3
η  

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

                                         ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                           ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

                                              ------------- 

                                     ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ 

                                 Πληρ. :Μ. Αλεξανδράκη 
                                    Τηλ. :2462350301 
                                    Email:director@nosgrevenon.gr 

 

Γρεβενά  26-04-2021 

Αρ. Πρωτ.:4344 

ΑΠΟΦΑΣΗ  143
η
 
 

 

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου  Γρεβενών, έχοντας υπόψη:  

1. Την αριθμ.:Γ4β/Γ.Π.οικ. 882/08-01-2020  (ΑΔΑ: Ψ3ΞΛ465ΦΥΟ-Ζ7Κ) Απόφαση  του 

Υπουργού Υγείας (Αρ.Φ.8/13-01-2020, τχ. Υ.Ο.Δ.Δ.), σύμφωνα με την  οποία διορίστηκε 

η  Ευτυχία Π. Καπάτου, Διοικήτρια του Γ. Ν. Γρεβενών. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ.2 του Ν.2519/1997, του άρθρου 13, παρ.10 του 

Ν.2889/2001. 

3. Τις διατάξεις του  Ν.3329/2005, άρθρο 9, ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας 

& Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του  Ν. 3370/2005.  

5. Τις διατάξεις του Ν.3868/2010/ άρθρο 8 παρ.13,14,15 (ΦΕΚ 129/Α/3-8-2010).. 

6. Την αρ. πρωτ.:ΔΥ1δ/οικ.55542/04.05.2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας &Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, ΦΕΚ.769/15.05.2007, με θέμα ‘Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας 

εκλογής εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α και 

των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτών’. 

7. Την αρ. πρωτ.:ΔΥ1δ/73516/25.06.2010 απόφαση του ΥΥΚΑ με θέμα ‘Παρέχονται 

διευκρινήσεις σχετικά με τη συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων’. 

8. Την αρ. πρωτ.:ΔΥ1δ/107847/27.09.2010 απόφαση του ΥΥΚΑ με θέμα ‘Παρέχονται  

διευκρινήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129) στη συγκρότηση 

των Επιστημονικών Συμβουλίων’. 

9. Την αρ. πρωτ.: ΔΥ1δ/οικ.134272/29.10.2010 απόφαση του ΥΥΚΑ με θέμα ‘Παρέχονται 

διευκρινήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ.129’) στη 

συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων.’ 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4272/2014 άρθρο 48 παρ.1 και 2. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4368/2016 άρθρο 46 παρ.2. (ΦΕΚ21/Α/21.2.2016). 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4486/2017 άρθρο 41 (ΦΕΚ 115/Α΄/11-07-2017). 

13. Την επικείμενη λήξη της θητείας του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Γρεβενών. 

 

                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   -  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού 

Νοσοκομείου Γρεβενών, ως εξής: 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Όσοι περιλαμβάνονται στις συνημμένες καταστάσεις της παρούσας απόφασης καλούνται σε 

συνέλευση την 18/05/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου μας, 

για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και άμεση διενέργεια της εκλογής, για την ανάδειξη μελών 

του Επιστημονικού Συμβουλίου. 

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον οι παρόντες υπερβαίνουν κατά ένα (1) τα άτομα που 

είναι γραμμένα στην κατάσταση και λείπουν. 

Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 19/05/2021 ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 13:00  στην ίδια αίθουσα. Στη δεύτερη Συνέλευση, για να υπάρχει απαρτία, χρειάζεται να 

παρευρίσκεται το 30% των υπαλλήλων που είναι γραμμένοι στις συνημμένες καταστάσεις, χωρίς 

να υπολογίζεται το κλάσμα μονάδας που τυχόν προκύπτει. 

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

στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα, δηλ. στις 19/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, η οποία 

γίνεται από την Πρόεδρο ΔΣ - Διοικήτρια του Νοσοκομείου. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 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  ή μοναδικό Διευθυντή Τμήματος ή Διευθυντή Τμήματος, στον οποίο έχουν 

ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού Προϊσταμένου, που εκλέγεται, με τον αναπληρωτή του, 

από όλους όσους κατέχουν κάποια από τις παραπάνω θέσεις ευθύνης, ως Πρόεδρο με τον 

αναπληρωτή του. 

