
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗ 14ης ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ 14-6-2017 

ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  
¨ΑΓΙΟ ΠΑΤΛΟ¨ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ Δ1 : «Κύρωση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της αριθμ. ΟΦ 

2/2017 σχετικά με την φύλαξη». 
 

Σο Διοικητικό υμβούλιο του Νοσοκομείου αφού έλαβε υπόψη του: 
1. την εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος από την Πρόεδρο του Διοικητικού 

υμβουλίου, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 8525/14-62017   έγγραφο της Διοικητικής 

Διευθύντριας του Νοσοκομείου μας, το οποίο έχει ως εξής: 
« ΦΕΣ: α) Σις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «ύσταση ανεξάρτητης αρχής για   

την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης». 
             β)Σις διατάξεις του άρθρου 63 του N.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 
και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις». 
            γ) Σις διατάξεις του άρθρου 107 του N.4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής 
Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις». 
             δ) Σην ανακοίνωση με αριθμ. ΟΦ 2/2017 (αριθμ. Πρωτ. 6209/03-05-2017) για την 
ύναψη υμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Φρόνου για τη Υύλαξη του Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος». 
            ε) Σο από 31-03-2017 Παράρτημα Ανακοινώσεων, σχετικό με οδηγίες για τη 
συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης της προκήρυξης και του τρόπου μοριοδότησης. 
            στ) Η υπ’ αριθμ.  505/06-06-2017 (Ορθή επανάληψη) Πράξη Διοικητή, περί ορισμό 
τριμελούς επιτροπής για την κατάρτιση προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.  
           ζ) Σο υπ’ αριθμ. πρωτ. 8391/13-06-2017 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής για την 
κατάρτιση προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για τις θέσεις εποχικού προσωπικού 
ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας. 
Θέτοντας υπόψη σας : 

1. Σα σχετικά (α-στ) έγγραφα που αφορούν στην  Ανακοίνωση  ΟΦ 2/2017 για την σύναψη 
υμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Φρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών 
περιστάσεων, 5 ατόμων ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας. 

2. Σο σχετικό (ζ), που αφορά στο πρακτικό αξιολόγησης της τριμελούς επιτροπής για την κατάρτιση 
προσωρινών πινάκων αξιολόγησης φύλαξης της ΟΦ 2/2017.  

Παρακαλούμε να αποφασίσετε: 
- για την κατά τον νόμο προβλεπόμενη κατακύρωση  των πινάκων κατάρτισης της επιτροπής 
αξιολόγησης (σχετ. ζ). 
  -την έγκριση σύναψης συμβάσεων εργασίας 5 ατόμων ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας. 
  - την αποστολή των εγκεκριμένων πινάκων προς τον ΑΕΠ.  

2. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των Μελών, κατά την οποία το αιρετό μέλος κ. 
Βαλαρούτσου Κωλέτη Δέσποινα έδωσε λευκή ψήφο. 

 
ΟΜΟΥΩΝΑ ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ 

1. Σην κατά τον νόμο προβλεπόμενη κατακύρωση των πινάκων κατάρτισης της επιτροπής 

αξιολόγησης (σχετ. ζ). 
2. Σην έγκριση σύναψης συμβάσεων εργασίας 5 ατόμων ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας. 
3. Σην αποστολή των εγκεκριμένων πινάκων προς τον ΑΕΠ.  

4. Επικυρώνει άμεσα την απόφασή του 
 
            Η Πρόεδρος                     Aντιπρόεδρος ΕΡΙΔΗ ΠΕΣΡΟ 
                                                   Μέλος ΔΗΜΚΑ ΙΩΑΝΝΗ 
                                                   Μέλος ΚΑΝΑΣΑ ΜΑΡΙΑ 
                                                   Αιρετό Μέλος ΒΑΛΑΡΟΤΣΟΤ ΚΩΛΕΣΗ ΔΕΠΟΙΝΑ  
     ΠΑΣΕΡΝΑ ΑΝΑΣΑΙΑ               
                                                                                 

Ακριβές απόσπασμα 
η Γραμματέας του Δ.Σ. 

 
ΝΙΚΗ ΤΑΨΑ 

ΑΔΑ: Ψ9Π346906Ι-Β5Ξ
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