
 
 
 
 
 
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα , 14-06-2018 
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ.Πρωτ. 13619 
Τμήμα Προσωπικού   
    

Ταχ. Διεύθυνση: Κοντόκαλι   

49100 Κέρκυρα   

Τηλέφωνο: 2661360453   

Πληροφορίες :Ε.Κυμηνά   

Email : tmprosop2@1690.syzefxis.gov.gr   

Fax : 26610-25400    
 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη - Πρόσκληση Εκλογών για ανάδειξη των Mελών (Tακτικών 

και Αναπληρωματικών ) του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού 

Νοσοκομείου Κέρκυρας 
 
 

O Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας 

Έχοντας υπόψη: 

 
1.Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου ( ΦΕΚ 960/19-03-2018 τΒ) 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν2690/99, (ΦΕΚ 45τ.Α΄/9-3-1999) «Κύρωση 

του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» .  
3.Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.8 εδάφιο 29 και του άρθρου 9 του Ν. 

3329/2005 (ΦΕΚ 81/τΑ/04-04-2005) « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις » όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

4.Τις διατάξεις του αρθρου 50 παρ.10 του Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176/τΑ/11-07-2005) 

«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις»  
5.Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.3984/2011 
6.Τις διατάξεις του αρθρου 8 παρ.13,14 και 15 του Ν 3868/2010 ( ΦΕΚ 129/τΑ/ 

03-08- 2010 ) « Αναβάθμιση του ΕΣΥ και λοιπές αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας »  

7.Τις διατάξεις τ του άρθρου 48 του Ν 4272/2014 (ΦΕΚ 145/τΑ/11-07-2014) 
8.Τις διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 46 του Ν.4368/2016 

(ΦΕΚ 21/τΑ/21-02-2016)  
9.Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/τΑ/07-08-2017) 

10.Την Α.Π. ΔΥ1δ/οικ55542/4-5-2007 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι- 
Κής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 769/τΒ/15-05-2007) « Καθορισμός τρόπου διαδικασίας 
εκλογής εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. 
και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτών»  

11.Το Α.Π. ΔΥ1δ/ΓΠ73516/25- 06-2010 έγγραφο του Υ.Υ.Κ.Α. με θέμα «Παροχή 
διευ-κρινήσεων σχετικά με την συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων 
Νοσοκο-μείων Ε.Σ.Υ.Κ.Α.»  

12.Το Α.Π. ΔΥ1δ/123000/25-10-2007 έγγραφο του Υ.Υ.Κ.Α. με θέμα «Παροχή διευ-

κρινήσεων σχετικά με την συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων Νοσοκο- 



μείων» 
13.Το γεγονός της λήξης της θητείας του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκο-

μείου τις 15-06-2018 
 

Προκηρύσσει 

 

Την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη ΕΝΝΕΑ μελών του Επιστημονικού Συμ-

βουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κερκύρας ως εξής : 
 

1) Ενος (1) Ιατρού με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή Μοναδικού Διευθυντή 

Τμήματος ματος ή Διευθυντή Τμήματος , στον οποίο έχουν Ανατεθεί Καθήκοντα 

Προσωρινού Προϊσταμένου , ο οποίος εκλέγεται , με τον Αναπληρωτή του, από 

όλους όσους κατέ-χουν κάποια από τις παραπάνω θέσεις ευθύνης, ως Πρόεδρο. 
(Περ. (α) Παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3329/2005 (81 τΑ) που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41του Ν.4486/2017) 

 

2) Δύο (2) Ιατρών με βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ. , οι οποίοι εκλέγονται από όλους 

τους Διευθυντές Ε.Σ.Υ. του Νοσοκομείου (Πλην Συντονιστών Διευθυντών & 

Διευθυντών Τμημάτων), με τους Αναπληρωτές τους  
(Περ. (β) Παραγράφου 2 του άρθρου 46 του Ν.4368/2016 που αντικατέστησε την παρ.13 του του άρθρου 8του Ν.3868/2016) 

 

3) Ενός (1) Ιατρού με βαθμό Επιμελητή Α, ο οποίος εκλέγεται από όλους τους 

Επιμε-λητές Α του Νοσοκομείου, με τον Αναπληρωτή του.  
(Περ. (γ) Παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3329/2005 (προστέθηκε η παρ.14 του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010 ή οποία καταρ-

γήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 46 του Ν.4368/2016) 
 

4) Ενός (1) Ιατρού με βαθμό Επιμελητή Β, ο οποίος εκλέγεται από όλους τους Επιμε-

λητές Β του Νοσοκομείου, με τον Αναπληρωτή του.  
(Περ. (δ) Παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3329/2005) 

