
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
14564 Καλυφτάκι, Ν. Κηφισιά
Πληροφορίες: Ράνια Κατσίκη
ΤΗΛ. 210 3501521
ΦΑΞ : 210 8003944
Email: dept.humanres@gonkhosp.gr

             

       

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
  
  Έχοντας υπόψη:

1. Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 557/Β/11-3-2013)

2. Τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα: 

α. Του άρθρου 9 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α’/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 

λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 13, 14 και 15 του άρθρου 8 του Ν. 

3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/3-8-2010)  «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης»

β. Του άρθρου 13 του Ν.2690/99( ΦΕΚ45/τ.Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

 γ. Του άρθρου 48 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α΄/11-7-2014) «Προσαρμογή στο 

Εθνικό Δίκτυο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ/κτλ»

δ. Του άρθρου 46 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-2-2016) «Μέτρα για την 

Επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

ε. Του άρθρου 41 του Ν.4486/2017 ΦΕΚ 115/ τ.Α΄/7-8-2017 «Μεταρρύθμιση 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ,κλπ επείγουσες  ρυθμίσεις αρμοδιότητας  

Υπ.Υγείας και άλλες διατάξεις»
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3.Την υπ’ αριθμ. Αριθμ.ΔΥ1δ/οικ. 55542/4-5-2007 Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ769/Β΄/2007)  με θέμα «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εκλογής 

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

αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτών».

 4.Την Υπουργική Απόφαση με αριθ.Α2β/Γ.Π.οικ.:34961 (ΦΕΚ256/20-5-2016 

Τεύχος  Υ.Ο.Δ.Δ) σχετικά με Διορισμό Διοικητή στο Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Αρμοδιότητας 1η Υ.ΠΕ

5.Την υπ’αριθ.4255/15-3-2017 Απόφαση της Διοικήτριας για συγκρότηση 

Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ως 

τροποποιηθείς ισχύει. 

6.Το γεγονός, ότι η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου έληξε στις 15-3-2019

Προκηρύσσουμε

Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου ως ακολούθως:

Καλούμε τους υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις εκλογέων σε 

συνέλευση την  6-5-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο του 

Νοσοκομείου για την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής, η οποία θα διενεργήσει τις 

εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου. 

 Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον οι παρόντες υπερβαίνουν κατά ένα (1) τα 

άτομα που είναι γραμμένα στην κατάσταση και λείπουν. Εάν δεν υπάρχει απαρτία η 

συνέλευση θα επαναληφθεί την 7-5-2019. ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ και στον 

ίδιο χώρο, στη δεύτερη συνέλευση για να υπάρχει απαρτία χρειάζεται να 

παρευρίσκεται το 30% των υπαλλήλων που είναι γραμμένοι στην κατάσταση, χωρίς 

να υπολογίζεται το κλάσμα μονάδας που τυχόν προκύπτει.

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται με 

δημόσια κλήρωση, η οποία  θα γίνει από τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου  την Τρίτη  

7-5-2019 και ώρα 12:30 στην αίθουσα του Δ.Σ του Νοσοκομείου και αναβάλλεται 

η διενέργεια της εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων για την επόμενη ημέρα ή 

για άλλη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, που ορίζει η Εφορευτική Επιτροπή, κατά 

την οποία θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όσοι εκλογείς και αν παρευρίσκονται.



Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται, μαζί με τα αναπληρωματικά 

μέλη, από τη συνέλευση με ανάταση των χεριών. Η ίδια συνέλευση ορίζει και τον 

Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Η συνέλευση μπορεί να προτείνει μέλη της ως 

υποψηφίους για τη συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής, έστω και αν αυτά δεν 

έχουν θέσει υποψηφιότητα. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να 

είναι υποψήφιοι για εκπρόσωποι στα Επιστημονικά Συμβούλια. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.3329/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 8, παράγραφοι 13,14 & 15 του Ν 3868/2010 ΦΕΚ 129Α/3-8-2010, το άρθρο 

48 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α΄/11-7-2014) και το άρθρο 46 του Ν. 4368/2016 

(ΦΕΚ 21/Α΄/21-2-2016 )τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, 

που είναι εννεαμελές, είναι αιρετά και θα προκύψουν από εκλογική διαδικασία, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως εξής:

 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 κλινικής 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.

 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 του Διευθυντές Ε.Σ.Υ. του νοσοκομείου, πλην 

Συντονιστών Διευθυντών, και τα μέλη ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου 

Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι 

Διευθυντές Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, με τους 

αναπληρωτές τους.

 Έναν (1) ιατρό με βαθμό Επιμελητή Α΄,  με τον αναπληρωτή του, που 

εκλέγεται από όλους τους Επιμελητές Α΄ του Νοσοκομείου.



