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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς   27 Μαΐου 2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ     
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ    Αρ. πρωτ. : A/ 5637 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Πληροφ. : Μπαξεβάνη Ιωάννα   
  Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Τηλέφωνο : 2341 351 646 
e-mail      : impa@ghkilkis.gr 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 

 
Ο 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.  Την με αριθμό ΔΥ1δ/οικ. 35509/ 16-06-2007  (ΦΕΚ 421/τ.Β ́/27-03-2007) απόφαση 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 ο κ. Ανδρίτσος Ιωάννης του Κωνσταντίνου στο Γενικό Νοσοκομείο 
Κιλκίς, αρμοδιότητας 4ης Υ. Πε Μακεδονίας και Θράκης. 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 

τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη  
αιρετών εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς,  

αναλυτικά: 
1) Ενός (1) εκπροσώπου των ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον 
αναπληρωτή του από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ. και τους ειδικευόμενους γιατρούς που υπηρετούν στο Γενικό 
Νοσοκομείο Κιλκίς, 
2) Ενός (1) εκπροσώπου 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 Γενικού 
Νοσοκομείου Κιλκίς, 
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και κατά τα επόμενα άρθρα και ως εξής : 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ 

 
Οι εκπρόσωποι εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.  

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν και εκλέγεσθαι)  

1. Για την εκλογή εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή των ιατρών του Νοσοκομείου παίρνουν 
μέρος α) όλοι οι ιατροί Ε.Σ.Υ., β) όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί που υπηρετούν στο Νοσοκομείο. 
 

2. Για την εκλογή εκπροσώπου και του αναπληρωτή του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού του 
Νοσοκομείου παίρνουν μέρος α) οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων (πλην ιατρών) που υπηρετούν με 
οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας και  β) δεν συμμετέχουν όσοι έχουν προσληφθεί 
προσωρινά σε αναπλήρωση υπαλλήλων που απουσιάζουν.  
 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) και δεν συμπεριλαμβάνονται στους 
καταλόγους: 

 Όσοι υπάλληλοι έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα.  
 Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
   ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
Οι καταρτισμένοι κατάλογοι όσων έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι χωριστά για τους Ιατρούς 
και το Λοιπό Προσωπικό θα  αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων των δύο Οργανικών Νοσοκομειακών 
Μονάδων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.   

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω αναρτήσεων θα συνταχθούν πρακτικά, το οποίο θα υπογράφουν δύο 
υπάλληλοι και θα πρωτοκολληθούν αυθημερόν στο βιβλίο πρωτοκόλλου κάθε Οργανικής Μονάδας Γενικού 
Νοσοκομείου Κιλκίς.  Αντίγραφο των πινάκων αυτών και όπως θα διορθωθούν μετά από τυχόν ενστάσεις θα 
παραδοθούν στις Εφορευτικές Επιτροπές για τις ανάγκες διεξαγωγής της ψηφοφορίας.  

Με την παρούσα καλούνται όσοι περιλαμβάνονται στους ανωτέρω αναφερόμενους καταλόγους να 
πραγματοποιήσουν συνέλευση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 1ο  όροφο 
του κτιρίου των Διοικητικών Υπηρεσιών της Οργανικής Μονάδας Έδρας Κιλκίς για  την άμεση εκλογή 
Εφορευτικών Επιτροπών και όπως παρακάτω: 

α) Όλοι οι ιατροί Ε.Σ.Υ. και οι ειδικευόμενοι ιατροί που υπηρετούν στο Νοσοκομείο,  στις 06-06-2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. για  άμεση εκλογή Εφορευτικών Επιτροπών της ψηφοφορίας των 
εκπροσώπων των ιατρών. Οι Εφορευτικές Επιτροπές θα είναι δύο (2) σε αριθμό, αντίστοιχες με τα 
καθοριζόμενα στο 3ο άρθρο της παρούσας, καταστήματα διεξαγωγής της ψηφοφορίας. 

β) Όλοι οι εργαζόμενοι, πλην ιατρών, με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, στις 06-06-2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ. για άμεση εκλογή Εφορευτικών Επιτροπών της ψηφοφορίας των 
εκπροσώπων των εργαζομένων, πλην ιατρών. Οι Εφορευτικές Επιτροπές θα είναι δύο (2) σε αριθμό, 
αντίστοιχες με τα καθοριζόμενα στο 3ο  άρθρο της παρούσας, καταστήματα διεξαγωγής της ψηφοφορίας. 

