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       ΑΠΟΦΑΣΗ   
 

ΘΕΜΑ: Εκλογή Νοσηλευτικής  Επιτροπής  Γενικού  Νοσοκομείου  Κιλκίς (Φορέας  Κιλκίς).  

 

Η  Διοικήτρια  του Γενικού  Νοσοκομείου  Κιλκίς 

Έχοντας  υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του Ν 3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και λοιπών  

διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 81/Α/ 4-4-2005) όπως  αυτές  τροποποιήθηκαν , συμπληρώθηκαν και 

ισχύουν σήμερα. 

2. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 39183 /10-4-2012 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας  Φ.Ε.Κ. 1247/Β΄/ 

11-04-2012 άρθρο 7 παρ. 2 «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς». 

3. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 123803/31-12-2012 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας  Φ.Ε.Κ.  

3486/Β΄/31-12-2012 «Ενοποιημένος οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και του 

Γενικού Νοσοκομείου ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν 2071/1992 «σε κάθε Νοσηλευτικό  Ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ. ή 

Ν.Π.Ι.Δ.  συνιστάται νοσηλευτική επιτροπή (ΝΟ.Ε), η οποία είναι συμβουλευτικό όργανο της 

νοσηλευτικής υπηρεσίας σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και λήξη αποφάσεως για τα 

νοσηλευτικά θέματα. Η ΝΟ.Ε. αποτελείται από :α) Τον διευθυντή της νοσηλευτικής υπηρεσίας 

ως πρόεδρο, β) έναν (1) προϊστάμενο τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα, γ) ένα (1) 

νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα. Τα μέλη των περιπτώσεων (β)  και (γ) της 

προηγούμενης παραγράφου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα υποβολής 

υποψηφιότητας έχει όλο  το νοσηλευτικό προσωπικό της ΠΕ και ΤΕ κατηγορίες σε αντίστοιχες 

με τη θέση που κατέχουν , θέσεις της ΝΟ.Ε. Δικαίωμα ψήφου έχει όλο το νοσηλευτικό 

προσωπικό όλων των κατηγοριών που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο 
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νοσηλευτικό ίδρυμα. Η ψηφοφορία γίνεται κατά τομέα». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 1 του Ν 2519/1997 «στην κατά το άρθρο 115 του Ν 

2071/1992 νοσηλευτική επιτροπή συμμετέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος του νοσηλευτικού 

προσωπικού κατηγορίας ΔΕ, που εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία από το προσωπικό αυτό. 

Ο εκπρόσωπος μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις, να υποβάλλει σχετικές προτάσεις , 

σχετικά με το έργο της επιτροπής». 

6. Το άρθρο 4  παρ. 1 της υπ’ αριθμ. Υ4α/9594/22-08-1996 Υπουργικής Απόφασης , η οποία 

έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 115 του Ν 2071/1992, το οποίο 

ορίζει «οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών της ΝΟ.Ε. λαμβάνει χώρα κάθε τρία 

(3) χρόνια». 

 

                                                    Αποφασίζει : 

 
Α. Προκηρύσσει εκλογές για ανάδειξη της Νοσηλευτικής Επιτροπής του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς 

(Φορέα Κιλκίς)  μετά από Γενική Συνέλευση, που θα συγκαλέσει η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 της υπ’ αριθμ. Υ4α/9594/22-08-1996 Υπουργικής Απόφασης.   Οι εκλογές 

θα διεξαχθούν στην αίθουσα συγκεντρώσεων της Γ΄ Πτέρυγας του Νοσοκομείου. 

Β. Η ψηφοφορία θα γίνει σε τρεις (3) χωριστές ημέρες, (μία ημέρα ανά τομέα νοσηλευτικής υπηρεσίας: 

Παθολογικός , Χειρουργικός και Ψυχιατρικός) για την ανάδειξη χωριστά για κάθε τομέα: ενός τακτικού 

και ενός αναπληρωματικού μέλους, από κάθε τομέα , νοσηλευτή ΠΕ ή ΤΕ που θα κατέχει θέση 

προϊσταμένου ή αναπληρωτή προϊσταμένου και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους 

από κάθε τομέα από νοσηλευτή που δεν κατέχει θέση προϊσταμένου ή αναπληρωτή προϊσταμένου. 

Επίσης θα εκλεγεί ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος βοηθός νοσηλευτή ΔΕ. 

Γ. Ως τακτικό μέλος σε κάθε κατηγορία εκλέγεται ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος και ως αναπληρωματικό ο 

δεύτερος. 

