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            Αν. Διοικητή   
             Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας 
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                  Κοινοποίηση 

Διοικητή Γ.Ν. Πέλλας 
  

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
Της Τριμελούς Επιτροπής αρμόδιας για τη σύνταξη του καταλόγου κατάταξης των 
υποψηφίων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Νομικά Πρόσωπα που 
υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 
ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για ανάγκες καθαριότητας, [Άρθρα: 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 
4430/2016 ΚΑΙ 107 του ν. 4461/2017] του Γ.Ν. Πέλλας, Ν.Μ.Γιαννιτσών.  

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού έλαβε υπόψη της τα κάτωθι αναφερόμενα 
σχετικά: 
 
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 
(ΦΕΚ1431/τ.Β΄/30.04.2012). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7, του Ν.3329/2005 ΄΄Εθνικό Σύστημα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις΄΄  

3. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.60151/04.08.2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας, που 
δημοσιεύτηκε  στο αριθ. 447/τ.ΥΟΔΔ/2016 ΦΕΚ, σύμφωνα με την οποία 
διορίστηκε σε θέση αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.Πέλλας με αρμοδιότητα το 
Γ.Ν. Γιαννιτσών ο κ. Βουδρισλής Αλέξανδρος. 

4. Την αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ.15978/03.03.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας, που  
δημοσιεύτηκε στο αριθ. ΦΕΚ 109/09.03.2017/τ. Υ.Ο.Δ.Δ. δυνάμει της οποίας 
διορίστηκε σε θέση Διοικητή Γ.Ν.Πέλλας, ο κ. Σμίας Χρήστος του Ιωάννη. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) 
«Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και Ανάπτυξη των φορέων της και άλλες 
διατάξεις». 

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 29η/19.10.2017 (θέμα 4ο – Διοικητικό) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Πέλλας με την οποία αιτιολογείται η συνδρομή 
της απρόβλεπτης και επείγουσας περίστασης για πρόσληψη προσωπικού κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016 και στην οποία εμπεριέχεται και η 
Οικονομική μελέτη της υπηρεσίας περί της ωφέλειας που επιτυγχάνεται με τη 
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σύναψη των συμβάσεων εργασίας του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016 σε 
σύγκριση με άλλα μέσα.  

7. Την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2 / 2018 Ανακοίνωση για την πρόσληψη εποχικού 
προσωπικού σε Νομικά Πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του 
Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών 
περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 
ανάγκες καθαριότητας, [Άρθρα: 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 
4430/2016 ΚΑΙ 107 ΤΟΥ ν. 4461/2017]  

8. Την αριθμ. Γ5α/οικ.2053/26.02.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή περί 
ανάρτησης της ΣΟΧ1/2018 και ΣΟΧ2/2018 στο κατάστημα της υπηρεσίας 
καθώς και στον χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Πέλλας στο οποίο εδρεύει η υπηρεσία μας. 

9. Το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για 
τις παραπάνω θέσεις την 12.03.2018   

10. Την αριθμ. Γ5α/οικ.2732/13.03.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή περί  
συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής έργο της οποίας θα είναι η σύνταξη του 
καταλόγου κατάταξης με σειρά προτεραιότητας για την πρόσληψη εποχικού 
προσωπικού για τις ανάγκες καθαριότητας. 

11. Το υπ’ αριθμ. /03.04.2018 έγγραφο προς τους ισοβαθμούντες υποψηφίους με 
θέμα «Δημόσια Κλήρωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας» 

12. Το υπ’ αριθμ. Γ5ζ/3589/04/04/2018 έγγραφο προς τον Αν. Διοικητή με θέμα 
«Δημόσια Κλήρωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας 

13. Το υπ’ αριθ. 8589/2018//1/2018/15.06.2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Επιλογής Προσωπικού, Γ’ Διεύθυνση Επιλογής Προσωπικού, Τμήμα Ελέγχου 2 
με Θέμα: «Απόφαση επί ενστάσεως» 

 
 
Κατόπιν του υπ’ αριθ. 8589/2018//1/2018, 15.06.2018 εγγράφου της Γενικής 
Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού, Γ΄ Διεύθυνση Επιλογής Προσωπικού, Τμήμα 
Ελέγχου 2, με Θέμα «Απόφαση επί ενστάσεως», η τριμελής επιτροπή κατά το 
διάστημα 25.06.2018 έως 29.06.2018 προέβη σε άνοιγμα των εκατόν δέκα  (110) 
φακέλων υποψηφίων και στον ενδελεχή έλεγχο των δικαιολογητικών και μοριοδότηση 
καθενός εξ αυτών βάσει των οριζόμενων κριτηρίων της αριθμ. Γ1/οικ.538/16.01.2018 
ανακοίνωσης, του παραρτήματος ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου 
χρόνου εργασίας (ΣΟΧ) καθώς και του Νο (13) σχετικού. 

 
 
 

Ως εκ τούτου 
 

 
 
Η επιτροπή προέβη σε έλεγχο των αιτήσεων συμμετοχής και των συνημμένων 
δικαιολογητικών των υποψηφίων, ως προς το κριτήριο της εμπειρίας, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο υπ’ αριθ. 8589/2018//1/2018/15.06.2018 έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού, Γ’ Διεύθυνση Επιλογής Προσωπικού, Τμήμα 
Ελέγχου 2 με Θέμα: «Απόφαση επί ενστάσεων» 
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Κατόπιν όλων των ανωτέρω σας επισυνάπτουμε τον πίνακα κατάταξης των 
υποψηφίων. 
 
 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  
                     
 
 
 
 
 
                                                     Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                              
                                        ΝΤΙΟΥΔΗ ΠΑΓΩΝΑ 
                                                                                         
                                       ΤΖΙΩΡΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
                                       (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΙΑΣ)  
                                                                                        
                                        ΔΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


