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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ  
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ Τ.Κ.24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ.:27213-63190
 
ΘΕΜΑ : «ΕΚΛΟΓΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
β) Του άρθρου 115 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) «Εκσυγχρονισμός και 
Οργάνωση Συστήματος Υγείας», για την Νοσηλευτική Επιτροπή, όπου αναλυτικά 
αναφέρεται:
«1. 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 το σχεδιασμό και λήψη αποφάσεως για τα νοσηλευτικά θέματα. 
  2. Η ΝΟ.Ε. αποτελείται από: α) Το Διευθυντή/τρια 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 ΠΕ ΤΕ και 
ΔΕ που υπηρετεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Η ψηφοφορία γίνεται κατά τομέα…».
γ) Της παρ.1 του άρθρου 56 του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) «Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για τα φάρμακα και άλλες διατάξεις», όπου αναλυτικά 
αναφέρεται:
«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».
δ) Την με αριθμ. Υ4α/9594/22-08-1996 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας 
(ΦΕΚ 790/Β/1996) «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας – συγκρότησης και εκλογή 
της Νοσηλευτικής Επιτροπής (Ν.Ο.Ε.)».
ε) Της παρ.1 του άρθρου 13 - κεφάλαιο δεύτερου του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 
45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», σχετικά 
με την Συγκρότηση των Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης.
στ) Του Οργανισμού του Νοσοκομείου Β.Δ. 31/1-20/2/56 (ΦΕΚ 69/Α/56), καθώς 
τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και αναμορφώθηκε με την 
αρ.Υ4α/οικ.121798/31-12-2012 (ΦΕΚ 3477 Β΄) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας.
ζ) Την με αρ.Υ4α/οικ.123890/31.12.2012 (ΦΕΚ 3499 Β΄) Απόφαση Υπουργών 
Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Υγείας, σχετικά με τον Ενοποιημένο Οργανισμό του Γ.Ν.Καλαμάτας και του Γ.Ν.-
Κ.Υ.Κυπαρισσίας, με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας.
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η) Την με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.21390/20-03-2017 (ΦΕΚ 148  τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) Κοινή Απόφαση 
Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Διορισμός Διοικητή στο 
Γ.Ν.Μεσσηνίας αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας».

2.  Την με αρ.πρωτ.16622/24-09-2019 Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση με θέμα: 
«Εκλογή Νοσηλευτικής Επιτροπής του Γ.Ν.Μεσσηνίας-Ν.Μ.Καλαμάτας» της 
Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

3. Το με αρ.πρωτ.17318/04-10-2019 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το 
οποίο συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση για την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, στις 
03/10/2019 και ώρα 14:00 στο αμφιθέατρο της Ν.Μ.Καλαμάτας στο 2ο όροφο, στην 
οποία επετεύχθη απαρτία, λόγω ότι παρευρίσκοντο το 50%+1 των μελών με δικαίωμα 
ψήφου. 
Με προεδρεύουσα την Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κ.Γκούζου Μαρία, αφού 
έγινε καταμέτρηση και ευρέθη η ανάλογη πλειοψηφία, εξελέγη το Προεδρείο της 
Γενικής Συνέλευσης:
Πρόεδρος: Καμπουγιέρη Ευσταθία, Προϊσταμένη Μ.Μ.Α.
Γραμματέας: Πουλέα Αργυρώ, Νοσηλεύτρια ΤΕ
Κατόπιν (από προτάσεις και αυτοπροτάσεις) με ανάταση των χεριών εξελέγησαν τα 
μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία μεταξύ τους εξέλεξαν και τον Πρόεδρο της 
Εφορευτικής Επιτροπής.

4. Το με αρ.πρωτ.17398/04-10-2019 [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] Πρακτικό Εφορευτικής 
Επιτροπής για την διενέργεια των εκλογών της Νοσηλευτικής Επιτροπής [ΝΟΕ].

