
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς     27  Αυγούστου 2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4
ης

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ    Αρ. πρωτ.: Α/ 10611 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Προς 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Πίνακα Αποδεκτών 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

Πληροφορίες             :  Νίκη Ιωαννίδου   

Τηλέφωνο                  : 2341351649  

E-mail                        : nioan@ghkilkis.gr  

 
ΘΕΜΑ: Συνέχιση διαδικασιών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού 

Νοσοκομείου Κιλκίς και ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής τους.  

 
ΣΧΕΤ.: α) Την με αρ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.27653/02-06-2016 Υπουργική Απόφαση συγκρότησης και ορισμού μελών 

στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, όπως ισχύει. 

 β) Τις με αρ.  ΔΥ1δ/5892/31-05-2013 & ΔΥ1δ/Γ.π.οικ.54210/31-05-2013 (ΦΕΚ 1387Β΄) Υπουργικές 

Αποφάσεις, όπως ισχύουν.  

 γ) Το με αρ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.50541/02-07-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & 

Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας.  

 δ) Το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ) έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά 

και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου». 

 ε) Την με αρ. πρωτ. A/8083/02-07-2020 ανακοίνωση διαδικασιών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων για 

το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. 

 στ) Το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1263/12490/21-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα "Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια 

των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου".  

 ζ) Την με αρ. πρωτ. Α/9064/14-07-2020 πράξη οριστικοποίησης πινάκων εκλογέων αιρετών 

εκπροσώπων Υπηρεσιακού Συμβουλίου Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. 

 η) Την με αρ. πρωτ. Α/10240/13-08-2020 πράξη οριστικοποίησης πινάκων υποψηφίων αιρετών 

εκπροσώπων Υπηρεσιακού Συμβουλίου Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. 

 

    Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. Α/8083/02-07-2020 ανακοίνωση διαδικασιών ανάδειξης αιρετών 

εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και των πράξεων 

οριστικοποίησης των πινάκων εκλογέων και υποψηφίων γνωστοποιούνται τα κάτωθι: 

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

δημόσια κλήρωση από τους εγγεγραμμένους στον οριστικό πίνακα εκλογέων στις 01/09/2020 και ώρα 

12:00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 1
ο
 όροφο του κτιρίου των 

Διοικητικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 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 της Οργανικής Μονάδας της έδρας Κιλκίς για τις απαιτούμενες ενέργειες κοινοποίησής του. Η 

άσκηση των καθηκόντων των μελών της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωτική.  
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    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 την Αποκεντρωμένη 

Οργανική Μονάδα Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας.  

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

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

03/09/2020, καθώς και στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κάθε μονάδας για την αποστολή 

εκλογικού υλικού για ψήφο με αλληλογραφία.  

    Οι εκλογές είναι υποχρεωτικές και θα διενεργηθούν στις 04/09/2020 ημέρα Παρασκευή, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 1
ο
 όροφο του κτιρίου των Διοικητικών Υπηρεσιών του 

Νοσοκομείου, μόνο για τους μόνιμους υπαλλήλους, καθώς δεν υπάρχουν υποψήφιοι ΙΔΑΧ και 

Ειδικευόμενων.  

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

υπαλλήλων και όταν εξετάζει θέματα υπαλλήλων ΙΔΑΧ και Ειδικευομένων αυτό θα γίνεται χωρίς 

παρουσία αιρετών εκπροσώπων.  

 

 

 
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς 

  

 ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Διοικητής Γ. Ν. Κιλκίς 

Αναπληρωτής Διοικητής Γ. Ν. Κιλκίς 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Προϊσταμένη Δ/νσης Δ/κής Υπηρεσίας 

Τμήμα Διαχ. Ανθρ. Δυναμικού κάθε οργανικής μονάδας 

Τμήμα Γραμματείας κάθε οργανικής μονάδας 

Πίνακες ανακοινώσεων κάθε μονάδας 

Αναφερόμενους υπαλλήλους 

Σωματείο Εργαζομένων 

Διαδικτυακό τόπο Γ. Ν. Κιλκίς 


