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ΘΕΜΑ: Εκλογό Νοςηλευτικόσ Επιτροπόσ του Γενικού Ογκολογικού Νοςοκομεύου 

Κηφιςιϊσ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» 
 
 

ΑΠΟΥΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 
 
Η Διοικότρια του Γενικού Ογκολογικού Νοςοκομεύου Κηφιςιϊσ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ», ϋχοντασ 
υπόψη:  
 

1. Σον Οργανιςμό του Γενικού Ογκολογικού Νοςοκομεύου Κηφιςιϊσ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» ςύμφωνα με την υπ’ αρ. Τ4α/20074/15-02-13  Τπουργικό Απόφαςη 
(ΥΕΚ 557/τ.Β’/11-03-13). 

2. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 7 του Ν.3329/2005 «Εθνικό ύςτημα Τγεύασ και 
Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ και λοιπϋσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 81/τ.Α΄/04-04-2005), όπωσ 
αυτϋσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν. 

3. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 115 του Ν.2071/1992 «Ανϊπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ 
του Εθνικού υςτόματοσ, οργϊνωςη των υγειονομικών υπηρεςιών, ρυθμύςεισ 
για το φϊρμακο και ϊλλεσ διατϊξεισ»  (ΥΕΚ 123/τ. Α΄/15-07-1992) με το οπούο : 

«1. ε κϊθε νοςηλευτικό ύδρυμα ν.π.δ.δ ό ν.π.ι.δ ςυνιςτϊται νοςηλευτικό επιτροπό 
(ΝΟ.Ε), η οπούα εύναι ςυμβουλευτικό όργανο τησ νοςηλευτικόσ υπηρεςύασ ςε θϋματα 
που αφορούν το ςχεδιαςμό και λόψη αποφϊςεωσ για τα νοςηλευτικϊ θϋματα. 
2. Η ΝΟ.Ε. αποτελεύται από: α)Σο διευθυντό τησ νοςηλευτικόσ υπηρεςύασ ωσ 
πρόεδρο, β) ϋναν (1) προώςτϊμενο τμόματοσ από κϊθε νοςηλευτικό τομϋα, γ) ϋνα (1) 
νοςηλευτό τμόματοσ από κϊθε νοςηλευτικό τομϋα. 
3.   Σα μϋλη των περ. β) και γ) τησ προηγούμενησ παραγρϊφου εκλϋγοναι με μυςτικό 
ψηφοφορύα. Δικαύωμα υποβολόσ υποψηφιότητασ ϋχει όλο το νοςηλευτικό 
προςωπικό τησ ΠΕ και ΣΕ κατηγορύασ ςε αντύςτοιχεσ με τη θϋςη που κατϋχουν, 
θϋςεισ τησ ΝΟ.Ε .Δικαύωμα ψόφου ϋχει όλο το νοςηλευτικό προςωπικό όλων των 
κατηγοριών, που υπηρετεύ με οποιαδόποτε ςχϋςη εργαςύασ ςτο νοςηλευτικό ύδρυμα. 
Η ψηφοφορύα των μελών τησ Ε.Ν.Ε γύνεται κατϊ τομϋα».   

4. Σισ διατϊξεισ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 56 του Ν.2519/1997 «Ανϊπτυξη και 
εκςυγχρονιςμόσ του Εθνικού υςτόματοσ, οργϊνωςη των υγειονομικών 
υπηρεςιών, ρυθμύςεισ για το φϊρμακο και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 165/τ. Α΄/21-
08-1997) με το οπούο :       
«την κατϊ το ϊρθρο 115 του ν.2071/1992 νοςηλευτικό επιτροπό ςυμμετϋχει χωρύσ 
ψόφο και εκπρόςωποσ του νοςηλευτικού προςωπικού κατηγορύασ ΔΕ, που εκλϋγεται με 
καθολικό ψηφοφορύα από το προςωπικό αυτό. Ο εκπρόςωποσ μπορεύ να διατυπώνει τισ 
απόψεισ, να υποβϊλλει ςχετικϋσ προτϊςεισ, ςχετικϊ με το ϋργο τησ επιτροπόσ».      
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5. Σην υπ’ αρ. Τ4α/9594/22-08-1996 Τπουργικό Απόφαςη (ΥΕΚ 790/τ.Β΄/29-08-
1996) «Καθοριςμόσ του τρόπου λειτουργύασ – ςυγκρότηςησ και εκλογό τησ 
Νοςηλευτικόσ Επιτροπόσ (Ν.Ο.Ε).    

