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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Αριθμ.178/19-8-2015
Θέμα:’’Χώρος διεξαγωγής ψηφοφορίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΓΝ Πέλλας ‘’
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας
Έχοντας υπόψη :
1.

Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 § 2 & 159 § 2 εδ. (β) του
Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α/09.02.2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου
δεύτερου του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ.Α/29.03.2010) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου ένατου §. 9 & 13 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α/14.03.2012), οι αιρετοί
εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να ανήκουν στην
κατηγορία ΠΕ, ΤΕ, ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ’.

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.1884/1990 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/16.06.1990), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 6 § 3 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α/04.09.2009).

3.

Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

4.

Την Υπουργική απόφαση αρ. Υ4α/οικ.84627/2011 (ΦΕΚ 1681/τ.Β/28.07.2011) «Διασύνδεση
Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης τους και λειτουργίας τους»

5.

Την αριθ. Υ4α/οικ.123906/31.12.2012 κοινή Υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός
του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών και του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας». (ΦΕΚ
3510/τ.Β’/2012)

6.

Την αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.09.1988 Υπουργική απόφαση «Τρόπος, διαδικασία και
προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του
προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (ΦΕΚ
684/τ.Β’/1998),

όπως

τροποποιήθηκε

στη

συνέχεια

με

τις

αρ.

ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/07.12.1988 (ΦΕΚ 876/Β’/1998), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/03.09.1990
(ΦΕΚ 562/Β’/1990), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/683/19516/26.09.2001 (ΦΕΚ 1246/Β/2001), Υπουργικές
αποφάσεις.

7.

Την αρ. ΔΥ1δ/οικ. 77202/24.06.2010 (ΦΕΚ 973/τ.Β’/30.06.2010) «Συγκρότηση των κοινών
υπηρεσιακών συμβουλίων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των νοσοκομείων της παρ. 10 του
άρθρου 13 του Ν.2889/2001 των υγειονομικών περιφερειών»

8

Το αριθ.ΓΔ/5390/15-6-15 έγγραφο, σχετικά με την διαδικασία εκλογών, για την ανάδειξη αιρετών
εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΓΝ Πέλλας.

Αποφασίζει,
ορίζει χώρους ψηφοφορίας για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο του ΓΝ Πέλλας ως εξής:
Α)Για τους υπαλλήλους του Ν.Έδεσσας,ΚΕΦΙΑΠ και ΕΠΑΣ, το χώρο της Σοφίτας του Νοσοκομείου,(άνωθεν
Καρδιολογικής Κλινικής).
Β)Για τους υπαλλήλους του Ν.Γιαννιτσών ,το αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.
Σε κάθε χώρο ψηψοφορίας θα υπάρχουν δύο κάλπες.Μία για τους μόνιμους υπαλλήλους και μία για τους
υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ