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον οι παρόντες υπερβαίνουν κατά ένα (1) τα άτομα που είναι 
γραμμένα στον αντίστοιχο κατάλογο και λείπουν. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία (50% + 1) η 
κάθε συνέλευση και η αντίστοιχη εκλογή Εφορευτικών Επιτροπών θα επαναληφθεί στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 1ο όροφο του κτιρίου των Διοικητικών Υπηρεσιών της 
Οργανικής Μονάδας Έδρας Κιλκίς και όπως παρακάτω: 

α) για τους ιατρούς Ε.Σ.Υ. και τους ειδικευόμενους ιατρούς που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, στις  07-06-
2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. 
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β) για τους λοιπούς εργαζομένους, πλην ιατρών, στις 07-06-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ, 

Στην επαναληπτική συνέλευση για να υπάρχει απαρτία χρειάζεται να παρευρίσκεται το 30% των υπαλλήλων 
που είναι γραμμένα στον αντίστοιχο κατάλογο, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα μονάδας που τυχόν 
προκύπτει. 

Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία (30%), οι Εφορευτικές Επιτροπές συγκροτούνται με δημόσια κλήρωση 
(τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη για κάθε κατάστημα διεξαγωγής της ψηφοφορίας), η οποία 
διενεργείται από τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και αναβάλλεται η διενέργεια της εκλογής 
του εκπροσώπου των εργαζομένων για την επόμενη ημέρα ή για άλλη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, που 
ορίζει η Εφορευτική Επιτροπή, κατά την οποία θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όσοι εκλογείς και αν 
παρευρίσκονται. Η εν λόγω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 07/06/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 
μ.μ. στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 1ο όροφο του κτιρίου των 
Διοικητικών Υπηρεσιών της Οργανικής Μονάδας Έδρας Κιλκίς. 

Όσοι από τους εγγεγραμμένους στην κατάσταση των εκλογέων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή 
τους ως εκπροσώπου των εργαζομένων ή μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποβάλλουν έγγραφη δήλωση 
υποψηφιότητας προς τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς μέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου της 
Οργανικής Μονάδας Έδρας Κιλκίς, μέχρι την έναρξη της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής, δηλαδή έως 
και την 06-06-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Για την εκλογή ως εκπροσώπου των εργαζομένων 
επιτρέπεται η υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρίζονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. 
Ο Διοικητής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τις 
υποψηφιότητες στη συνέλευση και εάν υποβληθούν προφορικώς ενστάσεις, διακόπτεται η συνεδρίαση για 
εύλογο χρόνο προκειμένου οι ενστάσεις να υποβληθούν εγγράφως. Οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν 
προφορικώς, αν δεν υποβληθούν εγγράφως λογίζονται ότι δεν έχουν υποβληθεί. Επί των ενστάσεων που 
αφορούν στην παράλειψη εγγραφής στην κατάσταση των εκλογέων, στη διαγραφή από την κατάσταση των 
εκλογέων, καθώς και στους υποψήφιους για μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, αποφαίνεται αμέσως η 
συνέλευση με ανάταση των χεριών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή ή του εκπροσώπου του. Επί των 
ενστάσεων των υποψηφίων για την ανάδειξη του εκπροσώπου των εργαζομένων αποφαίνεται η Εφορευτική 
Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Εάν υποβληθεί μια 
υποψηφιότητα, δεν διεξάγεται εκλογή.. 

Οι Εφορευτικές Επιτροπές είναι τριμελής και εκλέγονται, μαζί με τα αναπληρωματικά μέλη, από τη 
συνέλευση με ανάταση των χεριών. Η ίδια συνέλευση ορίζει και τους Προέδρους των Εφορευτικών 
Επιτροπών. Η συνέλευση μπορεί να προτείνει μέλη της ως υποψηφίους για τη συγκρότηση των Εφορευτικών 
Επιτροπών, έστω και αν αυτά δεν έχουν θέσει υποψηφιότητα. Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών δεν 
επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκπρόσωποι των εργαζομένων. Καθήκοντα Προέδρου της συνέλευσης 
μέχρι την εκλογή των Εφορευτικών Επιτροπών ασκεί ο Διοικητής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε φορέα. 

Η άσκηση των καθηκόντων των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών είναι υποχρεωτική. Απαλλαγή από τα 
καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ – ΦΑΚΕΛΟΙ – ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ 
 
Για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και για την τήρηση μέτρων και ρυθμίσεων περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού,  καθορίζονται δύο (2) καταστήματα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, καθώς και 
ξεχωριστές ημερομηνίες εκλογών εκπροσώπου ιατρών και λοιπού προσωπικού, ως εξής: 

 Ένα κατάστημα στην έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς (Οργανική Μονάδα Κιλκίς) στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 1ο όροφο του κτιρίου των Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Νοσοκομείου,  για το προσωπικό που ανήκει οργανικά στη Νοσοκομειακή Μονάδα 
Κιλκίς και  
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 Ένα κατάστημα στην έδρα της Αποκεντρωμένης Μονάδας Γουμένισσας στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας, για το προσωπικό που ανήκει οργανικά στη Νοσοκομειακή 
Μονάδα Γουμένισσας.   