6. Σο γεγονόσ ότι δεν ϋχει εκλεγεύ Νοςηλευτικό Επιτροπό ςτο Νοςοκομεύο μασ . 
 
 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ  
 

Α. Προκηρύςςει εκλογϋσ για την ανϊδειξη τησ Νοςηλευτικόσ Επιτροπόσ του Γενικού 
Ογκολογικού Νοςοκομεύου Κηφιςιϊσ ωσ ακολούθωσ: 
 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

Όςοι/όςεσ περιλαμβϊνονται ςτισ ςυνημμϋνεσ κατϊ κατηγορύα εκλογϋων καταςτϊςεισ τησ 
παρούςασ απόφαςησ, καλούνται ςε ςυνϋλευςη την 17 Απριλύου 2018, ημϋρα Σρύτη και ώρα    
13:00 π.μ, ςτο Αμφιθϋατρο του Νοςοκομεύου μασ για εκλογό τησ εφορευτικόσ επιτροπόσ, η 
οπούα θα διενεργόςει τισ εκλογϋσ για την ανϊδειξη των μελών τησ Νοςηλευτικόσ Επιτροπόσ.  
 

ΑΠΑΡΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 
Η εκλογικό ςυνϋλευςη ϋχει απαρτύα εφόςον παρευρύςκεται το 50%+1 των μελών με δικαύωμα 
ψόφου. ε περύπτωςη μη απαρτύασ, η ςυνϋλευςη θα επαναληφθεύ την  27 Απριλύου 2018, 
ημϋρα Παραςκευό και ώρα 13:00 π.μ  Εφόςον κατϊ τη δεύτερη ςύγκλιςη τησ εκλογικόσ 
ςυνϋλευςησ δεν υπϊρξει η προβλεπόμενη απαρτύα του 50%+1 των μελών, ςυγκαλεύται εκ νϋου 
η Εκλογικό υνϋλευςη την 7 Μαώου 2018 και ώρα 13:00 π.μ, ςτον ύδιο χώρο με απαιτούμενη 
απαρτύα 40% των μελών. Εϊν και ςτην Σρύτη Γενικό υνϋλευςη δεν επιτευχθεύ απαρτύα, η 
διαδικαςύα επαναλαμβϊνεται από την αρχό.  

 
ΤΝΘΕΗ ΕΥΟΡΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Η Εφορευτικό Επιτροπό εύναι πενταμελόσ και τα μϋλη τησ εκλϋγονται με ανϊταςη των χεριών, 
ύςτερα από προτϊςεισ ό και αυτοπροςώπωσ από τη  υνϋλευςη των Νοςηλευτών ΠΕ, ΣΕ & ΔΕ 
ανεξαρτότωσ ςχϋςεωσ εργαςύασ . 
Αποτελεύται από :  

 Έναν (1) προώςτϊμενο Σμόματοσ ό Σομϋα 
 Δύο (2) Νοςηλευτϋσ – τριεσ ΠΕ ό ΣΕ 
 Δύο (2) από το Νοςηλευτικό προςωπικό ΔΕ κατηγορύασ 

Σα μϋλη τησ Εφορευτικόσ Επιτροπόσ εκλϋγουν μεταξύ τουσ τον Πρόεδρο τησ Εφορευτικόσ 
Επιτροπόσ. Σα μϋλη τησ Εφορευτικόσ Επιτροπόσ δεν ϋχουν δικαύωμα να θϋςουν υποψηφιότητα 
για μϋλη τησ Νοςηλευτικόσ Επιτροπόσ. 
 
Η εκλογό για την ανϊδειξη τησ Νοςηλευτικόσ Επιτροπόσ γύνεται μϋςα ςε 8 – 20 ημϋρεσ από την 
ημερομηνύα εκλογόσ τησ Εφορευτικόσ Επιτροπόσ, που ορύζεται από τη Γενικό υνϋλευςη. Η 
ψηφοφορύα θα διαρκϋςει μύα (1) ημϋρα και για τουσ Σρεισ (3) Σομεύσ τησ Νοςηλευτικόσ 
Τπηρεςύασ.  
- Η Εφορευτικό  Επιτροπό βγϊζει ανακούνωςη ςτην οπούα αναφϋρεται η ημερομηνύα που θα 
διεξαχθούν οι αρχαιρεςύεσ για την ανϊδειξη των μελών τησ Νοςηλευτικόσ Επιτροπόσ από κϊθε 
Σομϋα. 
-Οι υποψηφιότητεσ υποβϊλλονται με αύτηςη τϋςςερισ (4) τουλϊχιςτον ημϋρεσ πριν από την 
ημερομηνύα ϋναρξησ των αρχαιρεςιών. Η αύτηςη υποβϊλλεται ςτην Εφορευτικό Επιτροπό.  
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΤΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΝΣΑΙ ΜΕΛΗ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 
Η Νοςηλευτικό Επιτροπό αποτελεύται από: 