 

5) Ενός (1) Επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας «ΜΗ ΙΑΤΡΟΥ», Κατηγορίας ΠΕ με βαθ-

μό τουλάχιστον Γ, ο οποίος εκλέγεται από όλους τους «ΜΗ ΙΑΤΡΟΥΣ» υπαλλήλους Κα-

τηγορίας ΠΕ της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.  
(Περ. (ε) Παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3329/2005 ( είχε τροποποποιηθεί με το άρθρο 8 παρ.15 του Ν.3868/2010 ) όπως 

τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Ν.4272/2014 ) 
 

6) Ενός (1) Επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας «ΜΗ ΙΑΤΡΟΥ», Κατηγορίας ΤΕ με βαθ-

μό τουλάχιστον Γ, ο οποίος εκλέγεται από όλους τους «ΜΗ ΙΑΤΡΟΥΣ» υπαλλήλους Κα-

τηγορίας ΤΕ της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.  
(Περ. (ε) Παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3329/2005 ( είχε τροποποποιηθεί με το άρθρο 8 παρ.15 του Ν.3868/2010 ) όπως 

τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Ν.4272/2014 
 

7) Ενός (1) Ειδικευόμενου Ιατρόυ , ο οποίος εκλέγεται από όλους τους Ειδικευόμε-

νους Ιατρούς του Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του.  
(Περ. (στ) Παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3329/2005) 

 

8) Ενός (1) Νοσηλευτή Κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ, και ελλείψει αυτού 

Ενός (1) Νοσηλευτή ΤΕ ή Μαίας ή Επισκέπτριας Υγείας με βαθμό τουλάχιστον Γ`, ο 

οποίος εκλέγεται από όλους τους Νοσηλευτές , Μαίες και Επισκέπτριες Υγείας του 

Νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του. 
(Περ. (ζ) Παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3329/2005 ( είχε τροποποποιηθεί με το άρθρο 8 παρ.15 του Ν.3868/2010 ) όπως 

τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του Ν.4272/2014 
 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές:  
1) Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι οι οποίοι εκλέγουν και εκλέγονται στην υπηρεσία 

που ανήκουν οργανικά. 

2) Δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται όσοι από τους υπαλλήλους 

έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα 



3) Οι Αγροτικοί Ιατροί , οι Επικουρικοί Ιατροί , καθώς & το Λοιπό Επικουρικό 

Προ-σωπικό 
 

4) Ειδικευόμενοι Ιατροι 
α) Στρατιωτικοί Υπεράριθμοι, οι οποίοι δεν ανήκουν οργανικά στο Νοσοκομείο β) 

Ειδικευόμενοι Ιατροί με μεταφοράς θέσης από άλλο Νοσοκομείο γ) Ειδικευόμενοι 

Ιατροί μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι διαφόρων υπηρεσιών , οι  
οποίοι εχουν τελειώσει Ιατρική και κάνουν Ειδικότητα στο Νοσοκομείο δ) 

Ειδικευόμενοι Ιατροί, των οποίων έχει λήξει η σύμβαση, αλλά συνεχίζουν να 

υπηρετούν μέχρι την τοποθέτηση του επομένου. 

ε) Ειδικευόμενοι άλλων Νοσοκομείων, οι οποίοι κάνουν στο Νοσοκομείο 

μέρος της ειδικότητας τους. 
 

Οσοι περιλαμβάνονται στις συνημμένες καταστάσεις της παρούσας προκήρυξης 

καλούνται σε συνέλευση την 25η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στο 

Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου , για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και άμεση 

διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, 

με μυστική ψηφοφορία. 

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία , εφόσον παρευρίσκεται το 50% συν ένα (1) 

των ατόμων που είναι γραμμένα στις συνημμένες καταστάσεις της παρούσας 

ανακοίνωσης. 
 

Σε περίπτωση ΜΗ απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την 27η Ιουνίου 2018 

ημέρα Τετάρτη στο ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. 

Για την ύπαρξη απαρτίας , απαιτείται τουλάχιστον το 30% συν ένα (1) των εγγε-

γραμμένων. 
 

Σε περίπτωση ΜΗ ύπαρξης εκ νέου απαρτίας, η Εφορευτική Επιτροπή 

συγκροτεί-ται με δημόσια κλήρωση,η οποία θα γίνει από τον Διοικητή του 

Νοσοκομείου την 28η Ιουνίου ημέρα Πεμπτη 
 
 

Η άσκηση των καθηκόντων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υπο-

χρεωτική. Απαλλαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή λόγω σοβαρού κωλύ-

ματος και αν κάποιο μέλος δεν προσέλθει αναπληρώνεται από το αναπληρωματι-

κό μέλος, Αδικαιολόγητη παράλειψη άσκησης καθηκόντωντης Εφορευτικής Επι-

τροπης συνεπάγεται υποχρεωτικά την άσκηση πειθαρχικής δίωξης για παράβαση 

καθήκοντος. 
 

