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ΘΕΜΑ: Εκλογή Νοσηλευτικής Επιτροπής του Γενικό Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας –
Ν.Μ.Αγρινίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας – Ν. Μ. Αγρινίου έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του όρθρου 7 του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/04-04-2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
2. Την αριθμ. Υ4α/οικ.120933/11-12-2012 Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Οργανισμός του Γενικού
Νοσοκομείου Αγρινίου» (ΦΕΚ 3481/τ.Β΄/31-12-2012).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.2071/1992 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/15-07-1992) με το οποίο:
«1. Σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ συνιστάται νοσηλευτική επίτροπο (ΝΟ.Ε), η
οποία είναι συμβουλευτικό όργανο της νοσηλευτικής υπηρεσίας σε θύματα που αφορούν το
σχεδιασμό και λήψη αποφάσεως για τα νοσηλευτικά θέματα.
2. Η ΝΟ.Ε. αποτελείται από: α)Το Διευθυντή της νοσηλευτικής υπηρεσίας ως πρόεδρο, β)
έναν (1) προϊστάμενο τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα, γ) ένα (1) νοσηλευτή τμήματος
από κάθε νοσηλευτικό τομέα.
3. Τα μέλη των περ. β) και γ) της προηγούμενης παραγράφου εκλέγονται με μυστική
ψηφοφορία. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει όλο το νοσηλευτικό προσωπικό της ΠΕ και
ΤΕ κατηγορίας 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 νοσηλευτικό ίδρυμα. Η ψηφοφορία των μελών της Ε.Ν.Ε γίνεται κατά τομέα».
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν.2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του
Εθνικού Συστήματος, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/τ. Α΄/21-08-1997) με το οποίο: «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».
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5. Την υπ’ αρ. Υ4α/9594/22-08-1996 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 790/τ.Β΄/29-08-1996) «Καθορισμός
του τρόπου λειτουργίας – συγκρότησης και εκλογή της Νοσηλευτικής Επιτροπής (Ν.Ο.Ε).
6. Την με αριθμ. Γ4β/Γ. Π. οικ. 4195/16-01-2018 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 45/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/ 30-012018) με θέμα «Παράλληλη άσκηση καθηκόντων Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου
Αιτωλοακαρνανίας, από τον Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού
Νοσοκομείου
Αιτωλοακαρνανίας, με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
«ΧΑΤΖΗ-ΚΩΣΤΑ», αρμοδιότητας της 6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και
Δυτικής Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
A. Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη της Νοσηλευτικής Επιτροπής του Γενικού
Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Αγρινίου ως ακολούθως:
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Όσοι/όσες περιλαμβάνονται στις συνημμένες κατά κατηγορία εκλογέων καταστάσεις
της παρούσας απόφασης, καλούνται σε συνέλευση την 7η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12:30 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου μας για εκλογή της εφορευτικής
επιτροπής, η οποία θα διενεργήσει τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Νοσηλευτικής
Επιτροπής.
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης
Η εκλογική συνέλευση έχει απαρτία εφόσον παρευρίσκεται το 50%+1 των μελών με
δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί την 10η Νοεμβρίου
2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30. Εφόσον κατά τη δεύτερη σύγκλιση της εκλογικής
συνέλευσης δεν υπάρξει η προβλεπόμενη απαρτία του 50%+1 των μελών, συγκαλείται εκ νέου η
Εκλογική Συνέλευση στις 11 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στον ίδιο χώρο με
απαρτία 40% των μελών. Σε περίπτωση που ούτε τότε επιτευχθεί απαρτία, η διαδικασία
επαναλαμβάνεται από την αρχή.
Σύνθεση Εφορευτικής Επιτροπής
Η Εφορευτική Επιτροπή είναι πενταμελής και τα μέλη της εκλέγονται με ανάταση των
χεριών, ύστερα από προτάσεις ή και αυτοπροτάσεις, από τη Συνέλευση των Νοσηλευτών ΠΕ,
ΤΕ & ΔΕ ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας.
Αποτελείται από:
 Έναν (1) προϊστάμενο Τμήματος ή Τομέα
 Δύο (2) Νοσηλευτές/τριες ΠΕ ή ΤΕ
 Δύο (2) από το Νοσηλευτικό προσωπικό ΔΕ κατηγορίας
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και
Γραμματέα της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν έχουν
δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη της Νοσηλευτικής Επιτροπής.
Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη της Νοσηλευτικής Επιτροπής
Η Νοσηλευτική Επιτροπή αποτελείται από:
(α) Τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο
(β) Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος, με τον αναπληρωτή του από κάθε νοσηλευτικό
τομέα, που εκλέγεται από όλους τους έχοντες θέση προϊσταμένου τμήματος, καθώς και το
νοσηλευτικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας που
υπηρετούν και ανήκουν οργανικά στο Νοσοκομείο.