 

2. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή (όχι 

Συντονιστές Διευθυντές) του Νοσοκομείου. Εκλέγονται δύο (2) γιατροί με βαθμό Δ/ντή, με 

τους αναπληρωτές τους. 

 

3. Δικαίωμα για να εκλεγούν και να εκλέξουν έχουν όλοι οι ιατροί με βαθμό Επιμελητή Α΄ 

του Νοσοκομείου. Εκλέγεται ένας (1) Ιατρός με βαθμό Επιμελητή Α΄, με τον αναπληρωτή του. 

 

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

του Νοσοκομείου. Εκλέγεται ένας (1) Ιατρός με βαθμό Επιμελητή Β΄, με τον αναπληρωτή του. 

 

5. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλοι οι επιστήμονες μη ιατροί της Ιατρικής Υπηρεσίας, 

κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ', του Νοσοκομείου. Εκλέγεται ένας (1) επιστήμονας 

- μη ιατρός της Ιατρικής Υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ (εκ του νόμου δεν προβλέπεται 

αναπληρωτής). 

Δικαίωμα να εκλέξει, έχει το σύνολο των επιστημόνων - μη ιατρών της Ιατρικής Υπηρεσίας, 

κατηγορίας ΠΕ ανεξαρτήτως βαθμού του Νοσοκομείου. 

 

6. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλοι οι επιστήμονες - μη ιατροί της Ιατρικής Υπηρεσίας, 

κατηγορίας ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ', του Νοσοκομείου. Εκλέγεται ένας (1) επιστήμονας 

μη ιατρός της Ιατρικής Υπηρεσίας, κατηγορίας ΤΕ (εκ του νόμου δεν προβλέπεται 

αναπληρωτής). 

Δικαίωμα να εκλέξει, έχει το σύνολο των επιστημόνων - μη ιατρών της Ιατρικής Υπηρεσίας, 

κατηγορίας ΤΕ ανεξαρτήτως βαθμού, του Νοσοκομείου. 
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7. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί του Νοσοκομείου, ενώ να 

εκλέγουν έχουν όσοι κάνουν ειδικότητα (πλην των ειδικευομένων σε παράταση). Εκλέγεται 

ένας (1) ειδικευόμενος με τον αναπληρωτή του. 

 

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

Γ', του Νοσοκομείου. Στην περίπτωση που δεν υπηρετεί Νοσηλευτής της ανωτέρω 

περίπτωσης, τότε δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλοι οι Νοσηλευτές κατηγορίας ΤΕ με βαθμό 

τουλάχιστον Γ', του Νοσοκομείου. Εκλέγεται ένας (1) Νοσηλευτής με τον αναπληρωτή του. 

 Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλοι οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ που υπηρετούν στον 

κλάδο Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Επισκεπτών-τριών υγείας του Νοσοκομείου μας. 

 

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

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

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

του Νοσοκομείου. 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Όσοι από τους εγγεγραμμένους στην κατάσταση κάθε ομάδας εκλογέων θέλουν 

να είναι υποψήφιοι για μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου ή της Εφορευτικής 

Επιτροπής θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στην 

Πρόεδρο ΔΣ - Διοικήτρια του Νοσοκομείου-ιδιοχείρως μέσω πρωτοκόλλου 

Γραμματείας ή μέσω email:proto@nosgrevenon.gr - μέχρι την Δευτέρα  

17/05/2021 και ώρα 14:00.  
 
Για την εκλογή μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου επιτρέπεται η υποβολή μόνο 

μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, κατά 

περίπτωση. 

