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Ο Γηνηθεηήο  ηνπ  Π.Γ.Ν.Δβξνπ   
Έρνληαο  Υπ’ όςηλ  

 
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 « Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 
θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 81/Α΄/ 04-04-2005), όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ, 
ζπκπιεξώζεθαλ θαη ηζρύνπλ ζήκεξα. 
2. Τελ ππ’ αξηζκ. Υ4α/39504 Απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ΦΔΚ 1156 ηόκνο Β/10-4-
2012  άξζξν 38 Οξγαληζκόο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 
Αιεμαλδξνύπνιεο. 
3. Τν ΦΔΚ 3499/31.12.2012 η΄Β «Δλνπνηεκέλνο Οξγαληζκόο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ 
Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο θαη ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ  Γηδπκνηείρνπ» 
4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ Νόκνπ 2071/1992 «ζε θάζε λνζειεπηηθό ίδξπκα 
λ.π.δ.δ. ή λ.π.η.δ. ζπληζηάηαη λνζειεπηηθή επηηξνπή (ΝΟ.Δ.), ε νπνία είλαη ζπκβνπιεπηηθό 
όξγαλν ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην ζρεδηαζκό θαη ιήςε 
απνθάζεσο γηα ηα λνζειεπηηθά ζέκαηα. Η ΝΟ.Δ. απνηειείηαη από: α) Τν δηεπζπληή ηεο 
λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο σο πξόεδξν, β) έλαλ (1) πξντζηάκελν ηκήκαηνο από θάζε 
λνζειεπηηθό ηνκέα, γ) έλα (1) λνζειεπηή ηκήκαηνο από θάζε λνζειεπηηθό ηνκέα. Τα κέιε 
ησλ πεξ. β) θαη γ) ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία. 
Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο έρεη όιν ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ηεο ΠΔ θαη ΤΔ 
θαηεγνξίαο ζε αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ, ζέζεηο ηεο ΝΟ.Δ. Γηθαίσκα ςήθνπ 
έρεη όιν ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό όισλ ησλ θαηεγνξηώλ, πνπ ππεξεηεί κε νπνηαδήπνηε 
ζρέζε εξγαζίαο ζην λνζειεπηηθό ίδξπκα. Η ςεθνθνξία γίλεηαη θαηά ηνκέα» 
5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56§1 ηνπ Νόκνπ 2519/1997 «στην κατά το άρθρο 115 του ν. 
2071/1992 λνζειεπηηθή επηηξνπή ζπκκεηέρεη ρσξίο ςήθν θαη εθπξόζσπνο ηνπ 
λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαηεγνξίαο ΓΔ, πνπ εθιέγεηαη κε θαζνιηθή ςεθνθνξία από ην 
πξνζσπηθό απηό. Ο εθπξόζσπνο κπνξεί λα δηαηππώλεη ηηο απόςεηο, λα ππνβάιιεη 
ζρεηηθέο πξνηάζεηο, ζρεηηθά κε ην έξγν ηεο επηηξνπήο». 
6. Τν άξζξν 4§1 ηεο ππ’αξηζκ. Υ4α/9594/22-08-1996 Υπνπξγηθήο Απόθαζεο, ε νπνία 
έρεη εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδόηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ Νόκνπ 2071/1992, ην 



νπνίν νξίδεη «νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ κειώλ ησλ ΝΟ.Δ. ιακβάλεη ρώξα 
θάζε ηξία (3) ρξόληα».  
 
 

Απνθαζίδεη: 
 

