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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) Την αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (Β΄ 684) υπουργική απόφαση (εφεξής υπουργική 

απόφαση),  όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-1988 (Β΄ 876), 

ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3-9-1990 (Β΄562), ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/ 19516/26-9-2001 (Β΄ 1246), 

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (Β΄3794) υπουργικές αποφάσεις. 

 γ) Το με αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/οικ.10294/24-06-2022  (ΑΔΑ:ΡΙΒΘ46ΜΤ Λ6-25Θ) 

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. 

 δ) Την  με  αρ. πρωτ.: 7018 / 01-07-22  (ορθή  επανάληψη)  ανακοίνωση    διαδικασιών 

εκλογών για   την  ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 

Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. 

 ε) 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» 

 στ) Την με αρ.πρωτ.: 7636/15-07-22  πράξη  οριστικοποίησης πινάκων εκλογέων  αιρετών 

εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο  του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. 

 ζ) )   Την με αρ.πρωτ.: 7918/21-07-22  πράξη οριστικοποίησης πίνακα υποψηφίων αιρετών 

εκπροσώπων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο  του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. 

 η) Την  Την με αρ. πρωτ.: Α/5034/11-05-22 απόφαση Διοικητή ορισμού υπαλλήλου ως υπεύθυνη 

διοικητικής υποστήριξης της διεκπεραίωσης εκλογικών διαδικασιών για ανάδειξη αιρετών 

εκπροσώπων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ.πρωτ.: 7018/01-07-22 (ορθή επανάληψη) ανακοίνωση διαδικασιών 

ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων για το  Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και των 

πράξεων οριστικοποίησης  πινάκων εκλογέων και πίνακα 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 17-08-22  ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 1
ο
 όροφο του 

κτιρίου των Διοικητικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 
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Η επιτροπή που διεξάγει την κλήρωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαρτίζεται από τους κάτωθι: 

 

1. Στάχτιαρη Νικολέτα, Προϊσταμένη  Διεύθυνσης  Διοικητικής  Υπηρεσίας, 

2. Νικολάου Θεόδωρος, Προϊστάμενος  Υποδιεύθυνσης  Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας   

3. Ράϊας Αθανάσιος, Προϊστάμενος  Υποδιεύθυνσης  Διοικητικού - Οικονομικού 

παρουσία ενός εκπροσώπου του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου μας. 

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Ιωάννα Μπαξεβάνη, υπάλληλος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 

σύμφωνα με το (η) σχετικό. 

Η επιτροπή μετά την κλήρωση θα συντάξει πρακτικό και θα το υποβάλλει στο γραφείο Διαχείρισης 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Οργανικής  Μονάδας Έδρας Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς (Γ.Ν. Κιλκίς) μέσω 

του τμήματος Γραμματείας, γραφείου Πρωτοκόλλου, για τις απαιτούμενες ενέργειες κοινοποίησης του. Η 

άσκηση των καθηκόντων των μελών της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωτική και απαλλαγή από τα 

καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος.  

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. 

Mε την φροντίδα της ορισμένης υπαλλήλου, διοικητικής υποστήριξης της διεκπεραίωσης των εκλογικών 

διαδικασιών, ετοιμάζεται το εκλογικό υλικό, ψηφοδέλτια και φάκελοι το οποίο και παραδίδεται μαζί με τις 

καταστάσεις εκλογέων στην εφορευτική επιτροπή μέχρι 19/09/22 καθώς και στο τμήμα Γραμματείας κάθε 

μονάδας για την αποστολή εκλογικού υλικού για ψήφο με  αλληλογραφία των υπαλλήλων που υπηρετούν 

εκτός της έδρας της υπηρεσίας. 

Οι εκλογές θα διενεργηθούν στις 20/09/22 ημέρα Τρίτη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου στον 1ο όροφο του κτιρίου των Διοικητικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου,  μόνο για τους 

μόνιμους υπαλλήλους ,  διότι δεν υπάρχουν υποψήφιοι ΙΔΑΧ.  Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι 

υποχρεωτική. 

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

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

παρουσία αιρετών εκπροσώπων. 

 

 

 

                                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

                                                                                            του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς 

 

 

 

                                                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 Διοικητής Γ. Ν. Κιλκίς 

 Αναπληρωτής Διοικητής Γ. Ν. Κιλκίς 

 Διοικητικό Συμβούλιο 

 Προϊστάμενους Διοικητικής – Οικονομικής υπηρεσίας κάθε οργανικής μονάδας Γ.Ν. Κιλκίς 

 Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κάθε οργανικής μονάδας Γ.Ν. Κιλκίς  

 Τμήμα Γραμματείας κάθε οργανικής μονάδας Γ.Ν. Κιλκίς  

 Αναφερόμενους υπαλλήλους 

 Σωματείο Εργαζομένων 

 Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής Γ.Ν Κιλκίς (για ανάρτηση στον επίσημο διαδικτυακό 

τόπο του Γ.Ν. Κιλκίς) 
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