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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 1805/23-9-2022 

 
ΘΕΜΑ:  «Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη μελών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) του 

Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α’/4-4-2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκε και 

ισχύουν σήμερα. 

2. Την υπ' αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.2764/16-01-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας περί 

διορισμού του Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”,  

αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 65/τ.ΥΟΔΔ/31 -01-2020 όπως 

διορθώθηκε με το ΦΕΚ 108/τ.ΥΟΔΔ/14-02-2020). 

3. Την υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.2403/15-01-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας περί 

διορισμού του Αναπληρωτή Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  

“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, με αρμοδιότητα στην Οργανική Μονάδα Έδρας “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, 

αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 31/τ.ΥΟΔΔ/17 -01-2020). 

4. Την υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.91764/31-12-2019 Απόφαση του Υπουργού Υγείας περί 

διορισμού της Αναπληρώτριας  Διοικήτριας στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  

“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα 

“Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων”, αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και 

Θράκης (ΦΕΚ 1116/τ.ΥΟΔΔ/31-12-2019). 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
Ταχ. Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 49 
Ταχ. Κώδικας: 54642 
Τηλέφωνο: 2313 312212-2313 312213 
E-mail: manager@ippokratio.gr  
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5. Την υπ΄ αριθμ. Υ4α/οικ.84627/25.7.2011 (ΦΕΚ1681 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση σχετικά με 

Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας τους, 

σύμφωνα με την οποία το Νοσοκομείο μας διασυνδέεται με το Νοσοκομείο Αφροδισίων και  

Δερματικών Νόσων και λειτουργεί υπό τη Διοίκηση Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου. 

6. Την υπ΄αριθμ. Υ4α/οικ. 123820 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού – Υγείας, αναφορικά με τον ισχύοντα Οργανισμό του 

Νοσοκομείου μας  ( ΦΕΚ 3485/ τ.Β΄/31.12.2012 ). 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 8 εδαφ. 29) και του άρθρου 9 του ν. 3329/05 (ΦΕΚ 

81/Α΄/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012 «Νοσοκομεία ΕΣΥ- Ενιαία Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 

41/τ.ΥΟΔΔ/1.3.2012). 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 «Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης» του Ν.2690/1999 

(ΦΕΚ 45/τ.Α’/9.3.1999). 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/17.02.2014). 

11. Τις διατάξεις του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α/27.02.2016). 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4368/2016 «Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας, 

Επιστημονικό Συμβούλιο Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 21/ τ.Α’/21.2.2016). 

13. Την υπ΄ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 55542/4.5.2007 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπων στα Επιστημονικά 

Συμβούλια Νοσοκομείων του ΕΣΥΚΑ και των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών αυτών» (ΦΕΚ 

769/τ.Β’/15.05.2007). 

14. Τα υπ΄ αριθμ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.73516/25-06-2010, ΔΥ1δ/Γ.Π.107847/27-09-2010, 

ΔΥ1δ/Γ.Π.134272/29-10-2010 και ΔΥ1δ/Γ.Π.146131/23-11-2010 έγγραφα του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνική Αλληλεγγύης (Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης & Τεχνικών 

Υποδομών/Διεύθυνση Προσωπικού/Τμήμα Συλλογικών Οργάνων), με θέμα: «Παρέχονται 

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

των Επιστημονικών Συμβουλίων». 
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15.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ.20236/25-10-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού (65η Εγκύκλιος)» (ΑΔΑ:907746ΜΤΛ6-ΥΟ8) 

16. Την υπ’ αριθ. 591/28.8.2013 Απόφαση του π. Διοικητή της 4ης Υ.Πε Μακεδονίας-Θράκης, 

αναφορικά με τη μεταφορά ιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας Παιδιατρικής από το Νοσοκομείο 

Ειδικών Παθήσεων στο ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. 

17. Την υπ’ αριθ. 888/14.10.2013 Απόφαση του π. Διοικητή του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (ΦΕΚ 

1263/τ.Γ’/01.11.2013), αναφορικά με τη μεταφορά ιατρικού προσωπικού σε συσταθείσες 

προσωποπαγείς θέσεις στο Νοσοκομείο μας ιατρικού προσωπικού του ΓΝΘ «Άγιος Παύλος», 

παράρτημα ΠΑΝΑΓΙΑ. 

