
                                                                                                                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς       09  Σεπτεμβρίου 2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ     

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4
ης

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ    Αρ. πρωτ. : A/ 11224 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Πληροφ. : Νίκη Ιωαννίδου   

Τηλέφωνο : 2341 351 649 

e-mail      : nioan@ghkilkis.gr 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός καταστημάτων και ημερομηνιών διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη 

αιρετών εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, 

ιατρών και λοιπού προσωπικού.   

 
Ο Αναπληρωτής Διοικητής  

του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α ́/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν 

από τις διατάξεις του άρθ. 8 του ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/03-08-2010) και του άρθ. 2 του ν.4052/2012 

(ΦΕΚ 41/τ.Α΄/01-03-2012).  

2.  Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθ.8 της με αριθμό ΔΥ1δ/οικ. 35509/ 16-06-2007  (ΦΕΚ 421/τ.Β ́/27-03-

2007) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός τρόπου και 

διαδικασίας εκλογής εκπροσώπου εργαζομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο των Νοσοκομείων ΕΣΥΚΑ, 

καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) 

της χώρας». 

3. Την με αρ. πρωτ. Υ4α/οικ.84627/25-07-2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

«Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής του και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 

1681/Β΄/2011). 

4. Την με αρ. πρωτ. Υ4α/οικ.91432/25-07-2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

« Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης» (ΦΕΚ 2012/Β΄/2011). 

5. Η με αρ. Υ4α/οικ. 123803/31-12-2012 Κ.Υ.Α. Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς 

και του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας (ΦΕΚ 3486/τ.Β΄/11-04-2012).  

6. Την με αριθμό Γ4β/Γ.Π.οικ.2405/15-01-2020 (ΦΕΚ. 23/16-01-120208/τ.Υ.Ο.Δ.Δ) Απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, με την οποία διορίζεται ως Διοικητής ο κ. Ανδρίτσος Ιωάννης του Κωνσταντίνου στο Γενικό 

Νοσοκομείο Κιλκίς, αρμοδιότητας 4ης Υ. Πε Μακεδονίας και Θράκης. 

7. Την με αρ. πρωτ. Α/10612/27-08-2020 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων 

ιατρικού και λοιπού προσωπικού για το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. 

8.  Την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31-08-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και 

ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», παρ. Ε. «Εκλογές 

αιρετών εκπροσώπων».  

9.  Την με αρ. πρωτ. 11116/07-09-2020 διόρθωση επί της με αρ. 7 παραπάνω πρόσκλησης για την ημερομηνία 

διεξαγωγής κλήρωσης εφορευτικών επιτροπών.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

mailto:nioan@ghkilkis.gr


Για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Κιλκίς και για την τήρηση μέτρων και ρυθμίσεων περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού,  καθορίζονται δύο καταστήματα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, καθώς και 

ξεχωριστές ημερομηνίες εκλογών εκπροσώπου ιατρών και λοιπού προσωπικού, ως εξής: 

 Ένα κατάστημα στην Οργανική Μονάδα έδρας Κιλκίς, για το προσωπικό που ανήκει 

οργανικά στην Μονάδα Κιλκίς  και  

 Ένα κατάστημα στην Αποκεντρωμένη Μονάδα Γουμένισσας, για το προσωπικό που ανήκει 

οργανικά στην Μονάδα Γουμένισσας.   

 

Ως ημερομηνία διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή εκπροσώπου ιατρών 

ορίζεται η 21
η
 Σεπτεμβρίου 2020, από ώρα 09:00π.μ. – 17:00μ.μ.. 

Ως ημερομηνία διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή εκπροσώπου λοιπού 

προσωπικού ορίζεται η 22
α
 Σεπτεμβρίου 2020, από ώρα 09:00π.μ. – 17:00μ.μ.. 

 

    Οι συνελεύσεις για την εκλογή των Εφορευτικών Επιτροπών θα διεξαχθούν κανονικά σύμφωνα με 

την προκήρυξη των εκλογών στην έδρα του Γ.Ν. Κιλκίς και στην περίπτωση της κλήρωσης όλες οι 

επιτροπές θα κληρωθούν την 14
η
 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:30μ.μ. στην έδρα του Γ.Ν. Κιλκίς.  

 

    Επισημαίνεται ότι οι εφορευτικές επιτροπές της Αποκεντρωμένης Μονάδας Γουμένισσας θα 

πρέπει αμέσως μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας  και την διαλογή των ψηφοδελτίων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της με αρ. ΔΥ1δ/οικ. 35509/ 16-06-2007  (ΦΕΚ 421/τ.Β ́/27-

03-2007) Υπουργικής απόφασης, να παραδώσουν τα αποτελέσματα και όλο το εκλογικό υλικό στην 

Εφορευτική Επιτροπή της έδρας προκειμένου να εκδώσει το τελικό συγκεντρωτικό αποτέλεσμα των 

εκλογών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της ιδίας, για κάθε ημέρα εκλογικής διαδικασίας.  

 

    Υπενθυμίζεται ότι οι αποσπασμένοι και μετακινημένοι υπάλληλοι των δύο μονάδων θα μπορούν 

να ψηφίσουν με αλληλογραφία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 10 της ιδίας 

Υπουργικής απόφασης.    
 

  

 Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς 

  

  

 ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. Διοικητικό Συμβούλιο 

2. Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου 

3. Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας 

4. Διευθυντές Ιατρικών Τμημάτων (με παράκληση να ενημερώσουν σχετικά τους εργαζομένους ιατρούς του τομέα 

τους) 

5. Προϊσταμένη Δ/νσης και Υποδ/νσης Διοικητικής Υπηρεσίας 

6. Προϊσταμένη Δ/νσης και Υποδ/νσης  Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

7. Σωματείο Εργαζομένων 

8. Ε.Ν.Ι.Κ. 

9. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κάθε μονάδας για ενέργειες. 

10. Τμήμα Γραμματείας κάθε μονάδας για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων 

11. Προϊστάμενοι όλων των τμημάτων (με παράκληση να ενημερώσουν σχετικά τους εργαζομένους τους) 

12. Διαδικτυακό τόπο Γ.Ν. Κιλκίς 
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