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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κιλκίς   04/ 07/ 2022 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Αρ. πρωτ.: 7018/01-07-22 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑ ΚΙΛΚΙΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Προς: 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πίνακα Αποδεκτών 

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

Πληροφορίες: ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ  

Τηλέφωνο: 2341 3 51 646  

E-mail: impa@ghkilkis.gr  

 

  

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

Νοσοκομείου Κιλκίς. 

ΣΧΕΤ.:  α) Την με αρ. πρωτ.: Α1β / Γ.Π.27653 / 02-06-2016  (ΑΔΑ:Ω94Π465ΦΥΟ-ΥΜΨ) Υπουργική         

Απόφαση συγκρότησης και ορισμού μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου 

Κιλκίς, όπως ισχύει (Τροποποίηση 6η  με ΑΔΑ:Ω1Δ9465ΦΥΟ-ΣΦΣ). 

              β) Το με αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/οικ.10294/24-06-2022  (ΑΔΑ:ΡΙΒΘ46ΜΤΛ6-25Θ) 

   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-ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024. 

 

 Έχοντας υπόψη τη λήξη της θητείας των αιρετών εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του  

Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς την 31-12-2022 και σύμφωνα με τις διατάξεις του (β) σχετικού αρχίζει η  

διαδικασία για την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού 

Νοσοκομείου Κιλκίς για τη χρονική περίοδο 01-01-2023 – 31-12-2024. 

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

κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.  

Οι πίνακες εκλογέων (μονίμων, ΙΔΑΧ) θα συνταχθούν από το τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού κάθε οργανικής μονάδας και θα ανακοινωθούν από το τμήμα Γραμματείας κάθε οργανικής 

μονάδας στους πίνακες ανακοινώσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 

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

υποβάλλονται αιτήσεις, διορθώσεις και ενστάσεις στο αρμόδιο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού κάθε οργανικής μονάδας για τυχόν παράλειψη εκλογέων ή αναγραφή εσφαλμένων 

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

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κάθε οργανικής μονάδας και οι πίνακες εκλογέων 

οριστικοποιούνται μετά τις τυχόν διορθώσεις με σχετική πράξη. 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι 11/07/2022, στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

κάθε οργανικής μονάδας και συντάσσεται αλφαβητικός πίνακας υποψηφίων, ο οποίος τοιχοκολλάται 

και αναρτάται. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων 



υποψηφιοτήτων, υποβάλλονται ενστάσεις για διαγραφή κάποιου από τον πίνακα υποψηφίων, οι οποίες 

εξετάζονται από την εφορευτική επιτροπή και καταρτίζεται ο οριστικός πίνακας υποψηφίων. 

Υπενθυμίζεται η τήρηση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 1 της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/ οικ. 

29614 (Β΄ 3794/2016) υπουργικής απόφασης για τον φορέα Γ. Ν. – Κ. Υ. Γουμένισσας. 

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

1988 (Β΄ 684) υπουργικής απόφασης. 

Θα ακολουθήσει κοινοποίηση νέου έγγραφου μας για την συνέχιση των διαδικασιών ανάδειξης αιρετών 

μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, καθώς και του ορισμού 

ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών. 

 

     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

   του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς 

 

 

 

       Ι ΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 

  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Διοικητής Γ. Ν. Κιλκίς 

Αναπληρωτής Διοικητής Γ. Ν. Κιλκίς 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας 

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κάθε οργανικής μονάδας 

Τμήμα Γραμματείας κάθε οργανικής μονάδας 

Πίνακες ανακοινώσεων κάθε μονάδας 

Σωματείο Εργαζομένων 

Διαδικτυακό τόπο Γ. Ν. Κιλκίς 
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