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για τις εκλογές για ανάδειξη των μελών της Νοσηλευτικής Επιτροπής του Γενικού 
Νοσοκομείου Μεσσηνίας - Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας ως ακολούθως:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Η Εφορευτική Επιτροπή είναι πενταμελής και τα μέλη της εκλέχθηκαν με ανάταση των 
χεριών, ύστερα από προτάσεις ή και αυτοπροσώπως από τη Συνέλευση των 
Νοσηλευτών ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εξέλεξαν μεταξύ τους 
τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής
Η Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις εκλογές για την ανάδειξη των 
μελών της Νοσηλευτικής Επιτροπής, αποτελείται από:

Πρόεδρος:
- Αντωνέα Κανέλλα, Προϊσταμένη Αναισθησιολογικού Τμήματος
Μέλη:
- Αγγελή Σταυρούλα, Νοσηλεύτρια ΤΕ
- Βαϊνά Βασιλική, Νοσηλεύτρια ΤΕ
- Γαλιατσάτου Άννα, Βοηθ.Νοσηλεύτρια ΔΕ
- Κρητσέπης Αντώνιος, Βοηθ.Νοσηλευτής ΔΕ

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για 
μέλη της Νοσηλευτικής Επιτροπής. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα συνίσταται Νοσηλευτική Επιτροπή που αποτελείται από: 
(α) Τον/ην Διευθυντή 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 ανήκει οργανικά στο Νοσοκομείο. 
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(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 ανήκει 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, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας που ανήκει οργανικά στο Νοσοκομείο. 
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.

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 - μέσω πρωτοκόλλου στην Γραμματεία της 
Ν.Μ.Καλαμάτας.

Καταληκτική ημερομηνία υποψηφιότητας (με αίτηση στην Εφορευτική 
Επιτροπή) ορίστηκε μέχρι και την Παρασκευή 11/10/2019 και ώρα 15:00. 

Οι εκλογές θα διενεργηθούν την Τετάρτη 16 και Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 και 
από ώρα 07:30 π.μ. – 15:00 μ.μ. στην αίθουσα συγκεντρώσεων της 
Ν.Μ.Καλαμάτας στο 2ο όροφο. 

Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με το σύστημα της σταυροδοσίας. Κάθε 
ψηφοφόρος 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 τέσσερις (4) χωριστές κάλπες, (μία κάλπη ανά τομέα 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας) : Παθολογικό, Χειρουργικό, Εργαστηριακό, Ψυχικής Υγείας – 
Διατομεακά Τμήματα για την ανάδειξη χωριστά για κάθε τομέα ενός (1) τακτικού και 
ενός (1) αναπληρωματικού μέλους, από κάθε τομέα, Νοσηλευτή ΠΕ ή ΤΕ που θα 
κατέχει θέση προϊσταμένου και ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού 
μέλους, από κάθε τομέα, από Νοσηλευτή που δεν κατέχει θέση Προϊσταμένου. Ως 
τακτικό μέλος σε κάθε κατηγορία εκλέγεται ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος και 
ως αναπληρωματικό ο δεύτερος. Σε κάθε κάλπη τομέα το ψηφοδέλτιο είναι ένα 
(1) και χωρίζεται σε δύο (2) μέρη (α) υποψήφιοι προϊστάμενοι (β) υποψήφιοι 
απλοί Νοσηλευτές.

Θα υπάρχει και 5η κάλπη μόνο για τους Νοσηλευτές ΔΕ όλων των τομέων. Από 
την κάλπη αυτή θα αναδειχτεί ο τακτικός και αναπληρωματικός εκπρόσωπος 
των Νοσηλευτών ΔΕ της Ν.Μ.Καλαμάτας. Σε αυτή την κάλπη δικαιούνται να 
ψηφίσουν μόνον Νοσηλευτές ΔΕ.

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
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 την διεξαγωγή των εκλογών. Ενστάσεις που 
υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.
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Το παρόν θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκομείου, 
στην ιστοσελίδα του και να διανεμηθεί σε έντυπη μορφή σε όλα τα τμήματα της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΠΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση  
Γραφείο Διοικητή 
Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας 
Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
Δ/ντή Διοικητικής Υπηρεσίας 
Προϊσταμένες Τομέων Νοσηλ.Υπηρεσίας 
Προϊστάμενες Νοσηλευτικών Τμημάτων 
(με την υποχρέωση ενημέρωσης του προσωπικού αρμοδιότητας τους) 
ΚΕΦΙΑΠ Καλαμάτας
ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών
Ξενώνας «Η ΚΙΒΩΤΟΣ» 
Τμήμα Διαχ.Ανθρ.Δυναμικού 
Τμήμα Γραμματείας [ανάρτηση πίνακα ανακοινώσεων]
ΣΥ.ΝΟ.Μεσσηνίας
Σωματείο Εργαζομένων
 

Ακριβές Αντίγραφο
∆ιοικητής
ΜΠΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ.Ν. Μεσσηνίας
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