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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

                 O Κοινός Διοικητής των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων « Γ.Ν.Α. 
Σισμανογλείο-Αμαλία Φλεμινγκ» & Γ.Ν.Α. Παίδων Πεντέλης Λιούλιας Αχιλλέας  
 
Έχοντας υπόψη: 
1.Τον οργανισμό του Νοσοκομείου 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3.Της΄υπ αρ.πρωτ. ΔΥ1δ/οικ55542/4.5.2007 απόφαση του Υπουργείου 
υγείας.(Καθορισμός τρόπου διαδικασίας εκλογής εκπροσώπων στα Επιστημονικά 
Συμβούλια Νοσοκομείων) 
4.Τις διατάξεις του Ν 3868/2010 άρθρο 8 παρ.13,14,15 
5.Το με αριθ.πρωτ. ΔΥ1δ\/Γ.Π.73516/25-6-2010 έγγραφο του Υ.Υ.&Κ.Α. με θέμα 
παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την συγκρότηση των Επιστημονικών 
Συμβουλίων. 
6.Το με αριθ.πρωτ. ΔΥ1δ\107847/27-9-2010 έγγραφο του Υ.Υ.&Κ.Α. με θέμα 
παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την συγκρότηση των Επιστημονικών 
Συμβουλίων. 
7. Το με αριθ.πρωτ. ΔΥ1δ\οικ 134272/29-9-2010 έγγραφο του Υ.Υ.&Κ.Α. με θέμα 
παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την συγκρότηση των Επιστημονικών 
Συμβουλίων. 
8.Τις διατάξεις του Ν 4254/2014 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ-  ΠΡΟΚΥΡΗΣΕΙ 
 
Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, ως εξής: 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

Όσοι περιλαμβάνονται στις συνημμένες καταστάσεις της παρούσας απόφασης 
καλούνται σε συνέλευση την ΔΕΥΤΕΡΑ 18/4/2016 και ώρα 13.00 μ.μ  στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Νοσοκομείου μας για εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής η 
οποία θα διενεργήσει τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Επιστημονικού 
Συμβουλίου. 
 

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ,εφόσον παρευρίσκεται το 50% συν (1) των 
ατόμων που είναι γραμμένα στις συνημμένες της παρούσας ανακοίνωσης 
καταστάσεις. 
Αν δεν υπάρχει απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφτεί την ΤΡΙΤΗ 19/4/2016 και 
ώρα 12.00 μ.μ. στην ίδια αίθουσα 
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Στη δεύτερη Συνέλευση για να υπάρχει απαρτία, χρειάζεται να παρευρίσκεται το 30% 
συν (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 την Αν. Διοικήτρια –Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας  
την ΤΡΙΤΗ 19/4/2016 και ώρα 13.00 μ.μ. στην ίδια αίθουσα 
  
 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
Για την εκλογή εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια καθώς και των 
αναπληρωτών τους δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν: 
 

1) Δικαίωμα να εκλέγουν  και να εκλέγονται  έχουν όλοι  οι ιατροί με θέση  
Συντονιστή Δ/ντή, του Νοσοκομείου (εκλέγεται ένας Συντονιστής Διευθυντής  ως 
Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του 
 
 2) Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν  όλοι  οι  Συντονιστές Διευθυντές οι κατέχοντες θέση  
Διευθυντή  και όλοι οι Διευθυντές ιατροί του Νοσοκομείου (εκλέγουν  ένα γιατρό με 
βαθμό  Διευθυντή  με τον αναπληρωτή του). 
 

3) Δικαίωμα να εκλέγουν  και να εκλέγονται  έχουν όλοι  οι ιατροί με βαθμό   
Διευθυντή (όχι Συντονιστές )  του Νοσοκομείου (εκλέγεται ένας γιατρός με βαθμό 
Διευθυντή  με τον αναπληρωτή του 
 
4) Δικαίωμα να εκλέγουν  και να εκλέγονται  έχουν όλοι  οι ιατροί με βαθμό   
Επιμελητή Α΄  του Νοσοκομείου (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 (εκλέγεται ένας γιατρός 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 (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 ανεξαρτήτου βαθμού του Νοσοκομείου. 
 
7)     Δικαίωμα να εκλεγούν   έχουν όλοι  οι  επιστήμονες -μη ιατροί της Ιατρικής     
Υπηρεσίας  -κατηγορίας  ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ του Νοσοκομείου (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 ανεξαρτήτου βαθμού του Νοσοκομείου. 
 
8)     Δικαίωμα να εκλέγουν  και να εκλέγονται  έχουν όλοι  οι Ειδικευόμενοι ιατροί  
πλην  των στρατιωτικών υπεράριθμων ,των μονίμων  δημοσίων υπαλλήλων άλλων 
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υπηρεσιών που κάνουν ειδικότητα στο Νοσοκομείο μας ,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. 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 (εκλέγεται ένας 
Νοσηλευτής με τον αναπληρωτή του) 
Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν  όλοι οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ,ΤΕ ,ΔΕ, που 
υπηρετούν  στο κλάδο Νοσηλευτών ,Επισκεπτών –τριών του  Νοσοκομείου μας. 
 
