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ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ : 
 

1. Τον Οργανισµό του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ( ΦΕΚ 3510/τ.Β'/31-12-2012) στον οποίο 
συνενώνεται µαζί µε τον Οργανισµό του πρώην Γ.Ν. Έδεσσας, ο Οργανισµός του πρώην Γ.Ν. Γιαννιτσών 
(ΦΕΚ 1431/τ.Β'/30-04-2012). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7, του Ν. 3329/2005 " Εθνικό Σύστηµα Υγείας και  
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις ", που αναφέρονται στις αρµοδιότητες  

    του ∆ιοικητή και του Αναπληρωτή ∆ιοικητή, σύµφωνα µε τις οποίες ο ∆ιοικητής «Έχει την  
ευθύνη της οργάνωσης, συντονισµού, ελέγχου και εύρυθµης λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών του 
Νοσοκοµείου», καθώς επίσης και ότι τον ∆ιοικητή στα καθήκοντά του τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής 
∆ιοικητής και όταν αυτός δεν υπάρχει ο ∆ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας. 

3. Το γεγονός ότι έχουν παραιτηθεί ο ∆ιοικητής του Γ.Ν.Πέλλας κος Ηλίας Τσιαµήτρος και ο Αναπληρωτής 
∆ιοικητής κος Παναγιώτης Τσακπουνίδης. 

4. Την αριθ.23258/02-01-2014 Απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), δυνάµει της οποίας 
ορίστηκε ∆ιευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας στη Νοσοκοµειακή Μονάδα Γιαννιτσών του Γ.Ν.Πέλλας ο 
ιατρός Γεώργιος Κουτσός, Συντονιστής ∆ιευθυντής Παιδιατρικής.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) «Καθαριότητα των κτιρίων των 
κεντρικών, των αποκεντρωµένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, µετά από 
απόφαση του ∆Σ τους, καθώς και των Ν.Π.∆.∆ και των Ν.Π.Ι.∆. που εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Υγείας» όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.51 του Ν. 4384/16 (ΦΕΚ 78/Α/26-04-2016). 

6. Τις διατάξεις της αριθµ. Γ.Π.οικ.22273/22-03-2016 εγκυκλίου του Υπουργού Υγείας «Σύναψη νέων 
συµβάσεων µίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτιρίων ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆, που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Υγείας σύµφωνα µε το άρθρο 97 του Ν.4368/2016 (Α∆Α : ΩΣΝΟ465ΦΥΟ-62Θ) 

7. Τις διατάξεις της αριθµ. Α2β/ΓΠ.οικ.26994/11-04-2016 εγκυκλίου του Υπουργού Υγείας «∆ιευκρινιστικές 
οδηγίες για τη Σύναψη νέων συµβάσεων µίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτιρίων ΝΠ∆∆ και 
ΝΠΙ∆, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας σύµφωνα µε το άρθρο 97 του Ν.4368/2016 (Α∆Α : 
9ΠΜ3465ΦΥΟ-ΠΓΜ) 

8. Την αριθµ.16η/31.5.2016 απόφαση ∆Σ του ΓΝ Πέλλας – Θέµα 9ο Οικονοµικά Γιαννιτσών 
9. Την αριθµ.Γ1/οικ.4746/3.6.2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη ατοµικών 

συµβάσεων µίσθωσης έργου για την καθαριότητα της  Νοσοκοµειακής Μονάδας Γιαννιτσών του ΓΝ 
Πέλλας  

10. Το αριθµ.πρωτ.Γ5α/οικ.5450 /23.6.2016 Πρακτικό της Τριµελούς Επιτροπής αρµόδιας για τη σύνταξη του 
καταλόγου κατάταξης των υποψηφίων για τη σύναψη ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης έργου για την 
καθαριότητα της  Νοσοκοµειακής Μονάδας Γιαννιτσών του ΓΝ Πέλλας  

11. Το αριθµ.πρωτ.Γ5α/5878/5.7.2016 ορθή επανάληψη του Πρακτικού της Τριµελούς Επιτροπής αρµόδιας 
για τη σύνταξη του καταλόγου κατάταξης των υποψηφίων για τη σύναψη ατοµικών συµβάσεων 
µίσθωσης έργου για την καθαριότητα της  Νοσοκοµειακής Μονάδας Γιαννιτσών του ΓΝ Πέλλας 

 

 



 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 
την ανάρτηση του πρακτικού µε αριθµ.πρωτ.Γ5α/5878/5.7.2016, της Τριµελούς Επιτροπής αρµόδιας  για 
τη σύνταξη του καταλόγου κατάταξης των υποψηφίων για τη σύναψη ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης 
έργου για την καθαριότητα της  Νοσοκοµειακής Μονάδας Γιαννιτσών του ΓΝ Πέλλας, από τους 
υπαλλήλους κ. Παραλούκα ∆ήµητρα, ΤΕ ∆ιοίκησης Νοσοκοµείων και την κ. Παπαδοπούλου Μυροφόρα ΠΕ 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού.  
Κατά του πίνακα κατάταξης, των υποψηφίων για τη σύναψη ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης έργου για 
την καθαριότητα µε τη Νοσοκοµειακή Μονάδα Γιαννιτσών του ΓΝ Πέλλας, οι ενδιαφερόµενοι επιτρέπεται 
να ασκήσουν ένσταση µέσα σε απ οκλειστική προθεσµία δύο(2) εργασίµων ηµερών, η οποία αρχίζει την 
6.7.2016 και λήγει την 7.7.2016 και ώρα 14:30 µ.µ. 
 
        Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

           ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  

                 ΤΟΥ ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ 
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