18. Την υπ’ αριθ. 889/14.10.2013 Απόφαση του π. Διοικητή του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (ΦΕΚ 

1263/τ.Γ’/01.11.2013), αναφορικά με τη μετάταξη ιατρικού προσωπικού σε συσταθείσες 

θέσεις στο Νοσοκομείο μας ιατρικού προσωπικού του ΓΝΘ «Άγιος Παύλος», παράρτημα 

ΠΑΝΑΓΙΑ. 

19. Την υπ’ αριθ. 890/14.10.2013 Απόφαση του π.  Διοικητή του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (ΦΕΚ 

1263/τ.Γ’/01.11.2013), αναφορικά με τη μετάταξη σε κενές οργανικές θέσεις στο Νοσοκομείο 

μας, υπαλλήλων του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, του ΓΝΘ «Άγιος 

Παύλος», παράρτημα ΠΑΝΑΓΙΑ, του ΓΝΑ «Σισμανόγλειο-Α. Φλέμινγκ», του ΓΝ Νέας Ιωνίας 

Αθηνών «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων» και του ΓΝΑ «Αγία Βαρβάρα». 

20. Την υπ’ αριθ. 360/16.04.2018 απόφαση της τ. Διοικήτριας του Νοσοκομείου με την οποία 

αποφασίστηκε η συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας, με 

διετή θητεία. 

21. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 23533/27.05.2020 έγγραφο του Νοσοκομείου προς το Επιστημονικό 

Συμβούλιο του Νοσοκομείου, αναφορικά με την «Παράταση θητείας των μελών των 

συλλογικών οργάνων Υπουργείων και εποπτευόμενων νομικών προσώπων» για δύο (2) 

μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της 

διασποράς του κορωνοϊού Covid-19. 

22. Την υπ’ αριθ. 1273/21.07.2020 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου,  αναφορικά με την 

περαιτέρω παράταση της θητείας των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, από την 
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ημερομηνία λήξης της προγενέστερης και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τριακοστό πέμπτο του Ν.4690/30.05.2020 και εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού Covid-19. 

23. Την υπ’ αριθ. 156/28.01.2021 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου,  αναφορικά με την 

περαιτέρω παράταση της θητείας των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, από την 

ημερομηνία λήξης της προγενέστερης και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τριακοστό πέμπτο της ΠΝΠ 13.04.2020 (ΦΕΚ 

84/τ.Α’/13.04.2020), οι οποίες κυρώθηκαν με το άρθρο 1του Ν.4690/2020 και εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού Covid-19. 

24. Την υπ’ αριθ. 366/04.03.2021 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου,  αναφορικά με την 

περαιτέρω παράταση της θητείας των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, από την 

ημερομηνία λήξης της προγενέστερης και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τριακοστό πέμπτο της ΠΝΠ 13.04.2020 (ΦΕΚ 

84/τ.Α’/13.04.2020), οι οποίες κυρώθηκαν με το άρθρο 1του Ν.4690/2020 και εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού Covid-19. 

25. Την υπ’ αριθ. 958/14.06.2021 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου,  αναφορικά με την 

περαιτέρω παράταση της θητείας των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, από την 

ημερομηνία λήξης της προγενέστερης και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, έως 

και 18.10.2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τριακοστό πέμπτο της ΠΝΠ 13.04.2020 

(ΦΕΚ 84/τ.Α’/13.04.2020), οι οποίες κυρώθηκαν με το άρθρο 1του Ν.4690/2020 και εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού Covid-19. 

26. Την υπ’ αριθ. 2082/19.11.2021 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου,  αναφορικά με την 

περαιτέρω παράταση της θητείας των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, από την 

ημερομηνία λήξης της προγενέστερης και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, έως 

και 17.02.2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τριακοστό πέμπτο της ΠΝΠ 13.04.2020 

(ΦΕΚ 84/τ.Α’/13.04.2020), οι οποίες κυρώθηκαν με το άρθρο 1του Ν.4690/2020 και εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού Covid-19. 

