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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ –ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
-ΗΠΕΙΡΟΥ &  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ               
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                                             
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ                                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                     
Τμήμα :Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού       Άργος, 29-08-2022
Διεύθυνση :Κορίνθου 191 – 21 231                                                               
Πληρoφορίες :Αμαλία Κοντολέων                                    
Τηλέφωνο :2751 360161                      
e-mail :personnel1@gna.gr

        
Θέμα: «Πρόσκληση σε Συνέλευση - Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών στο Επιστημονικό 

Συμβούλιο του Γ.Ν. Αργολίδας - Ν. Μ. Άργους».

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ.7, του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α’/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την υπ’ αρ. πρ. Υ4α/οικ. 112160/10-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Οργανισμός 

Γενικού Νοσοκομείου Άργους (ΦΕΚ 3284/Β’/10-12-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την με αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.123789/31-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ενοποιημένος 

Οργανισμός Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας» (ΦΕΚ 3486/τ.Β΄/31-12-2012).
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.Γ4β/Γ.Π.οικ.76850/09-12-2021 (ΦΕΚ 1078/15-12-2021 τεύχος ΥΟΔΔ) 

Υπουργική Απόφαση περί διορισμού Προσωρινής Διοικήτριας στο Γενικό Νοσοκομείο 
Αργολίδας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3329/2005 περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 81/04-04-2005 τ. Α΄), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/οικ. 55542/04-05-2007 (ΦΕΚ 769/τ.Β ́/15-05-2007) Απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας 
εκλογής εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των 
αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτών». 

7. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π. 73516/25-06-2010 έγγραφο του Υ.Υ. & Κ.Α. με θέμα 
«Παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με τη συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων 
Νοσοκομείων του ΕΣΥΚΑ». 

8. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/107847/27-09-2010 έγγραφο του Υ.Υ.& Κ.Α με θέμα «Παρέχονται 
διευκρινήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Ν.3868/2010 στη συγκρότηση των 
Επιστημονικών Συμβουλίων ». 

9. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ ΔΥ1δ/134272/29-10-2010 έγγραφο του Υ.Υ.& Κ.Α με θέμα «Παρέχονται 
διευκρινήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Ν.3868/2010 στη συγκρότηση των 
Επιστημονικών Συμβουλίων». 
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10. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ ΔΥ1δ/οικ.146131/23-11-2010 έγγραφο του Υ.Υ.& Κ.Α. με θέμα 
«Παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Ν.3868/2010 στη συγκρότηση 
των Επιστημονικών Συμβουλίων.

11. Τις διατάξεις του Ν. 4272/2014, άρθρο 48, παρ. 1 και 2 «Επιστημονικά Συμβούλια 
Νοσοκομείων»  (Α’ 145).

12. Τις διατάξεις του Ν. 4368/2016, άρθρο 46, παρ. 2,3 και 4 «Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας, 
Επιστημονικό Συμβούλιο Νοσοκομείων»  (Α’ 21).

13. Τις διατάξεις του Ν. 4486/2017, άρθρο 41 «Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου 
νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.»  (Α’ 115).

14. Το γεγονός ότι λήγει η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ν.Μ. Άργους - Γ.Ν. 
Αργολίδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη  εκπροσώπων στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Γενικού 
Νοσοκομείου Αργολίδας - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ.

Θα εκλεγούν τα εξής μέλη:
1) Ένας (1) ιατρός που κατέχει θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικού Διευθυντή Τμήματος ΕΣΥ ή 

Διευθυντή Τμήματος ΕΣΥ, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊσταμένου,  
που εκλέγεται με τον αναπληρωτή του, από όλους όσους κατέχουν κάποια από τις παραπάνω 
θέσεις ευθύνης, ως Πρόεδρος.

2) Δύο (2) ιατροί με βαθμό Διευθυντή ΕΣΥ, που εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους, από όλους 
τους Διευθυντές ΕΣΥ, που δεν κατέχουν θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικού Διευθυντή 
Τμήματος ΕΣΥ ή Διευθυντή Τμήματος ΕΣΥ, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού 
προϊσταμένου.

3)  Ένας (1) ιατρός Επιμελητής  Α΄ ΕΣΥ, που εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από όλους τους 
Επιμελητές Α΄ του Νοσοκομείου, καθώς και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού.

4) Ένας (1) ιατρός Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ, που εκλέγεται με τον αναπληρωτή του, από όλους τους 
Επιμελητές Β΄ του Νοσοκομείου, καθώς και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού.

5) Ένας (1) Ειδικευόμενος ιατρός, που εκλέγεται με τον αναπληρωτή του, από όλους τους 
Ειδικευόμενους, πλην των ειδικευομένων σε παράταση.

6) Ένας (1) επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας μη ιατρός, κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, 
που εκλέγεται με τον αναπληρωτή του, από όλους τους μη ιατρούς επιστήμονες της Ιατρικής 
Υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ του Νοσοκομείου καθώς και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού.

