
 
 
 

       
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕ 

 
 Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), ενεργώντας στο 

πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 6§5, 8§1 και 17§3 του Νόµου 3252/2004 (ΦΕΚ Α΄ 132/2004), 

όπως ισχύουν σήµερα, αποφασίζει την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των µελών του 

Περιφερειακού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων των 13 

Περιφερειακών Τµηµάτων ως εξής: 

• Για το 6ο, 9ο, 11ο και 13ο Περιφερειακό Τµήµα οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου 

2011. 

• Για το 5ο, 8ο, 10ο και 12ο Περιφερειακό Τµήµα οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 29 Ιουνίου 

2011. 

• Για το 1ο, 4ο και 7ο Περιφερειακό Τµήµα οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 30 Ιουνίου 2011. 

• Για το 2ο και 3ο Περιφερειακό Τµήµα οι εκλογές θα διεξαχθούν την 1η Ιουλίου 2011. 

  

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγµατοποιείται µε αίτηση φέρουσα πρωτότυπη γνήσια 

υπογραφή, που υποβάλλεται είτε από τον µεµονωµένο υποψήφιο είτε από εξουσιοδοτηµένο 

εκπρόσωπο του συνδυασµού, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΝΕ δέκα πέντε (15) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών.  

 Το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όσοι νοσηλευτές έχουν εκπληρώσει τις 

οικονοµικές τους υποχρεώσεις ή έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση του άρθρου 53§6 του Νόµου 3918/2011 

και δεν έχουν τιµωρηθεί τελεσίδικα µε την πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής 

διαγραφής. 

Κάθε νοσηλευτής θα µπορεί να ενηµερωθεί για το εκλογικό τµήµα όπου ψηφίζει δέκα (10) 

ηµέρες προ των εκλογών, πληκτρολογώντας τον αριθµό µητρώου του σε ειδικό χώρο της 

ιστοσελίδας της ΕΝΕ. 
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 Επισηµαίνεται, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16§2 του Νόµου 3252/2004 η 

άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι υποχρεωτική για όλα τα µέλη των Περιφερειακών 

Τµηµάτων της ΕΝΕ.          

 
 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ν.Ε. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραµµατέας 
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