Η Πρόεδρος ΔΣ-Διοικήτρια του Νοσοκομείου ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της, 

ανακοινώνει τις υποψηφιότητες στη συνέλευση και εάν υποβληθούν προφορικώς ενστάσεις 

διακόπτεται η συνεδρίαση για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου οι ενστάσεις να 

υποβληθούν εγγράφως. Επί των ενστάσεων που αφορούν παράλειψη εγγραφής στην 

κατάσταση των εκλογέων, στη διαγραφή από την κατάσταση των εκλογέων, καθώς και τους 

υποψήφιους για τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής αποφαίνεται αμέσως η συνέλευση με 

ανάταση των χεριών, ύστερα από εισήγηση της Προέδρου ΔΣ-Διοικήτριας ή 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της. 

Επί των ενστάσεων των υποψηφίων για την ανάδειξη του εκπροσώπου των εργαζομένων 

αποφαίνεται η Εφορευτική επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της και ανακοινώνονται οι 

οριστικές υποψηφιότητες. 
Εάν υποβληθεί μία μόνο υποψηφιότητα δεν διεξάγεται εκλογή. 

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Η άσκηση των καθηκόντων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτική. 

Απαλλαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή, μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος και αν 

κάποιο μέλος δεν προσέλθει αναπληρώνεται από το αναπληρωματικό μέλος. 

Αδικαιολόγητη παράλειψη άσκησης καθηκόντων της Εφορευτικής Επιτροπής συνεπάγεται 

υποχρεωτικά την άσκηση πειθαρχικής δίωξης για παράβαση καθήκοντος. 

Η εφορευτική επιτροπή συντονίζει την εκλογή και τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο 

ψηφοφορίας και σφραγίδα του φορέα μας. 
(Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναθέτει σε κάποιο μέλος της επιτροπής τα καθήκοντα γραμματέα 

για την σύνταξη πρακτικών και μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο Γραμματέας της Επιτροπής 

παραδίδει την σφραγίδα στην Υπηρεσία). 
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ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Η εκλογή για την ανάδειξη των εκπροσώπων θα διεξαχθεί την Πέμπτη 

20/05/2021 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Νοσοκομείου από 08:00 έως και 

16:00. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την 

διάρκεια της ψηφοφορίας, αν μετά την λήξη του καθορισμένου χρόνου υπάρχουν 

παρόντες εκλογείς για ψηφοφορία καθώς και την τροποποίηση της ημερομηνίας 

εκλογής για την ανάδειξη των εκπροσώπων. 

Σταυροί προτίμησης : ένας (1)  
 

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. 

3. Οι επικουρικοί ιατροί, καθώς και το λοιπό επικουρικό προσωπικό. 

 

Η παρούσα απόφαση με τις συνημμένες καταστάσεις εκλογέων, να αναρτηθεί στους πίνακες 

ανακοινώσεων του Νοσοκομείου. 

Για την ανάρτηση να συνταχθεί σχετικό αποδεικτικό, που θα πρωτοκολληθεί αυθημερόν. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Δώδεκα (12) καταστάσεις 

 
                                                                      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. - ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

 

                                                                            Δρ. ΕΥΤΥΧΙΑ Π. ΚΑΠΑΤΟΥ 

 

 

Κοινοποίηση 

1. Γρ. Προέδρου ΔΣ-Διοικήτριας 

2. Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας 

3. Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου 

4. Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (με παράκληση να ενημερωθεί το προσωπικό αρμοδιότητάς της) 

5. Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού 

6. Δ.Ι.Ε.Κ. Γρεβενών 

7. Ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων Ιατρών & Επιστ. Προσωπικού 

8. Προϊστάμενες Κλινικών - Τμημάτων Ιατρικής Υπηρεσίας (με παράκληση να ενημερώσουν το 

προσωπικό αρμοδιότητάς τους) 

9. Προϊστάμενο Τμ. Παραϊατρικού (με παράκληση να ενημερωθεί το προσωπικό αρμοδιότητάς του) 

10. Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας (με παράκληση να ενημερωθεί το προσωπικό αρμοδιότητάς 

του) 

 

Εσωτερική διανομή : 

Τμήμα Διαχ. Ανθρ. Δυναμικού 
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