(α) Ση Διευθύντρια τησ Νοςηλευτικόσ Τπηρεςύασ, ωσ Πρόεδρο 
 



(β) Ένα (1) Προώςτϊμενο Σμόματοσ,  με τον αναπληρωτό του από κϊθε νοςηλευτικό τομϋα, 
που εκλϋγεται από όλουσ τουσ ϋχοντεσ θϋςη προώςταμϋνου τμόματοσ, καθώσ και το νοςηλευτικό 
προςωπικό κατηγορύασ ΠΕ, ΣΕ, ΔΕ , ανεξαρτότωσ ςχϋςεωσ εργαςύασ που υπηρετούν και 
ανόκουν οργανικϊ ςτο Νοςοκομεύο.     
 
(γ) Ένα (1) νοςηλευτό κατηγορύασ ΠΕ ό  ΣΕ, με τον αναπληρωτό του  από κϊθε νοςηλευτικό 
τομϋα, που εκλϋγεται από όλουσ τουσ ϋχοντεσ θϋςη προώςταμϋνου τμόματοσ, καθώσ και το 
νοςηλευτικό προςωπικό κατηγορύασ ΠΕ, ΣΕ, ΔΕ , ανεξαρτότωσ ςχϋςεωσ εργαςύασ που 
υπηρετούν και ανόκουν οργανικϊ ςτο Νοςοκομεύο. 
 
(δ)  Ένα (1) εκπρόςωπο νοςηλευτικού προςωπικού κατηγορύασ ΔΕ με τον αναπληρωτό του, 
που εκλϋγεται με καθολικό ψηφοφορύα από το νοςηλευτικό προςωπικό κατηγορύασ ΔΕ. 
 
Ο εκπρόςωποσ του νοςηλευτικού προςωπικού κατηγορύασ ΔΕ, ςυμμετϋχει ςτη Νοςηλευτικό 
Επιτροπό μόνο με δικαύωμα λόγου (χωρύσ δικαύωμα ψόφου) και διατυπώνει απόψεισ ό/και  
υποβϊλλει προτϊςεισ ςχετικϊ με το ϋργο τησ Επιτροπόσ.        
 
Δικαύωμα υποβολόσ υποψηφιότητασ ϋχει όλο το Νοςηλευτικό Προςωπικό ΠΕ, ΣΕ και ΔΕ  
κατηγορύασ  ςε αντύςτοιχεσ με τισ θϋςεισ που κατϋχουν, θϋςεισ τησ Νοςηλευτικόσ Επιτροπόσ.  
Δικαύωμα ψόφου ϋχει όλο το νοςηλευτικό προςωπικό όλων των κατηγοριών, που υπηρετεύ με 
οποιαδόποτε ςχϋςη εργαςύασ ςτο νοςηλευτικό ύδρυμα. 
   
Οι εκλογϋσ θα διενεργηθούν με χωριςτϋσ καταςτϊςεισ ανϊ Σομϋα,  οι οπούεσ θα αναρτηθούν 
ςτον πύνακα ανακοινώςεων του Νοςοκομεύου. 
 
Η ψηφοφορύα εύναι μυςτικό και γύνεται με το ςύςτημα τησ ςταυροδοςύασ. Κϊθε ψηφοφόροσ 
ϋχει δικαύωμα να βϊλει ςταυρό ςε ϋνα υποψόφιο για κϊθε θϋςη. Σα ψηφοδϋλτια που φϋρουν 
περιςςότερουσ ςταυρούσ θεωρούνται ϊκυρα για τουσ υποψόφιουσ τησ βαθμύδασ που ϋχει 
ςημειωθεύ ο επιπλϋον ςταυρόσ. 
 