7) Ένας(1) επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας μη ιατρός, κατηγορίας ΤΕ, με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, 
που εκλέγεται με τον αναπληρωτή του, από όλους τους μη ιατρούς επιστήμονες της Ιατρικής 
Υπηρεσίας, κατηγορίας ΤΕ του Νοσοκομείου καθώς και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού.
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8) Ένας (1) νοσηλευτής-τρια, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, και ελλείψει αυτού ένας 
νοσηλευτής-τρια κατηγορίας ΤΕ ή μαία ΤΕ ή επισκέπτρια υγείας ΤΕ, με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, που 
εκλέγεται με τον αναπληρωτή του, από όλους τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ Νοσηλευτικής 
και ΔΕ βοηθών νοσηλευτών ή αδελφών νοσοκόμων του Νοσοκομείου, καθώς και των 
αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού.  

Β.  Την πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση για την εκλογή 3μελούς εφορευτικής επιτροπής την  Τρίτη 6 
Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο της 
Διοίκησης. 

       Η Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον θα παρευρίσκεται το 50% συν ένα (1) των ατόμων 
που είναι εγγεγραμμένα στις συνημμένες της παρούσας ανακοίνωσης καταστάσεις. Αν δεν 
υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 9:00 
π.μ. στην ίδια αίθουσα.

       Στη δεύτερη Συνέλευση, για να υπάρξει απαρτία, χρειάζεται να παρευρίσκεται το 30% των 
ατόμων που είναι εγγεγραμμένα στις συνημμένες της παρούσας ανακοίνωσης καταστάσεις.

       Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η Εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται με δημόσια κλήρωση, 
η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο της Διοικήτριας του Νοσοκομείου την Πέμπτη 8  
Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ.

                                                           Ενστάσεις - Υποβολή υποψηφιοτήτων:

             Όσοι από τους εγγεγραμμένους στην Κατάσταση κάθε κατηγορίας εκλογέων θέλουν να είναι 
υποψήφιοι για μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου ή της Εφορευτικής Επιτροπής, θα πρέπει να 
υποβάλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στο γραφείο της Διοικήτριας του Νοσοκομείου 
μέχρι την έναρξη της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής, την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 
9:00 π.μ

          Η Διοικήτρια του Νοσοκομείου ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της, ανακοινώνει τις 
υποψηφιότητες στην 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 εκλογέων, στη διαγραφή 
από την κατάσταση εκλογέων, καθώς και τους υποψηφίους για τα μέλη της εφορευτικής 
επιτροπής αποφαίνεται αμέσως η συνέλευση με ανάταση των χεριών, ύστερα από εισήγηση της 
Διοικήτριας ή του εκπροσώπου της. 

          Επί των ενστάσεων των υποψηφίων για την ανάδειξη των εκπροσώπων αποφαίνεται η 
Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της και ανακοινώνονται οι οριστικές 
υποψηφιότητες. Εάν υποβληθεί μία μόνο υποψηφιότητα δεν διεξάγεται εκλογή.

      Η εκλογή για την ανάδειξη εκπροσώπων θα διεξαχθεί την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 στην 
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων  στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου από 07:00 έως 15:00. 

      Στην ψηφοφορία δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
 Οι αγροτικοί, επικουρικοί ιατροί καθώς και το λοιπό επικουρικό προσωπικό, εφόσον δεν 

προβλέπονται από το άρθρο 9 του Ν. 3329/2005 και την ισχύουσα Υπουργική απόφαση.
 Οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα.
 Οι αποσπασμένοι στη Ν.Μ. Άργους υπάλληλοι.
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 Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για μέλη του 
Επιστημονικού Συμβουλίου.

 Για την εκλογή ως μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου, επιτρέπεται η υποβολή μόνο 
μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

 Οι εκλογές θα διενεργηθούν με ξεχωριστές καταστάσεις, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται 
όσοι έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, για κάθε μια από τις κατηγορίες.

 Η εκλογική διαδικασία κατά την ψηφοφορία, διευθύνεται από την Εφορευτική Επιτροπή. 
 Λοιπά θέματα που έχουν σχέση με τον τρόπο και τη διαδικασία εκλογής των μελών του 

Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ρυθμίζονται από την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/οικ. 
55542/4.5.2007 (Β’ 769) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

          Η παρούσα με τους πίνακες εκλογέων θα αναρτηθεί αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Νοσοκομείου, στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες αυτού καθώς και στον ιστότοπο του 
Νοσοκομείου.

                                                                                                               Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 

                      ΚΑΣΝΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

Συνημμένα:                                                              
 Πίνακες εκλογέων

Εσωτερική διανομή:
 Γραμματεία  Διοικήτριας
 Διευθυντές Ιατρικής, Νοσηλευτικής και Διοικητικής Υπηρεσίας
 Προϊστάμενοι Τομέων και Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
 Πρόεδρο και Μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου
 Τμήμα Γραμματείας (με υποχρέωση ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων - με 
αποδεικτικό)
 Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού    
 ΚΕΦΙΑΠ                                                 

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΒΙΓΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
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