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2ο Π.Τ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ    
Διεύθυνση Μαβίλη 11 
  54630 Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες : Ι. Χρυσοχοΐδης 
Τηλ.:   2310522229     
Φαξ :               2310522219      
 
 
ΘΕΜΑ: «Εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συµβουλίου Γ.Ν. Βέροιας» 
 
 

Με αφορµή τις επιθέσεις στο πρόσωπο της Διευθύντριας Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Βέροιας, σχετικά µε την συµµετοχή της στις 
εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, η Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος επισηµαίνει τα εξής: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 4 Ν. 3329/2005 το Διοικητικό Συµβούλιο 
αποτελείται από: «… ε) Εναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., 
προσωπικού του Νοσοκοµείου, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από το 
λοιπό, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικό του Νοσοκοµείου.»  
 Επίσης, σύµφωνα µε τον ως άνω νόµο «δεν µπορούν να ορισθούν µέλη 
Διοικητικού Συµβουλίου νοσοκοµείων οι εργαζόµενοι ή απασχολούµενοι σε αυτό, µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εκτός από αυτούς που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ`, 
όσον αφορά τον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας, δ και ε της παρούσας 
παραγράφου». 

Σε περίπτωση που υπάρχει σύγχυση µε το  άρθρο 3  του Ν. 4052/2012 που όριζε 
τα Συµβούλια Διοίκησης Νοσοκοµείων ΕΣΥ, επισηµαίνουµε ότι ο εν λόγω νόµος 
καταργήθηκε µε το άρθρο 23 παρ.7 Ν.4316/2014,  ΦΕΚ Α 270/24.12.2014. 

Ως εκ τούτου η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας µπορεί να είναι 
υποψήφια, ανήκει στο λοιπό προσωπικό, η διάταξη δεν κάνει άλλες διακρίσεις ούτε 
θέτει περιορισµούς για τους διευθυντές. 

Το ΔΣ του 2ου Περιφερειακού Τµήµατος της ΕΝΕ θέλουµε να επικροτήσουµε 
και να στηρίξουµε την απόφαση της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του 
Γενικού Νοσοκοµείου Βέροιας να διεκδικήσει την εκλογή της στο ΔΣ του Νοσοκοµείου 
και να της ευχηθούµε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! Θεωρούµε ότι η προσπάθεια της αυτή είναι 
προς όφελος της εύρυθµης λειτουργίας του Νοσοκοµείου και καθίσταται επιβεβληµένη 
εξαιτίας των ολοένα και µεγεθυνόµενων προβληµάτων στο χώρο της υγείας.  

Ο νοσηλευτικός κλάδος αποτελεί πυλώνα της ύπαρξης του ΕΣΥ και µπορεί και 
οφείλει να καταθέτει τις προτάσεις του και να συµµετέχει ΕΝΕΡΓΑ σε όλες τις µορφές 
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διοίκησης του συστήµατος. Ας ακούσουµε τους λειτουργούς της Υγείας και ας 
εµπιστευτούµε τις ειλικρινείς προσπάθειες τους.  

ΚΑΛΟ ΑΓΩΝΑ και ευόδωση των προσπαθειών σας! 
 

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

Γ.   ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ      Μ. ΚΩΣΤΙΚΟΥ 