27. Την υπ’ αριθ. 484/08.03.2022 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου,  αναφορικά με την 

περαιτέρω παράταση της θητείας των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, από την 
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ημερομηνία λήξης της προγενέστερης και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, έως 

και 17.06.2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τριακοστό πέμπτο της ΠΝΠ 13.04.2020 

(ΦΕΚ 84/τ.Α’/13.04.2020), οι οποίες κυρώθηκαν με το άρθρο 1του Ν.4690/2020 και εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού Covid-19. 

28. Την υπ’ αριθ. 1237/16.06.2022 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου,  αναφορικά με την 

περαιτέρω παράταση της θητείας των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, από την 

ημερομηνία λήξης της προγενέστερης και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, έως 

και 31.08.2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τριακοστό πέμπτο της ΠΝΠ 13.04.2020 

(ΦΕΚ 84/τ.Α’/13.04.2020), οι οποίες κυρώθηκαν με το άρθρο 1του Ν.4690/2020 και εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού Covid-19. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α) Προκηρύσσουμε τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και συγκεκριμένα: 

 

1. Έναν (1) ιατρό με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικό Διευθυντή Τμήματος, ή Διευθυντή 

Τμήματος στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊσταμένου, ή καθηγητή, 

οποιασδήποτε βαθμίδας, Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινική ή Εργαστηρίου, που εκλέγεται 

με τον αναπληρωτή του, από όλους όσους κατέχουν κάποια από τις παραπάνω θέσεις ευθύνης 

ως Πρόεδρο. Στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ στα οποία είναι ενταγμένες Πανεπιστημιακές Κλινικές ή 

Εργαστήρια, ο Πρόεδρος μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή Διευθυντής Ε.Σ.Υ. 

(Ν.4486/2017,άρθρο 41). 

2. Δύο (2) Ιατρούς με βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ. ή μέλη ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή 

Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστημιακών Κλινικών ή 

Εργαστηρίων που εκλέγονται από όλους τους Διευθυντές Ε.Σ.Υ. του νοσοκομείου, πλην 

Συντονιστών Διευθυντών, και τα μέλη ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή 
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Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, με 

τους αναπληρωτές τους. (Ν.4368/2016,άρθρο 46) 

3. Έναν (1) Ιατρό με βαθμό Επιμελητή Α΄, που εκλέγεται από όλους τους Επιμελητές Α΄ του 

Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του.(Ν. 3329/2005,άρθρο 9) 

4. Έναν (1) Ιατρό με βαθμό Επιμελητή Β΄, που εκλέγεται από όλους τους Επιμελητές Β΄ του 

Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του. (Ν. 3329/2005, άρθρο 9) 

5. Έναν (1) επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας μη ιατρό, κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, 

που εκλέγεται από όλους τους μη ιατρούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ που υπάγονται στην 

Ιατρική Υπηρεσία. (Ν.4272/2014, άρθρο 48) 

6. Έναν (1) επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας μη ιατρό, κατηγορίας ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, 

που εκλέγεται από όλους τους μη ιατρούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΤΕ που υπάγονται στην 

Ιατρική Υπηρεσία. (Ν.4272/2014,άρθρο 48) 

7. Έναν (1) ειδικευόμενο ιατρό που εκλέγεται από όλους τους ειδικευόμενους ιατρούς του 

Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του. (Ν. 3329/2005, άρθρο 9) 

8. Έναν (1) Νοσηλευτή/τρια ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ και ελλείψει αυτού έναν (1) 

Νοσηλευτή/τρια ΤΕ ή Μαιευτή/Μαία ή Επισκέπτη/τρια Υγείας με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, που 

εκλέγεται από όλους τους Νοσηλευτές/τριες, Μαιευτές/Μαίες και Επισκέπτες/τριες Υγείας του 

Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του. (Ν.4272/2014, άρθρο 48) 

 

Στην ψηφοφορία δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές: 

➢ Οι Ειδικευόμενοι Στρατιωτικοί υπεράριθμοι οι οποίοι δεν ανήκουν οργανικά στο ΓΝΘ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

➢ Ειδικευόμενοι των οποίων έχει λήξει η σύμβαση αλλά συνεχίζουν να υπηρετούν μέχρι την 

τοποθέτηση του επόμενου. 

