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AΠΟΦΑΣΗ   ΔΙΟΙΚΗΤΗ

    ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών 
εκπροσώπων του ιατρικού και λοιπού προσωπικού για το Συλλογικό 
Όργανο Διοίκησης του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι 
Άγιοι Ανάργυροι»  

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α)  Του Οργανισμού του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» υπ’ αριθμ. Υ4α/20074/15-02-13  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
557/τ.Β’/11-03-13).
β)    Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα 
γ)   Την υπ’αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.35509/16 – 03 – 2007 απόφαση του  Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας 
εκλογής εκπροσώπου εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο των 
Νοσοκομείων του ΕΣΥΚΑ καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των 
Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ) της χώρας» (ΦΕΚ 421/27–03 –
2007/τ.Β΄).
δ)  Τα με αριθμ. Πρωτ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 14038/28-2-2020 και 7015/29-4-2020 
έγγραφα του Υπουργείου Υγείας.
2.  Την υπ’αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.9155/30-12-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
σχετικά με Διορισμό Διοικητή στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», αρμοδιότητας 1ης ΥΠΕ Αττικής, που δημοσιεύτηκε στο 
υπ’αριθμ. ΦΕΚ 1114/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2019.

Προκηρύσσουμε
1.    Εκλογές για την ανάδειξη του εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή των 

ιατρών στο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Γενικού Ογκολογικού 

Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και
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2.    Εκλογές για την ανάδειξη του εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του 

λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, στο ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του 

Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» .

Για την εκλογή εκπροσώπου των ιατρών καθώς και του αναπληρωτή του 

παίρνουν μέρος :

α) όλοι οι ιατροί Ε.Σ.Υ., Μόνιμοι, Ι.Δ.Α.Χ. & Ι.Δ.Ο.Χ., που υπηρετούν στο Γενικό 

Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς  «Άγιοι Ανάργυροι» 

β) όλοι οι ιατροί μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο 

Κηφισιάς  «Άγιοι Ανάργυροι»

γ) όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί που υπηρετούν στο Γενικό Ογκολογικό 

Νοσοκομείο Κηφισιάς  «Άγιοι Ανάργυροι».

Για την εκλογή του εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του λοιπού 

προσωπικού, πλην ιατρών, παίρνουν μέρος οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων       

(πλην ιατρών) που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας στο 

Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι».

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές

α) Οι αποσπασμένοι, οι οποίοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που 

ανήκουν οργανικά.

β) Όσοι από τους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα από το 

Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι».

Όσοι έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται με βάση τις 

καταρτιζόμενες καταστάσεις για την εκλογή του εκπροσώπου καθώς και του 

αναπληρωτή των ιατρών, καλούνται σε συνέλευση στις 23/09/2020, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα Συνελεύσεων του Γενικού 

Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» για την εκλογή 

Εφορευτικών Επιτροπών και άμεση διενέργεια εκλογής, με άμεση και καθολική 

ψηφοφορία, για την ανάδειξη των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Όσοι έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται με βάση τις 

καταρτιζόμενες καταστάσεις για την εκλογή του εκπροσώπου καθώς και του 

αναπληρωτή του λοιπού  προσωπικού πλην ιατρών, καλούνται σε συνέλευση 

την 24/9/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα Συνελεύσεων 

του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» για 



την εκλογή Εφορευτικών Επιτροπών και άμεση διενέργεια εκλογής, με άμεση 

και καθολική ψηφοφορία, για την ανάδειξη των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Η Συνέλευση τόσο των ιατρών όσο και του λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, 

βρίσκεται σε απαρτία εφόσον οι παρόντες υπερβαίνουν κατά (1) τα άτομα που 

είναι εγγεγραμμένα στην κατάσταση και λείπουν (50% + 1).

Εάν δεν υπάρξει απαρτία για την εκλογή εκπροσώπου των ιατρών καθώς και 

του αναπληρωτή του η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 28/9/2020, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. και για την εκλογή εκπροσώπου καθώς και του 

αναπληρωτή του λοιπού προσωπικού πλην ιατρών στις  29/09/2020, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ..  

Στη δεύτερη Συνέλευση για να υπάρχει απαρτία χρειάζεται να παρευρίσκεται το 

30% των υπαλλήλων που είναι εγγεγραμμένα στις καταστάσεις, χωρίς να 

υπολογίζεται το κλάσμα της μονάδας που τυχόν προκύπτει.

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, οι Εφορευτικές Επιτροπές των 

εργαζομένων ιατρών και λοιπού προσωπικού αντίστοιχα συγκροτούνται με 

δημόσια κλήρωση, η οποία πραγματοποιείται από το Διοικητή του Νοσοκομείου 

και η διενέργεια των εκλογών για την εκλογή του εκπροσώπου των ιατρών 

καθώς και του αναπληρωτή του ορίζεται στις 2/10/2020, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Γενικού 

Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς ¨ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ¨ και για την εκλογή 

του εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του λοιπού προσωπικού 

πλην ιατρών την επόμενη ημέρα, στις 5/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

9.00 π.μ. αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία, 

όσοι εκλογείς και αν παρευρίσκονται.

Η ψηφοφορία διαρκεί οκτώ (8) ώρες. 

Όσοι από τους εγγεγραμμένους στις καταστάσεις των εκλογέων επιθυμούν να 

είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους ως εκπροσώπων των εργαζομένων ή 

μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, υποβάλλουν έγγραφη δήλωση 

υποψηφιότητας στο  Διοικητή του Νοσοκομείου μέχρι την έναρξη της 

εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής.

Α.  Υποψηφιότητα για μέλη Εφορευτικής Επιτροπής των Ιατρών μπορούν 

να καταθέσουν με έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας έως και την Πέμπτη 



01/10/2020 στις 2.00 μ.μ και για εκπρόσωποι των Ιατρών έως και 

02/10/2020 και ώρα 08:00 π.μ .

Β.  Υποψηφιότητα για  μέλη Εφορευτικής Επιτροπής Λοιπού Προσωπικού 

μπορούν να καταθέσουν με έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας έως και την 

Παρασκευή 2/10/2020 και ώρα 2:00 μ.μ και για εκπρόσωποι έως και 

05/10/2020 και ώρα 08:00 μ.μ 

 Για την εκλογή ως εκπροσώπου των εργαζομένων επιτρέπεται η 

υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, οι οποίες καταχωρούνται 

σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. ΔΥ1/οικ. 35509/16-3-2007 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «καθορισμός τρόπου και 

διαδικασίας εκλογής εκπροσώπου εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο των 

Νοσοκομείο του ΕΣΥΚΑ καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των 

Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ) της Χώρας» (ΦΕΚ 421/27-3-

2007/τ.Β΄).

             Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                             ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ       

                                                                                             

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΚΟΥΡΟΣ ΘΩΜΑΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. 'Οι Άγιοι Ανάργυροι'
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