(γ) Ένα (1) νοσηλευτή κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τον αναπληρωτή του από κάθε
νοσηλευτικό τομέα, που εκλέγεται από όλους τους έχοντες θέση προϊσταμένου τμήματος,
καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ανεξαρτήτως σχέσεως
εργασίας που υπηρετούν και ανήκουν οργανικά στο Νοσοκομείο.
(δ) Ένα (1) εκπρόσωπο νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ με τον αναπληρωτή του,
που εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία από το νοσηλευτικό προσωπικό κατηγορίας ΔΕ.
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Ο εκπρόσωπος του νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ, συμμετέχει στη
Νοσηλευτική Επιτροπή μόνο με δικαίωμα λόγου (χωρίς δικαίωμα ψήφου) και διατυπώνει
απόψεις ή/και υποβάλλει προτάσεις σχετικά με το έργο της Επιτροπής.
Εκλογική Διαδικασία
Οι εκλογές θα διενεργηθούν με χωριστές καταστάσεις ανά Τομέα, οι οποίες θα
αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκομείου.
Όσοι από τους εγγεγραμμένους στην κατάσταση εκλογέων θέλουν να είναι υποψήφιοι
για μέλη της Νοσηλευτικής Επιτροπής, θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση
υποψηφιότητας στην Εφορευτική Επιτροπή εντός 8ημέρου μετά την εκλογή της.
Η Εφορευτική Επιτροπή μετά την εκλογή της θα ανακοινώσει την ημερομηνία
διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Νοσηλευτικής Επιτροπής.
Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με το σύστημα της σταυροδοσίας. Κάθε
εκλογέας έχει δικαίωμα να βάλει σταυρό σε ένα υποψήφιο για κάθε θέση. Τα ψηφοδέλτια
που φέρουν περισσότερους σταυρούς θεωρούνται άκυρα για τους υποψήφιους της βαθμίδας
που έχει σημειωθεί ο επιπλέον σταυρός.
Η ψηφοφορία θα γίνει σε τρεις (3) χωριστές κάλπες, (μία κάλπη ανά τομέα
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας) και συγκεκριμένα:
(α) Τμήματα του Παθολογικού Τομέα,
(β) Τμήματα Χειρουργικού Τομέα και Χειρουργείων,
(γ) Τμήματα που καλύπτουν τον Εργαστηριακό Τομέα, τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και τα
Διατομεακά Τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας για την ανάδειξη χωριστά για κάθε τομέα
ενός (1) τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους από κάθε τομέα, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτή,
το οποίο κατέχει θέση Προϊσταμένου και ενός (1) τακτικού και αναπληρωματικού μέλους
από κάθε τομέα, νοσηλευτικού προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ, το οποίο δεν κατέχει θέση
Προϊσταμένου.
Ως τακτικό μέλος σε κάθε κατηγορία εκλέγεται ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος και
ως αναπληρωματικό μέλος ο δεύτερος.
Σε κάθε κάλπη τομέα το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και χωρίζεται σε δύο μέρη:
(α) υποψήφιοι προϊστάμενοι,
(β) υποψήφιοι νοσηλευτές.
Κάθε εκλογέας μπορεί να βάλει μέχρι ένα (1) σταυρό σε κάθε ένα από τα δύο μέρη.
Θα υπάρχει και τέταρτη (4η) κάλπη μόνο για τους Νοσηλευτές ΔΕ όλων των
τομέων.
Από την κάλπη αυτή θα αναδειχθεί το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος του
νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ. Στην κάλπη αυτή το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο
και κάθε εκλογέας μπορεί να βάλει μέχρι ένα (1) σταυρό. Δικαίωμα ψήφου στην κάλπη
αυτό έχει όλο το αντίστοιχο νοσηλευτικό προσωπικό κατηγορίας ΔΕ, ανεξαρτήτως σχέσεως
εργασίας.
Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής.
Ενστάσεις
Οι ενστάσεις κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας υποβάλλονται στην Εφορευτική
Επιτροπή που αποφασίζει κατά πλειοψηφία.
Ενστάσεις κατά του αποτελέσματος των εκλογών υποβάλλονται στο Δ.Σ. του
Νοσοκομείου που αποφασίζει στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της ένστασης.
Οι ενστάσεις προς το Δ.Σ. πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη διεξαγωγή
των εκλογών. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.
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B. Το παρόν να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και να διανεμηθεί σε έντυπη μορφή σε όλα τα τμήματα
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Ο Διοικητής

Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης

Εσωτερική διανομή:
Γραφείο Διοικητή
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Προϊσταμένες Τομέων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Όλα τα τμήματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

