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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Ψ.Ν.Α.  «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 

 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. Α3β/οικ.8590/89 Υπουργική  απόφαση περί του Οργανισμού 

του Νοσηλευτικού Ιδρύματος «Φρενοκομείο Ζωρζή και Ταρσής  

Δρομοκαϊτου»,  που  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 386/τεύχος Β΄/25-5-1989 , όπως 

τροποποιήθηκε και κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 131 του 

Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123/τεύχος Α΄/15-7-1992) 

2. Την υπ’ αριθμ.Υ5β/οικ. 654/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 263/Τεύχος Β΄/13-3-2001 « περί του οργανισμού του 

Κ.Ψ.Υ. Κορυδαλλού ,ως αποκεντρωμένης μονάδας του Νοσοκομείου» 

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

του Ν.2889/2001, του άρθρου 12 του Ν. 3329/2007  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1, περ.  γ, δ, ε,στ΄, και η΄  του Ν. 

3329/2005,όπως ισχύει σήμερα  

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.55542/4-5-2007  απόφαση του Υπουργού Υγείας 

(ΦΕΚ769/ τεύχ. Β΄/15-5-2007 ) « Καθορισμός τρόπου και διαδικασία εκλογής 

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

αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτών» 

6. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΥ1δ/123000/25-10-2007 έγγραφο του Υ.Υ.&Κ.Α. 

σχετικά με τη συμμετοχή των ειδικευόμενων ιατρών στις εκλογές του 

Επιστημονικού Συμβουλίου 

7. Το υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π./73516/25-6-2010 έγγραφο του Υ.Υ&Κ.Α. με θέμα: 

«παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά  με τη συγκρότηση των Επιστημονικών 

Συμβουλίων» 

8. Το υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π./107847/27-9-2010 έγγραφο του Υ.Υ&Κ.Α. με θέμα 



«παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Ν. 

3868/2010(ΦΕΚ129Α΄)   στη συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων» 

9. Το υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π./146131/23-11-2010  έγγραφο του Υ.Υ&Κ.Α. με θέμα 

«παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Ν. 

3868/2010(ΦΕΚ129Α΄)   στη συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων» 

10. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 590/16-1-2011 διαπιστωτική πράξη βαθμολογικής –

μισθολογικής κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων βάσει του άρθρου 28 

του Ν. 4024/2011 

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π.97476/1-11-2013 έγγραφο του Τμήματος 

Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Υγείας 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/τεύχος Α΄/  11-7-2014) 

13. Τα αποφασισθέντα  κατά την υπ’αριθμ. 2262/11-2-2016 Συνεδρία του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, θέμα 3
0
  

14. Τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ.2  του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τεύχος Α΄/21-

2-2016) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ –ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

  

     Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού  Συμβουλίου 

του Νοσοκομείου ,  ως ακολούθως: 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

  Όσοι περιλαμβάνονται στις συνημμένες κατά κατηγορία εκλογέων 

καταστάσεις της παρούσας απόφασης, καλούνται σε συνέλευση την  Τρίτη, 1-3-2016  

και ώρα 12.00΄ στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ,  για εκλογή εφορευτικής 

επιτροπής, η οποία θα διενεργήσει τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του 

Επιστημονικού Συμβουλίου. 

 

 

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

      Η  Συνέλευση βρίσκεται  σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται  το 50 %  συν 

ένα (1) των υπαλλήλων, που είναι εγγεγραμμένοι στις συνημμένες  της παρούσας 

ανακοίνωσης καταστάσεις. 

Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη  

2/3/2016 και ώρα 11.00 π.μ. στην ίδια αίθουσα. 

 Στη δεύτερη  Συνέλευση, για να υπάρχει απαρτία, χρειάζεται να 

παρευρίσκεται το 30% συν ένα (1) των ατόμων που είναι γραμμένα στις συνημμένες 

της παρούσας απόφασης καταστάσεις. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η 

Εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται με δημόσια κλήρωση, η οποία γίνεται από τον  

Πρόεδρο  του Νοσοκομείου την Τετάρτη 2/3/2016  και ώρα 12.00΄  στο γραφείο 

του Προέδρου. 



 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ NA 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 του Νοσοκομείου καθώς και των αποκεντρωμένων 

υπηρεσιών αυτού (εκλέγεται ένας Συντονιστής Διευθυντής , ως Πρόεδρος με τον 

αναπληρωτή του). 

2. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι  οι Διευθυντές Ε.Σ.Υ., 

ή μέλη ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή 

Καθηγητή  που δεν είναι Δ/ντές Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, που 

εκλέγονται από όλους τους Διευθυντές Ε.Σ.Υ. του Νοσοκομείου, πλην 

Συντονιστών  Δ/ντών , και τα μέλη ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή 

Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστημιακών 

Κλινικών ή Εργαστηρίων (εκλέγονται δύο (2) με τους αναπληρωτές τους ). 

4. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι ιατροί με βαθμό 

Επιμελητή Α΄ του Νοσοκομείου καθώς και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού 

(εκλέγεται ένας γιατρός με βαθμό Επιμελητή Α΄ με τον αναπληρωτή του). 

5. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι ιατροί με βαθμό 

Επιμελητή Β΄ του Νοσοκομείου καθώς και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών 

αυτού(εκλέγεται ένας ιατρός με βαθμό Επιμελητή Β΄ με τον αναπληρωτή του). 

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

Υπηρεσίας , κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, του Νοσοκομείου και των 

αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού (εκλέγεται ένας επιστήμονας  μη ιατρός της 

Ιατρικής Υπηρεσίας , κατηγορίας ΠΕ με τον αναπληρωτή του). 

  Δικαίωμα να εκλέξει έχει το σύνολο των επιστημόνων μη ιατρών της 

Ιατρικής Υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ ανεξαρτήτως βαθμού, του Νοσοκομείου 

καθώς και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού. 

7. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλοι οι επιστήμονες μη ιατροί της Ιατρικής 

Υπηρεσίας , κατηγορίας ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, του Νοσοκομείου και των 

αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού (εκλέγεται ένας επιστήμονας μη ιατρός της 

Ιατρικής Υπηρεσίας , κατηγορίας ΤΕ με τον αναπληρωτή του ). 

  Δικαίωμα να εκλέξει έχει το σύνολο των επιστημόνων μη ιατρών της 

Ιατρικής Υπηρεσίας,  κατηγορίας ΤΕ ανεξαρτήτως βαθμού , του Νοσοκομείου 

καθώς και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού. 

8. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι ειδικευόμενοι 

ιατροί  που κάνουν ειδικότητα στο Νοσοκομείο μας, πλην των ειδικευομένων σε 

παράταση (εκλέγεται ένας ειδικευόμενος με τον αναπληρωτή του) . 

9. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλοι οι Νοσηλευτές κατηγορίας ΠΕ με 

βαθμό τουλάχιστον Γ΄, του Νοσοκομείου καθώς και των αποκεντρωμένων 



υπηρεσιών αυτού . 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 καθώς και των αποκεντρωμένων 

υπηρεσιών αυτού (εκλέγεται ένας Νοσηλευτής με τον αναπληρωτή του). 

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

που υπηρετούν στο κλάδο νοσηλευτών , επισκεπτών-τριων  του Νοσοκομείου 

καθώς και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού . 

       Οι εκλογές θα διενεργηθούν με χωριστές καταστάσεις, όσων έχουν 

δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, για κάθε μία από τις παραπάνω εννέα 

ομάδες εκλογέων, που θα καταρτισθούν με ευθύνη μας και οι οποίες θα αναρτηθούν 

για οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον σε εμφανές μέρος του Νοσοκομείου και στις 

αποκεντρωμένες  υπηρεσίες αυτού και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο  του 

Νοσοκομείου μας. 

 

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 στον Πρόεδρο του Νοσοκομείου –μέσω πρωτοκόλλου 

Γραμματείας – μέχρι την Τρίτη 1/3/2016 και ώρα 12.00΄. 

  Για την εκλογή μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου επιτρέπεται η υποβολή 

μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

 Ο  Πρόεδρος  του Νοσοκομείου  ή  ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 του Προέδρου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. 

 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 την Τετάρτη  2/3/2016. Εάν 

υποβληθεί μία μόνο υποψηφιότητα δεν διεξάγεται εκλογή. 

 Η εκλογή για την ανάδειξη των εκπροσώπων θα διεξαχθεί την Παρασκευή  

4/3/2016 στο Αμφιθέατρο 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. 

Σταυροί προτίμησης : ένας 

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 η διαθεσιμότητα . 

 

                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

 

 

                                                                         IΣΙΔΩΡΟΣ  ΠΡΩΙΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. ΓΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

2.  ΓΡ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

3. Δ/ΝΤΗ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

4. Δ/ΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (με την παράκληση να 

ενημερώσουν το προσωπικό αρμοδιότητάς τους) 

5.ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

6. Δ/ΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

7. ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (με την παράκληση να         

   ενημερώσουν το προσωπικό αρμοδιότητάς τους) 

8.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

9.Δ/ΝΤΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

10.ΥΠΟΔ/ΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

11.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΠΑΡΑΊΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  

(με την παράκληση να  ενημερώσουν το προσωπικό αρμοδιότητάς τους) 

12.ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Άγγελο Καράμπελα) 

13. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

14.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) 

15.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Κ.Ψ.Υ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

ΚΨΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

 