 Έναν (1) ιατρό με βαθμό Επιμελητή Β΄,  με τον αναπληρωτή του, που 

εκλέγεται από όλους τους Επιμελητή Β΄.

 Έναν (1) επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρό, κατηγορίας ΠΕ 

με τον αναπληρωτή του και έναν (1) επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας, 

μη ιατρό, κατηγορίας ΤΕ, με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, με τον αναπληρωτή 

του. που εκλέγονται από όλους τους μη ιατρούς υπαλλήλους, κατηγορίας 

ΠΕ και ΤΕ αντίστοιχα, που υπάγονται στην Ιατρική Υπηρεσία.

 Έναν (1) ειδικευόμενο ιατρό, με τον αναπληρωτή του, που εκλέγεται από

       όλους τους ειδικευόμενους ιατρούς του Νοσοκομείου.

 Έναν (1) Νοσηλευτή ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ, και ελλείψει αυτού έναν 

Νοσηλευτή ΤΕ ή μαία ή επισκέπτρια υγείας με βαθμό τουλάχιστον Γ,  που 

εκλέγεται από όλους τους νοσηλευτές και μαίες του Νοσοκομείου, με τον 

αναπληρωτή του.

 Δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται όσοι από τους 

υπαλλήλους  έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα,

 Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία 

που ανήκουν οργανικά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όσοι από τους γραμμένους στις καταστάσεις των εκλογέων επιθυμούν να είναι 

υποψήφιοι για την εκλογή τους  ως εκπροσώπου του Επιστημονικού Συμβουλίου ή 

της Εφορευτικής Επιτροπής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του 

Ν. 3329/2005, θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στη 

Διοικήτρια του Νοσοκομείου μέχρι την έναρξη της εκλογής της Εφορευτικής 

Επιτροπής.

Για την εκλογή ως εκπροσώπου στο Επιστημονικό Συμβούλιο επιτρέπεται η 

υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο 

ψηφοδέλτιο.

Οι Υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν  από τη Διοικήτρια  στη Συνέλευση και αν 

υποβληθούν προφορικώς  ενστάσεις, θα διακοπεί η συνεδρίαση για εύλογο χρόνο, 

προκειμένου να υποβληθούν οι ενστάσεις εγγράφως. Οι προφορικές ενστάσεις αν δεν 

υποβληθούν εγγράφως δεν λογίζονται ότι έχουν υποβληθεί. Επί των ενστάσεων που 



αφορούν την παράλειψη εγγραφής στην κατάσταση των εκλογέων, στη διαγραφή από 

την κατάσταση των εκλογέων, καθώς και τους υποψήφιους για μέλη της Εφορευτικής 

Επιτροπής αποφαίνεται αμέσως η συνέλευση με ανάταση των χεριών, ύστερα από 

εισήγηση του Διοικητή ή του εκπροσώπου του. Επί των ενστάσεων των υποψηφίων 

για την ανάδειξη των εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια αποφαίνεται η 

Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της και πριν από την έναρξη της 

ψηφοφορίας. Εάν υποβληθεί μια υποψηφιότητα, δεν διεξάγεται εκλογή.

Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει τη διάρκεια 

ψηφοφορίας, αν μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου υπάρχουν παρόντες 

εκλογείς για ψηφοφορία.

Οι εκλογείς θα πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν 

έχουν αστυνομική ταυτότητα προσκομίζουν κάθε άλλο αποδεικτικό έγγραφο που 

έχει εκδοθεί από φορέα Δημοσίου Τομέα και φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου.    

Σταυρός προτίμησης: Ένας (1)

 Η παρούσα προκήρυξη με τις συνημμένες καταστάσεις να αναρτηθούν στους 

πίνακες ανακοινώσεων του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» σύμφωνα με το άρθρο 2 

παρ.2 της Υπουργικής Απόφασης (σχετ.3). 

     Η   ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

              ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Πίνακες εκλογέων (8)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Διοικήτρια 
2. Διευθύντρια  Ιατρικής Υπηρεσίας 
3. Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου
4. Διευθυντές Ιατρικών Τομέων (με την παράκληση να ενημερώσουν το προσωπικό 
αρμοδιότητάς τους)
5. Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
6.Τομεάρχες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (με την παράκληση να ενημερώσουν το προσωπικό 
αρμοδιότητας τους)
7. Προϊστάμενο  Φαρμακείου (με την παράκληση να ενημερώσει  το προσωπικό αρμοδιότητας 
τους)
8. Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας
9. Υποδιευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας
10.Προϊσταμένη Παραϊατρικού Προσωπικού (με την παράκληση να ενημερώσει  το 
προσωπικό αρμοδιότητας τους)
11.Τμήμα Προσωπικού
12.Σωματείο Εργαζομένων                                                                     



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