Ως ημερομηνίες διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας ορίζονται :  

 για την εκλογή εκπροσώπου ιατρών η 9η Ιουνίου 2022, από ώρα 09:00π.μ. – 17:00μ.μ. και στα 
δύο (2) ανωτέρω αναφερόμενα καταστήματα διεξαγωγής της ψηφοφορίας.  

 για την εκλογή εκπροσώπου λοιπού προσωπικού η 10η Ιουνίου 2022, από ώρα 09:00π.μ. – 
17:00μ.μ. και στα δύο (2) ανωτέρω αναφερόμενα καταστήματα διεξαγωγής της ψηφοφορίας 

Οι κατά τόπους Εφορευτικές Επιτροπές μπορούν με απόφασή τους να παρατείνουν τη διάρκεια της 
ψηφοφορίας, αν μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου υπάρχουν παρόντες εκλογείς για ψηφοφορία. 

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 αντίστοιχη Εφορευτική Επιτροπή της 
Οργανικής Μονάδας Έδρας Κιλκίς 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 οργανικών μονάδων θα μπορούν να ψηφίσουν με 
αλληλογραφία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 10 της ιδίας Υπουργικής απόφασης.    

Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι  μπορούν να ψηφίσουν με αλληλογραφία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 10 του άρθρου 10 της με αριθμό ΔΥ1δ/οικ 35509/16-3-2007 Υπουργικής απόφασης. 
Οι υποψηφιότητες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά, το οποίο τυπώνεται έντυπα 
ή χειρόγραφα σε λευκό χαρτί που φέρει εκτός από το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων και τον τίτλο του 
φορέα. Αναπαράγεται δε με φωτοτυπικό μηχάνημα σε ίδιο χαρτί. Επίσης χρησιμοποιούνται ομοιόμορφοι 
φάκελοι από αδιαφανές λευκό χαρτί.  

Οι ψηφοφόροι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα, ή άλλο δημόσιο έγγραφο αποδεικτικό 
της ταυτότητας που θα φέρει την φωτογραφία τους. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται τέτοιο έγγραφο, ο 
εκλογέας γίνεται δεκτός για την άσκηση του εκλογικού  δικαιώματος μόνον εάν είναι γνωστός στα δύο 
τουλάχιστον μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα ψηφοφορίας και 
παρουσιάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή η οποία δίνει σε κάθε εκλογέα ένα φάκελο σφραγισμένο με την 
σφραγίδα της και μονογραφημένο από τον Πρόεδρό της καθώς και ένα ψηφοδέλτιο αποσύρεται μόνος πίσω 
από το ειδικό διαχώρισμα (παραβάν). Αφού σημειώσει με σταυρό προτίμησης μόνον σε έναν υποψήφιο από 
τους αναγραφόμενους στο ενιαίο ψηφοδέλτιο δεξιά ή αριστερά του ονοματεπωνύμου του με στυλογράφο 
χρώματος μπλε ή μαύρου, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο φάκελο που του έχει παραδοθεί, επιδεικνύει το 
φάκελο στον Πρόεδρο και στους παριστάμενους, ώστε να είναι εμφανές ότι κρατά ένα μόνο φάκελο με τη 
σφραγίδα της Επιτροπής και τη μονογραφή του Προέδρου και στη συνέχεια το ρίχνει στην κάλπη. 

Επισημαίνουμε στους εκλογείς ότι το ψηφοδέλτιο είναι ΑΚΥΡΟ στις εξής περιπτώσεις : 
 Λέξεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές ή στίγματα ή άλλα σημεία ή σχήματα που σημειώνονται σε 

οποιαδήποτε πλευρά του ψηφοδελτίου, εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν 
το απόρρητο της ψηφοφορίας. 

 Στίγματα, λέξεις, σημεία ή σχήματα που σημειώνονται στο φάκελο, εφόσον κριθούν ως διακριτικά 
γνωρίσματα που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας, επάγονται την ακυρότητα 
του ψηφοδελτίου που είναι μέσα στο φάκελο. 

