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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Προς 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 
 

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Κιλκίς 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 8 εδ. 29) και άρθρου 9 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α ́/04-04-2005) 

«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.  

2. 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.  

3. 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).  

4. Την με αριθμό ΔΥ1δ/οικ. 55542/ 2007 (ΦΕΚ 769/τ.Β ́/15-05-2007) απόφαση του Υπουργού Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εκλογής εκπροσώπων στα 

Επιστημονικά Συμβούλια Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών 

αυτών».  

5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθ. 50 του Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/11-07-2005) «Οργάνωση και 

λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».  

6. Τις διατάξεις των παρ. 13, 14 και 15 του άρθ. 8 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Β΄/03-08-2010) 

«Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».  

7. Την με αρ. Υ4α/οικ.123803/31-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του 

Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας (ΦΕΚ 

3486/τ.Β΄/31-12-2012).  

8. Την με αριθμό ΔΥ1δ/73516/25-06-2010 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης «Παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με τη συγκρότηση των Επιστημονικών 

Συμβουλίων». 

9. Την με αριθμό ΔΥ1δ/107847/27-09-2010 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης «Παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 

Α΄)  στη συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων».  

10. Την με αριθμό ΔΥ1δ/134272/29-10-2010 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης «Παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 

Α΄) στη συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων». 

11. Την με αριθμό ΔΥ1δ/οικ.146131/23-11-2010 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης «Παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 

Α΄) στη συγκρότηση των Επιστημονικών Συμβουλίων» 

12. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 48 του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/11-07-2014). 

13. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 46 του Ν4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21-02-2016). 

14. Τις διατάξεις του άρθ. 41 του Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/11-07-2017). 
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15. 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» 

16. Το γεγονός ότι στις 26/09/2020 λήγει η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου.  

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 

Εκλογές για την ανάδειξη μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, 

κατά τα επόμενα άρθρα και ως εξής : 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 

Όσοι περιλαμβάνονται στις  καταστάσεις που θα αναρτηθούν έως τις 29/09/2020 καλούνται σε συνέλευση 

την Πέμπτη 08/10/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Γ΄ πτέρυγας του Γ. Ν.  Κιλκίς – 

Οργανική Μονάδα της έδρας Κιλκίς για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για κάθε οργανική μονάδα 

ξεχωριστά.  

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται το 50% συν ένα (1) των ατόμων που είναι 

γραμμένα στις αναφερόμενες καταστάσεις.  

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 09/10/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

12:00 μ.μ. στην ίδια αίθουσα.  

Στη δεύτερη Συνέλευση, για να υπάρχει απαρτία, χρειάζεται να παρευρίσκεται το 30% συν ένα (1) των 

ατόμων που είναι γραμμένα στις αναφερόμενες καταστάσεις .  

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η Εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στην ίδια αίθουσα την Παρασκευή 09/10/2020 και ώρα 12:30μ.μ..  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΧΟΥΝ: 

 

  

1. Όλοι οι ιατροί με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικού Διευθυντή τμήματος ή Διευθυντή τμήματος, 

στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊσταμένου. Εκλέγεται ένας ιατρός ως Πρόεδρος 

με τον αναπληρωτή του από όλους όσους κατέχουν κάποια από τις παραπάνω θέσεις ευθύνης του 

Νοσοκομείου. 

2. Όλοι οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ. του Νοσοκομείου. Εκλέγονται δύο (2) ιατροί με βαθμό 

Διευθυντή με τους αναπληρωτές τους, από όλους τους έχοντες βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ., (πλην 

Συντονιστών Διευθυντών).  

3. Όλοι οι ιατροί με βαθμό Επιμελητή Α΄ του Νοσοκομείου. Εκλέγεται ένας ιατρός με βαθμό Επιμελητή Α΄ 

με τον αναπληρωτή του, από όλους τους έχοντες βαθμό Επιμελητή Α΄.  

4. Όλοι οι ιατροί με βαθμό Επιμελητή Β΄. Εκλέγεται ένας ιατρός με βαθμό Επιμελητή Β΄ με τον 

αναπληρωτή του, από όλους τους έχοντες βαθμό Επιμελητή Β΄.  

5. Όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί. Εκλέγεται ένας Ειδικευόμενος με τον αναπληρωτή του, από όλους τους 

ειδικευόμενους ιατρούς.  

6. Όλοι οι επιστήμονες -μη ιατροί της Ιατρικής Υπηρεσίας κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄. 