➢ Ειδικευόμενοι άλλων Νοσοκομείων που πραγματοποιούν στο ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ μέρος της 

ειδικότητάς τους. 

➢ Οι αγροτικοί, επικουρικοί γιατροί καθώς και το λοιπό επικουρικό προσωπικό, εφόσον δεν 

προβλέπονται από το άρθρο 9 του Ν. 3329/2005 και την ισχύουσα Υπουργική απόφαση. 
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➢ Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν 

οργανικά. 

➢ Οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα. 

 

 

Β) Την πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση, για την εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής. 

 

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

εκλεγούν, για κάθε μια από τις παραπάνω οκτώ (8) ομάδες εκλογέων, που θα καταρτιστούν με ευθύνη 

του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και οι οποίες θα αναρτηθούν σε εμφανές μέρος του 

Νοσοκομείου για οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες, από 23.9.2022 έως 2.10.2022. 

 

Όσοι περιλαμβάνονται σε κάθε κατάσταση, καλούνται σε ξεχωριστές Συνελεύσεις, σε καθορισμένη 

ημερομηνία, ώρα και χώρο (όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα) για την εκλογή 

Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και την άμεση διενέργεια εκλογής για την ανάδειξη του 

αντίστοιχου Μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου. 

 

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΧΩΡΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ 

1 Ιατροί με θέση Συντονιστή Διευθυντή του 

Νοσοκομείου 

Αίθουσα Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Δευτέρα 3.10.2022 

8:00-16:00 

2 Ιατροί Διευθυντές ΕΣΥ του Νοσοκομείου (πλην 

συντονιστών Διευθυντών), μέλη ΔΕΠ 

(Επίκουροι Καθηγητές, Αναπληρωτές 

Καθηγητές, Καθηγητές που δεν είναι 

Διευθυντές πανεπιστημιακών Κλινικών ή 

Εργαστηρίων)  

 

Αίθουσα Διοικητικού 

Συμβουλίου  

Δευτέρα 3.10.2022 

8:00-16:00 

3 Ιατροί ΕΣΥ με βαθμό Επιμελητή Α’   Αίθουσα Διδασκαλίας  

Ε’ Χειρουργικής Κλινικής 

Δευτέρα 3.10.2022 

8:00-16:00 

4 Ιατροί ΕΣΥ με βαθμό Επιμελητή Β’ και μέλη Αίθουσα Διδασκαλίας  Δευτέρα 3.10.2022 
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ΔΕΠ βαθμίδας Λέκτορα του Νοσοκομείου   Ε’ Χειρουργικής Κλινικής  8:00-16:00 

5 Επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό 

κατηγορίας ΠΕ με Α’ βαθμό (Λογοθεραπευτές, 

Ακτινοφυσικοί-Φυσικής Ιατρικής, Χημικοί, 

Ψυχολόγοι, Φαρμακοποιοί κα) του 

Νοσοκομείου 

Αίθουσα Διδασκαλίας 

Φωκά Δ’ κτίριο 

Δευτέρα 3.10.2022 

8:00-16:00 

6 Επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό 

κατηγορίας ΤΕ με Α’ βαθμό του Νοσοκομείου 

Αίθουσα Διδασκαλίας 

Φωκά Δ’ κτίριο 

Δευτέρα 3.10.2022 

8:00-16:00 

7 Ειδικευόμενοι ιατροί Αίθουσα Διδασκαλίας  

Β ΠΠ 

Δευτέρα 3.10.2022 

8:00-16:00 

8 Νοσηλευτής/τρια κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, 

Μαιευτής/Μαία, Επισκέπτη/τρια Υγείας του 

Νοσοκομείου  

Αίθουσα Διδασκαλίας 

Β ΠΠ 

Δευτέρα 3.10.2022 

8:00-16:00 

 