Η ψηφοφορύα θα γύνει ςε τρεισ (3) χωριςτϋσ κϊλπεσ,  (μύα κϊλπη ανϊ τομϋα Νοςηλευτικόσ 
Τπηρεςύασ): και ςυγκεκριμϋνα (α) Σμόματα και Μονϊδεσ του Παθολογικού Σομϋα, (β) Σμόματα 
Χειρουργικού Σομϋα και Χειρουργεύου, (γ) Σμόματα που καλύπτουν τον Εργαςτηριακό για την 
ανϊδειξη χωριςτϊ για κϊθε τομϋα ενόσ (1) τακτικού και ενόσ αναπληρωματικού μϋλουσ, 
από κϊθε τομϋα, ΠΕ ό ΣΕ Νοςηλευτό το οπούο  κατϋχει θϋςη Προώςταμϋνου και ενόσ (1) 
τακτικού και αναπληρωματικού μϋλουσ, από κϊθε τομϋα νοςηλευτικού προςωπικού ΠΕ 
ό ΣΕ το οπούο δεν κατϋχει θϋςη Προώςταμϋνου.    
 
Ωσ τακτικό μϋλοσ ςε κϊθε κατηγορύα εκλϋγεται ο πρώτοσ ςε ψόφουσ υποψόφιοσ και ωσ 
αναπληρωματικό μϋλοσ ο δεύτεροσ.  
 
ε κϊθε κϊλπη τομϋα το ψηφοδϋλτιο εύναι ενιαύο και χωρύζεται ςε δύο μϋρη:  (α) υποψόφιοι 
προώςτϊμενοι, (β) υποψόφιοι νοςηλευτϋσ. Κϊθε εκλογϋασ μπορεύ να βϊλει μϋχρι ϋνα (1) ςταυρό 
ςε κϊθε από τα δύο μϋρη. 
 
Θα υπϊρχει και τϋταρτη (4η) κϊλπη μόνο για τουσ Νοςηλευτϋσ ΔΕ όλων των τομϋων. 
Από την κϊλπη αυτό θα αναδειχθεύ ο τακτικόσ και αναπληρωματικόσ μϋλοσ του νοςηλευτικού 
προςωπικού κατηγορύασ ΔΕ. την κϊλπη αυτό το ψηφοδϋλτιο εύναι ενιαύο και κϊθε εκλογϋασ 
μπορεύ να βϊλει μϋχρι ϋνα (1) ςταυρό. Δικαύωμα ψόφου ςτην κϊλπη αυτό ϋχει όλο το 
αντύςτοιχο νοςηλευτικό προςωπικό κατηγορύασ ΔΕ, ανεξαρτότωσ ςχϋςεωσ εργαςύασ. 
 
Η θητεύα τησ Επιτροπόσ εύναι τριετόσ.     
 
  
 



ΕΝΣΑΕΙ 
Οι ενςτϊςεισ κατϊ τη διεξαγωγό τησ ψηφοφορύασ υποβϊλλονται ςτην Εφορευτικό Επιτροπό 
που αποφαςύζει κατϊ πλειοψηφύα. 
Ενςτϊςεισ κατϊ του αποτελϋςματοσ των εκλογών υποβϊλλονται ςτο Δ. του Νοςοκομεύου που 
αποφαςύζει ςτην πρώτη του ςυνεδρύαςη μετϊ την υποβολό τησ ϋνςταςησ. Οι ενςτϊςεισ προσ το 
Δ. πρϋπει να υποβληθούν εντόσ δϋκα (10) ημερών από τη διεξαγωγό των εκλογών. Ενςτϊςεισ 
που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα δεν εξετϊζονται. 
 
Β. Σο παρόν να αναρτηθεύ ςτο διαδύκτυο, ςτον πύνακα ανακοινώςεων και ςτην 

ιςτοςελύδα του Νοςοκομεύου, και να διανεμηθεύ ςε ϋντυπη μορφό ςε όλα τα 
τμόματα τησ Νοςηλευτικόσ Τπηρεςύασ.    

 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η  ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ                                                                                                   ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΣΟΤ                                        
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  
ΣΜ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 
 
 
 
 
ΘΩΜΑ ΚΟΤΡΟ   
 
 
 
 
 
Εςωτερικό διανομό: 

1) Γραφεύο Διοικότριασ  
2) Διευθύντρια Νοςηλευτικόσ Τπηρεςύασ 
3) Προώςταμϋνεσ Σομϋων Νοςηλευτικόσ Τπηρεςύασ 
4) Όλα τα Σμόματα τησ Νοςηλευτικόσ Τπηρεςύασ 
5) Σμόμα Διαχεύριςησ Ανθρώπινου Δυναμικού  
6) ωματεύο Εργαζομϋνων. 

 
 


