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Τηλέφωνο                    : 2341 351 649  
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E-mail                        : nioan@ghkilkis.gr   

 

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού 

Νοσοκομείου Κιλκίς.  

 

ΣΧΕΤ.: α) Τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, ν.3528/2007, όπως 

ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες οι αιρετοί εκπρόσωποι θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία/ 

εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν βαθμό τουλάχιστον Γ΄.  

 β) Την με αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-09-1988 (Β΄684) υπουργική απόφαση, όπως έχει 

τροποποιηθεί με τις με αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/07-12-1988 (Β΄876), 

ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/03-09-1990 (Β΄562), ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/26-09-2001 

(Β΄1246) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (Β΄3794) υπουργικές αποφάσεις.  

 γ) Τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.4369/2016, οι οποίες ορίζουν ότι 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών των 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εκτός των αιρετών εκπροσώπων, η θητεία των οποίων λήγει στις 

31/12/2018, όπως και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν.4538/2018.  

 δ) Την με αρ. Α1β/Γ.Π.οικ.27653/02-06-2017 υπουργική απόφαση συγκρότησης και ορισμού 

μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, όπως ισχύει.  

 ε) Την με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/ΟΙΚ.20881/11-06-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ).  

 στ) Το με αρ. Α1β/Γ.Π.:50541/02-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τις 

εκλογές αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, δικαίωμα συμμετοχής ειδικευόμενων 

ιατρών.  

 

    Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις αρχίζει η διαδικασία για την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων 

του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς για τη χρονική περίοδο 01/01/2019 – 

31/12/2020. 

    Οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων θα πρέπει να έχουν βαθμό τουλάχιστον Γ΄.  

    Οι πίνακες εκλογέων (μονίμων, ΙΔΑΧ και ειδικευόμενων ιατρών)  θα συνταχθούν από το τμήμα 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κάθε φορέα έως τις 11/10/2018 και θα ανακοινωθούν από το τμήμα 

Γραμματείας κάθε φορέα στους πίνακες ανακοινώσεων, με την συμβολή της Υποδιεύθυνσης Διοικητικής 

Υπηρεσίας του φορέα Κιλκίς,  καθώς και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στις 11/10/2018 και έως τις 

20/10/2018.   

    Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων εκλογέων, ήτοι 

μέχρι 29/10/2018 (λόγω ΣΚ) υποβάλλονται αιτήσεις, διορθώσεις και ενστάσεις στο αρμόδιο τμήμα 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κάθε φορέα για τυχόν παράλειψη εκλογέων ή αναγραφή εσφαλμένων 

στοιχείων. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του επταημέρου εξετάζονται από το τμήμα Διαχείρισης 

Ανθρώπινου Δυναμικού κάθε φορέα έως 05/11/2018 και οι πίνακες εκλογέων οριστικοποιούνται μετά και 

τις τυχόν διορθώσεις στις 06/11/2018 με σχετική πράξη της Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας του 

φορέα Κιλκίς.  
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    Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μετά την οριστικοποίηση των πινάκων εκλογέων ήτοι από 07/11/2018 

έως 19/11/2018 (λόγω ΣΚ) και στις 20/11/2018 συντάσσεται αλφαβητικός πίνακας υποψηφίων, ο οποίος 

τοιχοκολλάται μέχρι  30/11/2018. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την 

ανακοίνωση των πινάκων υποψηφιοτήτων, ήτοι μέχρι 05/12/2018 υποβάλλονται ενστάσεις για διαγραφή 

κάποιου από τον πίνακα υποψηφίων, οι οποίες εξετάζονται από την εφορευτική επιτροπή έως 10/12/2018 

και καταρτίζεται ο οριστικός πίνακας υποψηφίων.  

    Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, τα μέλη της οποίας θα αναδειχθούν με 

δημόσια κλήρωση από τους εγγεγραμμένους στον οριστικό πίνακα εκλογέων στις 08/11/2018 και ώρα 

12:00μ.μ. στον 1
ο
 όροφο της Γ΄ πτέρυγας του Νοσοκομείου, πλησίον του γραφείου εκπαίδευσης 

ειδικευομένων ιατρών γενικής ιατρικής, στο τέρμα του κεντρικού διαδρόμου. Η επιτροπή που διεξάγει την 

κλήρωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαρτίζεται από τους κάτωθι κ.κ.: 

1. Αρβανίτη Αικατερίνη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,  

2. Νικολέτα Στάχτιαρη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας και  

3. Παπαδοπούλου Σωτηρία, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Γεωργία Παπαδοπούλου, υπάλληλος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 

Η επιτροπή μετά την κλήρωση θα συντάξει πρακτικό και θα το υποβάλλει στην Υποδιεύθυνση Διοικητικής 

Υπηρεσίας του φορέα Κιλκίς για τις απαιτούμενες ενέργειες κοινοποίησής του. Η άσκηση των 

καθηκόντων των μελών της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωτική.  

    Υπενθυμίζεται η τήρηση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 1 της αρ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (Β΄3794) υπουργικής απόφασης για τον φορέα Γ.Ν. – Κ.Υ. 

Γουμένισσας.  

    Με την φροντίδα του τμήματος Γραμματείας κάθε φορέα ετοιμάζεται το εκλογικό υλικό, ψηφοδέλτια 

και φάκελοι, το οποίο και παραδίδεται μαζί με τις καταστάσεις εκλογέων στην εφορευτική επιτροπή μέχρι 

17/12/2018 (κεντρική υπηρεσία), καθώς και στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κάθε φορέα 

για την αποστολή εκλογικού υλικού για ψήφο με αλληλογραφία.  

    Η υποβολή υποψηφιοτήτων καθορίζεται σαφώς στο άρθρο 4 της με αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-09-

1988 (Β΄684) υπουργικής απόφασης.  

    Οι εκλογές είναι υποχρεωτικές και θα διενεργηθούν στις 18/12/2018 ημέρα Τρίτη.  

    Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι όργανο που γνωμοδοτεί για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των 

υπαλλήλων.  

 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς 

  

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΕΒΕΝΑΚΗΣ 

  

     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Διοικητής Γ. Ν. Κιλκίς 

Αναπληρωτής Διοικητής Γ. Ν. Κιλκίς 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Προϊσταμένη Δ/νσης Δ/κής Υπηρεσίας 

Προϊσταμένη Δ/νσης Νοσ/κής Υπηρεσίας 

Προϊσταμένη Υποδ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας 

Τμήμα Διαχ. Ανθρ. Δυναμικού κάθε φορέα 

Τμήμα Γραμματείας κάθε φορέα 

Πίνακες ανακοινώσεων κάθε φορέα 

Σωματείο Εργαζομένων 

Διαδικτυακό τόπο Γ. Ν. Κιλκίς 


