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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ –
ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»)

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ  Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ  - Α. ΦΛΕΜΙΓΚ»

Έχοντας υπόψη :
1.  Την υπ΄αριθ.  Υ4α/οικ.121793  Υπουργική  απόφαση «Οργανισμός   του  Γενικού  Νοσοκομείου
Αττικής «Σισμανόγλειο» ΦΕΚ 3475/B’/31.12.2012
2. Την  υπ΄αριθ. Α2β/Γ.Π. οικ. 39371/31-5-16 (ΦΕΚ 287/7-6-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) κοινή απόφαση Υ.Υ.:
Διορισμός Κοινού  Διοικητή στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία  «Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ
ΦΛΕΜΙΓΚ» και Γ.Ν. «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ», αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής
3. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 του άρθρου 9 παρ. 1 εδαφ. α, β, γ, δ, ε, στ, ζ (ΦΕΚ 81/τ. Α΄/4-4-
05) «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
4.  Τις  διατάξεις  της  παραγράφου  9  του  άρθρου  50  του  Ν.  3370/05  (ΦΕΚ  176/τ.  Α΄/11-7-05)
«Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές  διατάξεις»
5. Την υπ΄ αριθ. ΔΥ1δ/οικ. 55542/4-5-2007 απόφαση (ΦΕΚ 769/Β’/15-5-2007 «Καθορισμός τρόπου
και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπων στα Επιστημονικά Συμβούλια Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α.
και αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτών»
6. Τις διατάξεις του Ν. 3527/2007, τρίτο άρθρο παρ. 21
7. Τις διατάξεις του Ν. 3868/2010  άρθρο  8  παράγραφοι 13, 14, 15
8.  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  Νοσοκομείων  του
ΕΣΥΚΑ»
9.  Το  υπ’  αριθμ.  ΔΥ1δ/107847/27-9-2010  έγγραφο  του  Υ.Υ.&  Κ.Α.  με  θέμα  «Παρέχονται
διευκρινίσεις  αναφορικά  με  την  εφαρμογή  του  Ν.  3868/2010  (ΦΕΚ  129/τ.  Α΄/3-8-2010)  στη
συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων»
10.  Το υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 134272/29-10-2010 έγγραφο του Υ.Υ. & Κ.Α. με θέμα «Παρέχονται
διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/3-8-2010 στη συγκρότηση
των Επιστημονικών Συμβουλίων»
11.  Το υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 146131/23-11-2010 έγγραφο του Υ.Υ. & Κ.Α. με θέμα «Παρέχονται
διευκρινίσεις  αναφορικά  με  την  εφαρμογή  του  Ν.  3868/2010  (ΦΕΚ  129/Α’/3-8-2010)  στη
συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων»
12. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011, άρθρο 32 (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/2-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ένταξη νοσοκομείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ)
13. Τις διατάξεις του Ν. 4272/2014   άρθρο 48 
14. Τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 άρθρο πρώτο παρ. ΙΖ υποπαράγραφος ΙΖ.1 εδ. Δ1
15 . Την υπ΄αριθμ. 14462/18.6.2015 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Σισμανογλείου 
16. Τις διατάξεις του Ν. 4368/2016 άρθρο 46 παρ. 2
17. Τις διατάξεις του Ν. 4486/2017 άρθρο 41
18. την  υπ’  αριθμ.  44260/4-10-17  γνωμοδότηση  του  Νομικού  Γραφείου  της  1ης Υ.ΠΕ.  Αττικής
σχετικά με τη σύσταση των Επιστημονικών Συμβουλίων ΕΣΥΚΑ 
19.  Την υπ΄αριθμ.  Γ2α/53328/20-07-2018  έγγραφο του  Υπουργείου  Υγείας   με  θέμα  «Εκλογές
Επιστημονικού Συμβουλίου»
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Α.   Προκηρύσσει  εκλογές για  ανάδειξη  των  μελών  του  Επιστημονικού  Συμβουλίου  της
Νοσοκομειακής Μονάδας “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ” του ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» και των
αποκεντρωμένων δομών του.

Β.  Θα εκλεγούν τα εξής μέλη:
1.   ένας  (1)  ιατρός ως τακτικό μέλος,  με  τον  αναπληρωτή του,  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 ως τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους,  με βαθμό Διευθυντή ΕΣΥ,  που
εκλέγονται από όλους τους Διευθυντές ΕΣΥ του νοσοκομείου, 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 (με τον αναπληρωτή του) που εκλέγεται από όλους τους
Επιμελητές Α’ του Νοσοκομείου, καθώς και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού

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

5.  ένας  (1)  ειδικευόμενος  ιατρός  (με  τον  αναπληρωτή  του)  που  εκλέγεται  από  όλους  τους
ειδικευόμενους  ιατρούς,  πλην  των  στρατιωτικών  υπεράριθμων  και  των  μονίμων  δημοσίων
υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών που κάνουν ειδικότητα στο Νοσοκομείο μας

