
 
 

 
 

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

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

 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  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 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». 
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6. Το άρθρο 4  παρ. 2 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 «κατά την πρώτη 

εφαρμογή ,η Γ.Σ. συγκαλείται από τον Διευθυντή Νοσηλευτικής υπηρεσίας». 

                                                   ΣΥΓΚΑΛΕΙ: 

 
Α. Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη της Εφορευτικής Επιτροπής στις 13/09/2017 και ώρα 14:00 στην 

οποία για να επιτευχθεί απαρτία πρέπει να παρευρίσκεται το 50+1 των μελών που έχουν  δικαίωμα ψήφου  

για εκλογές για ανάδειξη της Νοσηλευτικής Επιτροπής του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς (Φορέα 

Κιλκίς). Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συγκεντρώσεων της Γ΄ Πτέρυγας του Νοσοκομείου. 

Β. Εφόσον διαπιστωθεί απαρτία η Γ.Σ. εκλέγει Πρόεδρο και τον Γραμματέα μεταξύ των μελών και γίνεται η 

εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. 

Γ.Η εκλογή για την ανάδειξη της ΝΟ.Ε. γίνεται μέσα σε 8-20 ημέρες από την εκλογή της Εφορευτικής 

Επιτροπής. 

Δ. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση 4 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία των 

αρχαιρεσιών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην  Εφορευτική Επιτροπή.  

Ε. Το Νοσηλευτικό προσωπικό του κάθε Τομέα ψηφίζει το ψηφοδέλτιο του Τομέα που υπηρετεί. 

 

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 ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΣ/ΚΗΣ  

                                                             ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ 
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