Α. Πξνθεξύζζεη εθινγέο γηα αλάδεημε ηεο Ννζειεπηηθήο επηηξνπήο ηνπ Π.Γ.Ν.Α. ηελ 
Παξαζθεπή 26/5/2017 από ώξαο 8.00 π.κ. έσο 5 κ.κ. Οη εθινγέο ζα δηεμαρζνύλ ζην 
γξαθείν ηεο δηεύζπλζεο ηεο Ννζειεπηηθήο Υπεξεζίαο. 
Β. Η ςεθνθνξία ζα γίλεη ζε 5 ρσξηζηέο θάιπεο (κία θάιπε αλά ηνκέα λνζειεπηηθήο 
ππεξεζίαο: Α Παζνινγηθό, Β Παζνινγηθό, Δξγαζηεξηαθό, Φεηξνπξγηθό, Χπρηθήο Υγείαο) 
γηα ηελ αλάδεημε ρσξηζηά γηα θάζε ηνκέα: 1 ηαθηηθνύ θαη 1 αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο, 
από θάζε ηνκέα, λνζειεπηή ΠΔ ή ΤΔ πνπ ζα θαηέρεη ζέζεη πξνηζηάκελνπ ή 
αλαπιεξσηή πξνηζηάκελνπ θαη 1 ηαθηηθνύ θαη 1 αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο, από 
θάζε ηνκέα, από λνζειεπηή πνπ δελ θαηέρεη ζέζε πξνηζηάκελνπ ή αλαπιεξσηή 
πξνηζηάκελνπ. Δπίζεο ζα εθιεγεί 1 ηαθηηθό θαη 1 αλαπιεξσκαηηθό κέινο βνεζόο 
λνζειεπηή ΓΔ. 
Γ. Ψο ηαθηηθό κέινο ζε θάζε θαηεγνξία εθιέγεηαη ν πξώηνο ζε ςήθνπο ππνςήθηνο θαη σο 
αλαπιεξσκαηηθό ν δεύηεξνο. 
Γ. Σε θάζε θάιπε ηνκέα ην ςεθνδέιηην είλαη 1 θαη ρσξίδεηαη ζε 2 κέξε: α) ππνςήθηνη 
πξνηζηάκελνη β) ππνςήθηνη απινί λνζειεπηέο. Κάζε εθινγέαο κπνξεί λα βάιεη 0-1 ζηαπξό 
ζε θάζε κία από ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. 
Δ. Γηθαίσκα ςήθνπ ζε θάζε ηνκέα έρνπλ όινη νη λνζειεπηέο ΠΔ ΤΔ ΓΔ ηνπ ηνκέα 
αλεμαξηήησο ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο πνπ ππεξεηνύλ (κόληκνη ππάιιεινη, δόθηκνη 
ππάιιεινη, ζπκβαζηνύρνη δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ).  
Ση. Θα ππάξρεη θαη 6ε θάιπε κόλν γηα ηνπο λνζειεπηέο ΓΔ όισλ ησλ ηνκέσλ. Από ηελ 
θάιπε απηή ζα αλαδεηρηεί ν ηαθηηθόο θαη αλαπιεξσκαηηθόο εθπξόζσπνο ησλ λνζειεπηώλ 
ΓΔ ηνπ Π.Γ.Ν.Α. Σε απηή ηελ θάιπε δηθαηνύληαη λα ςεθίζνπλ κόλνλ λνζειεπηέο ΓΔ 
αλεμαξηήησο ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο (κόληκνη ππάιιεινη, δόθηκνη ππάιιεινη, ζπκβαζηνύρνη 
δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ). 
Ε. Ο εθπξόζσπνο ησλ λνζειεπηώλ ΓΔ ζπκκεηέρεη ζηε λνζειεπηηθή επηηξνπή κόλν κε 
δηθαίσκα ιόγνπ (ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ). Ψο εθ ηνύηνπ ε λνκνζεζία επηηξέπεη ζηνπο 
λνζειεπηέο ΓΔ λα ςεθίζνπλ εθηόο από ηνλ εθπξόζσπό ηνπο ζηελ εληαία θάιπε ησλ 
λνζειεπηώλ ΓΔ θαη ζηελ θάιπε ηνπ ηνκέα πνπ αλήθνπλ. 
Η. Τελ εθινγηθή δηαδηθαζία δηεμάγεη ε εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ ζα εθιεγεί θαη 
απνηειείηαη από 15 κέιε (2 αλά θάιπε θαη 3κειέο πξνεδξείν). 
Θ. Υπνςεθηόηεηεο ππνβάιινληαη ζην γξαθείν δηνηθεηή κέρξη ηελ 22/5/2016 θαη ώξα 
8 π.κ. 
Ι. Η εθνξεπηηθή επηηξνπή ζα εθιεγεί κε θαζνιηθή ςεθνθνξία από ζπλέιεπζε ησλ 
λνζειεπηώλ ΠΔ ΤΔ ΓΔ αλεμαξηήησο ζρέζεσο εξγαζίαο ηελ 22/5/2016 θαη ώξα 9 π.κ. κε 
απαξηία 50% ηνπ ζπλόινπ ησλ λνζειεπηώλ ζην γξαθείν λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο. Σε 
πεξίπησζε κε απαξηίαο επαλαιακβάλεηαη 10 π.κ. ζηνλ ίδην ρώξν κε απαξηία 1/3. Καη ζε 
λέα κε επίηεπμε απαξηίαο γίλεηαη θιήξσζε από ηνλ δηνηθεηή ηελ 10.30 π.κ. 
παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ. Οη ππνςήθηνη γηα ηε λνζειεπηηθή επηηξνπή δελ έρνπλ δηθαίσκα 
λα είλαη κέιε ηεο εθνξεπηηθήο. Μεηά ηελ εθινγή ηεο ε εθνξεπηηθή εθιέγεη ην 3κειέο 
πξνεδξείν (πξόεδξν, αληηπξόεδξν θαη γξακκαηέα). 
ΙΑ. Υπελζπκίδεηαη όηη ζηε λνζειεπηηθή επηηξνπή ζπκκεηέρεη σο πξόεδξνο ε 
δηεπζύληξηα λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο θαη όηη ε ελ ιόγσ επηηξνπή απνηειεί 
επηζηεκνληθό ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν γηα όια ηα ζέκαηα ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο. 
        



Τν παξόλ ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Ννζειεπηηθήο Υπεξεζίαο, ζα 
δηαλεκεζεί ζε έληππε κνξθή ζε όινπο ηνπο πξνηζηάκελνπο λνζειεπηηθώλ κνλάδσλ – νη 
νπνίνη ζα ην αλαξηήζνπλ ζηε ζηάζε λνζειεπηώλ-, ζα θνηλνπνηεζεί κε ειεθηξνληθό κήλπκα 
ζε όιν ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Π.Γ.Ν.Α.  
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