Εκλέγεται ένας επιστήμονας -μη ιατρός της Ιατρικής Υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ, με τον αναπληρωτή 

του, από το σύνολο των επιστημόνων -μη ιατρών της Ιατρικής Υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ ανεξαρτήτως 

βαθμού.  

7. Όλοι οι επιστήμονες -μη ιατροί της Ιατρικής Υπηρεσίας -κατηγορίας ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ . 

Εκλέγεται ένας επιστήμονας -μη ιατρός της Ιατρικής Υπηρεσίας κατηγορίας ΤΕ, με τον αναπληρωτή του, 



από το σύνολο των επιστημόνων- μη ιατρών της Ιατρικής Υπηρεσίας κατηγορίας ΤΕ ανεξαρτήτως 

βαθμού.   

8. Όλοι οι Νοσηλευτές κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄. Στην περίπτωση που δεν υπηρετεί 

Νοσηλευτής της ανωτέρω περίπτωσης, τότε δικαίωμα να εκλεγούν έχουν όλοι οι Νοσηλευτές κατηγορίας 

ΤΕ ή Μαίες ή Επισκέπτες-τριες υγείας, με βαθμό τουλάχιστον Γ΄. Εκλέγεται ένας Νοσηλευτής με τον 

αναπληρωτή του, από όλους τους μόνιμους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των κλάδων 

Νοσηλευτών, Μαιών, Επισκεπτών –τριών υγείας. 

 

 

           Δεν έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέξουν :  

 

1. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά. 

2. Όσοι από τους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία η διαθεσιμότητα.  

3. Οι επικουρικοί ιατροί, το λοιπό επικουρικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι με σύμβαση μέσω 

ΚΕΕΛΠΝΟ ή ΟΑΕΔ. 

4. Οι ειδικευόμενοι που υπηρετούν σε παράταση.  

 

Για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και για την τήρηση μέτρων και ρυθμίσεων περιορισμού 

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

 

Οι εκλογές θα διενεργηθούν με χωριστές καταστάσεις, όσων έχουν δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν, 

για κάθε μία από τις παραπάνω οχτώ (8) ομάδες εκλογέων, που θα καταρτισθούν με ευθύνη των τμημάτων 

Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού κάθε οργανικής μονάδας και οι οποίες θα αναρτηθούν για οκτώ (8) 

ημέρες τουλάχιστον σε εμφανές μέρος κάθε Νοσοκομείου, το αργότερο μέχρι την Τρίτη  29/09/2020.  

 

Η ημερομηνία ψηφοφορίας για την εκλογή μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού 

Νοσοκομείου Κιλκίς θα οριστεί με νεότερη απόφαση του Διοικητή του Γ. Ν. Κιλκίς, μετά την κατάθεση 

των υποψηφιοτήτων.  

 

Όσοι από τους εγγεγραμμένους στην κατάσταση κάθε ομάδας εκλογέων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι 

για μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου ή Εφορευτικής Επιτροπής θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη 

δήλωση υποψηφιότητας στον Διοικητή του Νοσοκομείου μέχρι την έναρξη της εκλογής της 

Εφορευτικής Επιτροπής, ήτοι Πέμπτη 08/10/2020 και ώρα 12:00μ.μ.. 

 

Επισημαίνουμε ότι η Εφορευτική Επιτροπή θα είναι τριμελής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και χωριστή 

για κάθε οργανική μονάδα, απαρτιζόμενη από μέλη της Ιατρικής Υπηρεσίας. Κάθε Εφορευτική Επιτροπή 

αμέσως μετά την εκλογής της θα εκλέξει πρόεδρο και γραμματέα. 

Για την εκλογή μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου επιτρέπεται η υποβολή μόνο μεμονωμένων 

υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και για τους δύο φορείς.  

  

Λοιπά θέματα που έχουν σχέση με τον τρόπο και τη διαδικασία εκλογής των μελών του Επιστημονικού 

Συμβουλίου του Νοσοκομείου ρυθμίζονται από την με αρ. ΔΥ1δ/οικ.55542/4-5-07 Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ 769/τ.Β΄/15-5-2007).  

  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Δ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς 

  

  
ΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. Αναπληρωτής Διοικητής - Γ. Ν. Κιλκίς – Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γουμένισσας 

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 Διοικητικής Υπηρεσίας 

6. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

7. Τμήμα Γραμματείας κάθε οργανικής μονάδας για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων 

8. Σωματείο Εργαζομένων 

9. Ε.Ν.Ι.Κ. 

10. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κάθε οργανικής μονάδας για ενέργειες. 

11. Διαδικτυακό τόπο Γ.Ν. Κιλκίς 
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