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

7. ένας (1) επιστήμονας ΤΕ της Ιατρικής Υπηρεσίας, όχι ιατρός (με τον αναπληρωτή του) με βαθμό
τουλάχιστον  Γ,   που  εκλέγεται  από  όλους  τους  επιστήμονες  ΤΕ  της  Ιατρικής  Υπηρεσίας  (όχι
ιατρούς) του Νοσοκομείου, καθώς και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού

8. ένας (1) Νοσηλευτής ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ’ και ελλείψει αυτού ένας (1) Νοσηλευτής ΤΕ ή
Μαία ή Επισκέπτης-τρια Υγείας με βαθμό τουλάχιστον Γ’ (με τον αναπληρωτή του), που εκλέγεται
από όλους τους νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, Επισκέπτες Υγείας και Μαίες του Νοσοκομείου, καθώς και
των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυτού, με τον αναπληρωτή του

Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Όσοι περιλαμβάνονται  στις συνημμένες καταστάσεις της παρούσας απόφασης καλούνται
σε συνέλευση την Τετάρτη 27-11-2019 και ώρα 12.00 στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, για
εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα διενεργήσει τις εκλογές για την ανάδειξη
μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου 

Δ. ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται το 50% συν ένα (1) των ατόμων
που είναι γραμμένα στις συνημμένες της παρούσας ανακοίνωσης καταστάσεις.  Αν δεν υπάρχει
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απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί  την  Πέμπτη 28-11-2019  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 παρούσης απόφασης καταστάσεις.

Εάν και  πάλι  δεν επιτευχθεί  απαρτία,  η Εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται  με  δημόσια
κλήρωση, η οποία γίνεται από τον Διοικητή του Νοσοκομείου την Πέμπτη 28-11-2019 και ώρα
13.00 στο γραφείο  Διοικητή.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν με χωριστές καταστάσεις, όσων έχουν δικαίωμα να εκλέγουν
και να εκλέγονται, για κάθε μία από τις παραπάνω οκτώ 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.

Ε. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Όσοι από τους εγγεγραμμένους στ 0ην κατάσταση κάθε ομάδας εκλογέων επιθυμούν να
είναι υποψήφιοι για μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου ή της Εφορευτικής Επιτροπής θα πρέπει
να υποβάλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στον Διοικητή του Νοσοκομείου – μέσω
πρωτοκόλλου - Γραμματείας – μέχρι και την Τετάρτη 27-11-2019 και ώρα 11.00.  

 
Για  την  εκλογή μέλους του  Επιστημονικού  Συμβουλίου  επιτρέπεται  η  υποβολή  μόνο

μεμονωμένων υποψηφιοτήτων, οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Ο Διοικητής 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 Διοικητή ή εκπροσώπου του. 

Επί  των  ενστάσεων  των  υποψηφίων  για  την  ανάδειξη  εκπροσώπων  στο  Επιστημονικό
Συμβούλιο αποφαίνεται η Εφορευτική επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της και ανακοινώνονται
οι οριστικές υποψηφιότητες την Πέμπτη 28-11-2019. Εάν υποβληθεί μία μόνο υποψηφιότητα
δεν διεξάγεται εκλογή.

Η εκλογή για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την
Παρασκευή    06-12-2019  στο  Αμφιθέατρο  του  νοσοκομείου  από 08.00  έως  και  16.00.  Η
Εφορευτική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει τη διάρκεια της ψηφοφορίας, αν μετά
τη λήξη του καθορισμένου χρόνου υπάρχουν παρόντες εκλογείς για ψηφοφορία.

Σταυροί προτίμησης : ένας

Δεν έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέξουν :
1. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι από άλλες υπηρεσίες στο Νοσοκομείο μας, οι οποίοι εκλέγουν και
εκλέγονται στην Υπηρεσία που  ανήκουν οργανικά.
2. Όσοι από τους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία η διαθεσιμότητα.

  Στον  πίνακα εκλογέων των ειδικευομένων ιατρών συμπεριλαμβάνονται και όσοι βρίσκονται σε
παράταση.
  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

3



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
2. ΓΡ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
3. Δ/ΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
4. Δ/ΝΤΕΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ)
5. ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
6. Δ/ΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
7. ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ )
8. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
9. Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
10. ΥΠΟΔ/ΝΤH ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
11.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ  ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  (ΜΕ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ  ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ)
12. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)
13. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (για την ανάρτηση του παρόντος στους Πίνακες Ανακοινώσεων και την
σύνταξη πρακτικού ανάρτησης )
14. ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 6ΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
2. ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ "Ο ΟΡΜΟΣ"
3. ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΦΗΒΩΝ "ΤΟ ΣΠΙΤΙ"
4. ΞΕΝΩΝΑΣ «ΦΛΙΕΥΣ»
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