 Βρεθεί σε φάκελο που δεν είναι σύμφωνος με τους όρους της απόφασης αυτής. 
 Εκτυπώθηκε σε χαρτί που διαφέρει ολοφάνερα στο χρώμα από αυτό που χορηγήθηκε από την 

υπηρεσία. 
 Βρεθεί σε φάκελο που δεν φέρει τη μονογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής. 
 Βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια που έχουν σταυρό υπέρ διαφορετικών 

υποψηφίων. Αν όμως έχουν σταυρό στον ίδιο υποψήφιο, είναι έγκυρα και υπολογίζονται ως μία 
ψήφος 

 Έχει περισσότερους από ένα (1) σταυρό. 
 Δεν έχει καθόλου σταυρούς 



Σελίδα 5 από 6 
 

Αν στην κατάσταση των δικαιουμένων να εκλέγουν και να εκλέγονται είναι γραμμένος μόνο ένας 
δικαιούμενος ή υπάρχει μόνον ένας υποψήφιος, δεν διεξάγεται εκλογή και ο μοναδικός υποψήφιος 
αναδεικνύεται ως εκπρόσωπος των εργαζομένων με πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
   ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ – ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κηρύσσει την λήξη της ψηφοφορίας. Τότε η Επιτροπή προβαίνει 
στην αρίθμηση - καταμέτρηση των φακέλων βάσει της νόμιμης διαδικασίας.  Ακολούθως καταρτίζει, εις 
διπλούν, πίνακα στον οποίο εγγράφονται όλοι οι υποψήφιοι κατά φθίνουσα σειρά των σταυρών προτίμησης 
που καθένας τους έλαβε, με πρώτο τον υποψήφιο που συγκεντρώνει τους περισσότερους σταυρούς 
προτίμησης. Σε περιπτώσεις ισοψηφιών για τον προσδιορισμό της σειράς εγγραφής των υποψηφίων στον 
πίνακα διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή δημόσια κλήρωση. 

Εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο αναδεικνύεται ο υποψήφιος που είναι γραμμένος 
πρώτος στον πίνακα και οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά τη σειρά κατάταξής τους. 

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής γνωστοποιεί με έγγραφο του το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στον 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. 

Η παρούσα αποτελεί και  πρόσκληση των εργαζομένων για τις συνελεύσεις και όπως στο 2ο  άρθρο  
αναφέρεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ειδικές οδηγίες για τη διαδικασία των εκλογών αναφέρονται στην ΔΥ1δ/οικ.35509/16.03.2007 (ΦΕΚ  
421/Β΄/27-3-2007) απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Ειδικότερα, βάσει της διαμορφωθείσας μέχρι στιγμής κατάστασης, όσον αφορά μέτρα και ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς της νόσου COVID-19, υπενθυμίζονται και συνιστώνται τα 
κάτωθι: 

 Η προσέλευση των υπαλλήλων για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα θα πρέπει να γίνεται 
τηρουμένων των αποστάσεων του 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων. 

 Θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν μάσκα τόσο οι υπάλληλοι εκλογείς όσο και η εφορευτική 
επιτροπή. 

 Να μην παρατηρούνται φαινόμενα συνωστισμού και συγχρωτισμού 
 Καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, ο χώρος θα αερίζεται  
 Παρακαλούνται κατά το μέτρο του δυνατού οι εκλογείς να μη χρησιμοποιήσουν τα ίδια μέσα με τους 
 άλλους εκλογείς, ιδίως στυλό, ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, να χρησιμοποιηθούν γάντια μιας 

χρήσης ή να απολυμαίνονται τα μέσα και ο χώρος εκλογής μετά από κάθε χρήση. 

  
 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς 
  
  
  
 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. Αναπληρωτής Διοικητής - Γ. Ν. Κιλκίς – Φορέας Γουμένισσας 
2. Διοικητικό Συμβούλιο 
3. Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου 
4. Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας 
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5. Διευθυντές Ιατρικών Τμημάτων (με παράκληση να ενημερώσουν σχετικά τους εργαζομένους ιατρούς του τομέα 
τους) 

6. Προϊσταμένη Δ/νσης και Προϊστάμενο Υποδ/νσης Διοικητικής Υπηρεσίας 
7. Προϊσταμένη Δ/νσης και Προϊστάμενοι Υποδ/νσεων  Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
8. Πίνακες Ανακοινώσεων (4)  
9. Σωματείο Εργαζομένων 
10. Ε.Ν.Ι.Κ. 
11. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Γ. Ν. Κιλκίς - Οργανική Μονάδα έδρας Κιλκίς και Γ. Ν. Κιλκίς – Αποκεντρωμένη 

Οργανική Μονάδα  Γουμένισσας για ενέργειες. 
12. Γραμματεία  
13. Προϊστάμενοι όλων των τμημάτων (με παράκληση να ενημερώσουν σχετικά τους εργαζομένους τους) 
14. Διαδικτυακό τόπο Γ.Ν. Κιλκίς 
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