Δ. Σε κάθε κάλπη τομέα το ψηφοδέλτιο είναι ένα και χωρίζεται σε δύο μέρη :α) υποψήφιοι προϊστάμενοι και β) 

υποψήφιοι απλοί νοσηλευτές. Κάθε εκλογέας μπορεί να βάλει 0-1 σταυρό σε κάθε μία από τις ανωτέρω 

κατηγορίες. 

Ε. Δικαίωμα ψήφου σε κάθε τομέα έχουν όλοι οι νοσηλευτές ΠΕ ΤΕ ΔΕ του τομέα ανεξαρτήτως της 

σχέσεως εργασίας που υπηρετούν (μόνιμοι υπάλληλοι, δόκιμοι υπάλληλοι, συμβασιούχοι διαφόρων 

κατηγοριών). 

Στ. Θα υπάρχει και 1  κάλπη μόνο για τους νοσηλευτές ΔΕ όλων των τομέων. Από την κάλπη αυτή θα 

αναδειχθεί ο τακτικός και αναπληρωματικός εκπρόσωπος των νοσηλευτών ΔΕ του Γενικού Νοσοκομείου 

Κιλκίς. Σε αυτή την κάλπη δικαιούνται να ψηφίσουν μόνο νοσηλευτές ΔΕ ανεξαρτήτως της σχέσεως εργασίας 

(μόνιμοι υπάλληλοι, δόκιμοι υπάλληλοι, συμβασιούχοι διαφόρων κατηγοριών). 

Ζ. Ο εκπρόσωπος των νοσηλευτών ΔΕ συμμετέχει στη ΝΟ.Ε. μόνο με δικαίωμα λόγου (χωρίς δικαίωμα 

ψήφου). Ως εκ τούτου η νομοθεσία επιτρέπει στους νοσηλευτές ΔΕ να ψηφίσουν εκτός απ’ τον εκπρόσωπό 



3 

 

τους στην ενιαία κάλπη των νοσηλευτών ΔΕ και στην κάλπη του τομέα που ανήκουν. 

Η. Την εκλογική διαδικασία διεξάγει η εφορευτική επιτροπή που είναι 5μελής και εκλέγεται  με ανάταση 

των χεριών ύστερα από προτάσεις ή αυτοπροτάσεις. 

Θ. Σύνθεση Εφορευτικής Επιτροπής 

α) Ένας Προϊστάμενος Τμήματος ή Τομέα. 

β) Δύο Νοσηλευτές – Νοσηλεύτριες. 

γ) Δύο από το  Νοσηλευτικό Προσωπικό ΔΕ Κατηγορίας.  

 Οι υποψήφιοι για την νοσηλευτική επιτροπή δεν έχουν δικαίωμα να είναι μέλη της εφορευτικής . Μετά την 

εκλογή της η εφορευτική εκλέγει το 3μελές προεδρείο (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα) και ορίζει την 

ημερομηνία των εκλογών.    

  Ι. Στην νοσηλευτική  επιτροπή συμμετέχει ως πρόεδρος η διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας και η 

εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιστημονικό συμβουλευτικό όργανο για όλα τα θέματα της νοσηλευτικής 

υπηρεσίας . 

 

Το παρόν θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Νοσοκομείου, θα διανεμηθεί σε έντυπη μορφή σε 

όλους τους προϊσταμένους νοσηλευτικών τμημάτων οι οποίοι θα το αναρτήσουν στη στάση νοσηλευτών , θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, καταστάσεις θα αναρτηθούν ανά τομέα μαζί με 

πρακτικό ανάρτησης στους πίνακες ανακοινώσεων. 

 

 
 
                                  
 
                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 
 
 
 
                                                                         ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ 

 
 
 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1)Διοικητικό Συμβούλιο 
2)Προïστ.Δ/νσης Νοσ/κης Υπ/σίας 
3)ΓραφείοΥπ/νσης Νοσ/κης Υπ/σίας 
4)Προïστ.Δ/νσης Δ/κης Υπ/σίας 
5)Τμήμα Διαχ/σης Ανθρ/νου Δυναμικού 
6)Γραμματεία 
7)Σωματείο Εργαζόμενων 
8)Πίνακες ανακοινώσεων(4) 
9)Όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου 
10)Όλους τους προϊσταμένους νοσηλευτικών τμημάτων 
οι οποίοι θα το αναρτήσουν στη στάση νοσηλευτών. 

 