Η διενέργεια των εκλογών θα λάβει χώρα τις 29-06-2018, ημέρα Παρασκευή και 

από 07.00 έως 15.00 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου 
 

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 

Επιστημονικό Συμβούλιο. 
Οι εκλογές θα διενεργηθούν με χωριστές καταστάσεις , όσων έχουν δικαίωμα να 

εκλέξουν και να εκλεγούν, για κάθε μία από τις παραπάνω ομάδες εκλογέων, που θα 

καταρτισθούν με ευθύνη του Τμήματος Προσωπικού και οι οποίες θα αναρτη-θούν 

για οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον σε εμφανές μέρος του Νοσοκομείου.  
Όσοι από τους εγγεγραμμένους στην κατάσταση «κάθε ομάδας εκλογέων» επιθυ-

μούν να είναι υποψήφιοι για μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου θα πρέπει να 



υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Γραφείο του Διοικητή του Νοσοκομείου 

μέχρι τις 25-06-2018 , ημέρα Δευτέρα και ωρα 10.00 

Γιά την εκλογή μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου επιτρέπεται η υποβολή 

μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφο-

δέλτιο κατά κατηγορία. 

Σταυροί Προτίμησης : ΕΝΑΣ (1) 

Τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν από τον Διοικητή στη συνέλευση, όπου και 

θα υποβληθούν τυχόν ενστάσεις. 

Εάν για κάποια θέση υποβληθεί μια υποψηφιότητα, δεν διεξάγεται εκλογή για την 

θέση αυτή. 

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να διορίσει έναν αντιπρόσωπο με έναν αναπληρω-

τή του στην αίθουσα ψηφοφορίας. Αυτό γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου 

στον αντιπρόσωπο που την παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή. 

Σε κάθε ψηφοδέλτιο τίθεται μόνο ένας (1) σταυρός προτίμησης στα αριστερά ή 

δεξιά του υποψηφίου, με στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου. 

Οι εκλογείς πρέπει να έχουν μαζί και την αστυνομική τους ταυτότητα. 

Λοιπά θέματα σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία εκλογής των μελών του Επι-

στημονικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από την AΠ ΔΥ1δ/οικ.55542 /4-5-07 Απόφαση 

του Υπουργου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Το τμήμα Γραμματείας όπου κοινοποιείται η παρούσα , παρακαλείται να διακινήσει 

αυτή στους Δ/ντές των Ιατρικών Τμημάτων-Εργαστηρίων και στους 

Προϊσταμένους όλων των Τμημάτων του Μη Ιατρικού & Νοσηλευτικού 

Προσωπικού προκειμένου ενημερώσουν το προσωπικό της αρμοδιότητάς των. 

Η παρούσα με τις συνημμένες οκτώ (8) καταστάσεις ομάδων εκλογέων να 

αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στον Ιστότοπο του Νοσοκομείου. 
 
 
 

 

Ο Διοικητής 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Κακαβίτσας Φοίβος Ευάγγελος 
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από XENOFON 
KAVVADIAS 

Ημερομηνία: 2018.06.14 14:12:31 EEST 

 

Συνημμένα :  
Οκτώ (8) καταστάσεις ομάδες εκλογέων 

 

Πίνακας αποδεκτών  
1. Γραφείο Διοικητή 

2. Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας  
3. ΠΡΟΕΔΡΟ Επιστημονικού Συμβουλίου 

4. Δ/ΝΤΗ Διοικητικής Υπηρεσίας  
5. Δ/ΝΤΗ Παθολογικού Τομέα 

6. Δ/ΝΤΗ Χειρουργικού Τομέα  
7. Δ/ΝΤΗ Εργαστηριακού  Τομέα 

8. Δ/ΝΤΗ Ψυχιατρικού Τομέα  
9. Δ/ΝΤΗ Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

10. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  
11. Τμήμα Οικονομικού 

12. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 



Προκειμένου ενημερώσουν το προσωπικό αρμοδιότητας τους) 

13. Τμήμα Προσωπικού  
Προκειμένου επιβλέψει την διαδικασία των εκλογών. 

Σωματεία Εργαζομένων Γ.Ν.Κ. και Ψ.Τ. Γ.Ν.Κ. 
 

Κοινοποίηση  
Κ.Ψ.Υ του Γ.Ν.Κέρκυρας 