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας (50%+1) των εγγεγραμμένων στις καταστάσεις,  η Γ.Σ. και οι Εκλογές θα 

διεξαχθούν την Τρίτη 4.10.2022 στον ίδιο χώρο και ώρα που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα, 

με απαρτία το 30% των υπαλλήλων που είναι εγγεγραμμένοι στην κατάσταση, χωρίς να 

υπολογίζεται το κλάσμα μονάδας που τυχόν προκύπτει. 

Σε νέα περίπτωση μη απαρτίας (30%) θα ακολουθήσει δημόσια κλήρωση  από το Διοικητή και 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 5.10.2022 και ώρα 10:00. Η εφορευτική 

Επιτροπή που θα προκύψει από την κλήρωση θα ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία για τη 

διενέργεια εκλογών. 

 

Γ) Οι υποψηφιότητες για τα Μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου (ανά κατηγορία εκλεγόμενου) 

υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο Διοικητή μέχρι την έναρξη της εκλογής της Εφορευτικής 

Επιτροπής.   

Για την εκλογή ως Μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου επιτρέπεται η υποβολή μόνο μεμονωμένων 

υποψηφιοτήτων, οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.  
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Σε κάθε ψηφοδέλτιο τίθεται μόνον ένας (1) σταυρός.  

Όσοι υποβάλλουν υποψηφιότητα δεν έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν στην εφορευτική επιτροπή.  

Αν στην κατάσταση των δικαιούμενων να εκλεγούν και να εκλέγονται είναι εγγεγραμμένος  μόνο ένας 

δικαιούμενος ή υπάρχει μόνον ένας υποψήφιος δεν διεξάγεται εκλογή και ο μοναδικός υποψήφιος 

αναδεικνύεται ως εκπρόσωπος των υπαλλήλων με πράξη του Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το Επιστημονικό Συμβούλιο. 

 

Δ)  Ενστάσεις: κάθε υποψήφιος ή ο αντιπρόσωπος του ή ο αναπληρωτής  του έχει δικαίωμα να 

υποβάλλει εγγράφως στην Επιστημονική Επιτροπή ενστάσεις για τυχόν παραβιάσεις διατάξεων της 

απόφασης αυτής κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέσα ή έξω από το εκλογικό κατάστημα. 

Για τις ενστάσεις αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή αιτιολογημένα είτε αμέσως είτε όταν λήξει η 

ψηφοφορία. 

Οι ενστάσεις που θα διατυπωθούν προφορικώς, αν δεν υποβληθούν εγγράφως, λογίζονται ότι δεν 

έχουν υποβληθεί. 

Ε) Λοιπά θέματα που έχουν σχέση με τον τρόπο και τη διαδικασία εκλογής των Μελών του 

Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ρυθμίζονται από την υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΥ1δ/55542/4.5.2007 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

  ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Συνημμένα  
Οκτώ (8) καταστάσεις ομάδων εκλογέων  
 
Πίνακας Αποδεκτών 
Αναπληρωτή Διοικητή  
Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΝΑΔΝΘ 
Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας 
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
Γραμματεία Επιστημονικού Συμβουλίου 
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Διευθυντές Κλινικών, Τμημάτων, Μονάδων και Εργαστηρίων 
Προϊσταμένη Τμήματος Ιατρικής Φυσικής 
Προϊστάμενο Τμήματος Διατροφής 
Προϊστάμενο Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού 
Προϊστάμενο Κοινωνικής Υπηρεσίας 
Προϊσταμένη  Φαρμακευτικού Τμήματος 
Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας -Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης  
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας 
Σωματείο Εργαζομένων Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο 
Όλο το προσωπικό των ομάδων εκλογέων  
(με ευθύνη των προϊσταμένων των Κλινικών/Τμημάτων/Εργαστηρίων) 
Ιστότοπο του Νοσοκομείου www.ippokratio.gr 
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