 

 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

           Όσοι από τους εγγεγραμμένους  στην κατάσταση κάθε ομάδας εκλογέων 
θέλουν να είναι υποψήφιοι  για μέλη Εφορευτικής Επιτροπής ή του Επιστημονικού 
Συμβουλίου, θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους στην Αν. 
Διοικήτρια –Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας κα. Παπαβασιλείου  Αντιγόνη, μέσω 
πρωτοκόλλου Γραμματείας – μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ   18/4/2016                  
        Για την εκλογή μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου ,επιτρέπεται η  υποβολή 
μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο 
και στη συνέλευση ανακοινώνονται οι  υποψηφιότητες από την Αν.Διοικήτρια. 
     Αν 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, στην διαγραφή από την κατάσταση των εκλογέων, καθώς και τους 
υποψηφίους για τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής ,αποφαίνεται αμέσως η 
συνέλευση με ανάταση των χεριών ,ύστερα από εισήγηση της  Αν.Διοικήτριας 
 
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   
 
  
                                        ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

            Η άσκηση των καθηκόντων των μελών της Εφορευτικής  Επιτροπής είναι 
υποχρεωτική. Απαλλαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού 
κωλύματος και αν κάποιο μέλος δεν προσέλθει αναπληρώνεται από το 
αναπληρωματικό μέλος. 
          Αδικαιολόγητη παράλειψη άσκησης καθηκόντων της Εφορευτικής Επιτροπής 
συνεπάγεται υποχρεωτικά την άσκηση πειθαρχικής δίωξης για παράβαση 
καθήκοντος.  
          Η Εφορευτική Επιτροπή θα αποστέλλει εγκαίρως εκλογικούς καταλόγους και 
εκλογικό υλικό στο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο Λυκόβρυσης, προκειμένου οι εκλογείς  
να ψηφίσουν με αλληλογραφία. 
           Η εφορευτική επιτροπή συντονίζει την εκλογή και τηρεί βιβλίο 
πρακτικών και πρωτόκολλο ψηφοφορίας και  σφραγίδα του φορέα μας.  
 (Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναθέτει σε κάποιο μέλος της επιτροπής τα καθήκοντα 
γραμματέα για την σύνταξη πρακτικών και μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο 
Γραμματέας της Επιτροπής παραδίδει την σφραγίδα στην Υπηρεσία).  
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ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 
 

Οι αρχαιρεσίες για τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου με τους 
αναπληρωτές τους, θα διεξαχθούν στο χώρο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων  του 
Νοσοκομείου, σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει η Εφορευτική Επιτροπή και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί σε όλους τους εκλογείς. 
          
                                        
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 
              

Οι εκλογείς προσέρχονται στην αίθουσα που τελείται η ψηφοφορία ενώπιον 
της εφορευτικής επιτροπής και η ψηφοφορία είναι μυστική.  

 

          Στην περίπτωση που ο εκλογέας ψηφίζει με αλληλογραφία, τότε εσωκλείει το 
ψηφοδέλτιο που επιλέγει σε ταχυδρομικό φάκελο, στη θέση του αποστολέα 
αναγράφει ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ειδικότητα και βαθμό στον οποίο ανήκει , 
για την εκλογική διαδικασία του οποίου συμμετέχει. 

Ο κάθε εκλογέας αποστέλλει προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, 
ταχυδρομικά και μεμονωμένα τον φάκελο με τον οποίο συμμετέχει στην εκλογική 
διαδικασία. 
 

   ΔΕΝ  έχουν   δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι  :    
1.όσοι είναι σε αργία ή διαθεσιμότητα  
2.οι αποσπασμένοι υπάλληλοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία του ανήκουν 

οργανικά  
     
 

           
           

 

                                                      Ο ΚΟΙΝΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

                                             Των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων 

                                         «Γ.Ν.Α.Σισμανόγλειο –Αμαλία Φλέμιγκ»  

                                                    & Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης 

                                      ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

      ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1.ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

2.Δ/ΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (με  την παράκληση να ενημερώσουν το προσωπικό αρμοδιότητας 

τους) 

3.ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

4.Δ/ΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

5.ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(με  την παράκληση να ενημερώσουν το προσωπικό 

αρμοδιότητας τους) 

6.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

7.Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

8.ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

9.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  με  την παράκληση να ενημερώσουν το 

προσωπικό αρμοδιότητας τους) 

10.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

11.ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

 

 

 

ΚΟΙΝOΠΟΙΗΣΗ 
1.ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 


