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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Της 7ης/17-3-2017 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού
Νοσοκομείου Χαλκιδικής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 14.446/19-72016 Κοινή Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού και Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ
415/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./29-7-2016).
Στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής σήμερα 17/3/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα
11.00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου τα παρακάτω μέλη:
1. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
2. ΚΥΡΓΙΑΦΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. KYΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
4. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5. ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση μετέχει η Αναπληρώτρια Γραμματέας η κ. Γιγίνη Μαρία.
Το Δ.Σ. μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας από την Πρόεδρο κ. Στεφανίδου
Λαμπρινή αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα της αρίθμ. 3.058/15-3-2017
ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜA 8o: Αίτηση της υπαλλήλου Κυριάκου Ιφιγένειας, κατηγορίας ΠΕ
κλάδου Διοικητικού Οικονομικού για απόσπασή της στο γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής.
Στη συζήτηση του παραπάνω θέματος δεν μετέχει το τακτικό μέλος κ. Κυριάκου
Κωνσταντία λόγω κωλύματος συγγένειας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14
παρ. 6 του Ν. 2690/99 όπως τροποποιήθηκε καιν ισχύει και αντικαθίσταται από το
αναπληρωματικό μέλος κ. Χριστοδούλου Γρηγόριο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εξής:
α)Τις διατάξεις του Ν.4440/2-12-2016 τ.Α΄» Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη
Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που
διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016 ασυμβίβαστα και
πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» άρθρο
18 (μεταβατικές διατάξεις) παράγραφος 2 «Αποσπάσεις εξακολουθούν να
διενεργούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέχρι τις 15/4/2017 έναρξη
εφαρμογής του ΕΣΚ. Οι κατά τα ανωτέρω διενεργούμενες αποσπάσεις, λήγουν
αυτοδικαίως ένα (1) έτος μετά της έναρξη εφαρμογής του ΕΣΚ, στις 15/4/2018» και
άρθρο 19 παράγραφος 1α (τελικές – καταργούμενες διατάξεις) «Κάθε γενική ή ειδική
διάταξη για τη διενέργεια απόσπασης ή μετάταξης που αντίκειται στις διαδικασίες,
τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το ΕΣΚ καταργείται, με την επιφύλαξη του
άρθρου 18, με εξαίρεση τις εξής ειδικές διατάξεις για τις αποσπάσεις: α) σε πολιτικά
γραφεία (Π.Δ. 63/2005), σε γραφεία αιρετών σε ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, σε γραφεία
βουλευτών, σε κόμματα, στην Προεδρία της Δημοκρατίας».
β)Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 τ.Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 247
(Αποσπάσεις), παράγραφος 11α, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4351/4-12-2015,
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άρθρο 27 «Η παρ. 11 του άρθρου 247 του Ν.3852/2010 (Α΄87) όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του εποπτεύοντος
Υπουργού και σύμφωνη γνώμη του οικείου οργάνου διοίκησης νομικού προσώπου
επιτρέπεται η απόσπαση ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος στα γραφεία των
Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών έως επτά (7) και τριών (3) αντιστοίχως,
υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα καθώς και
υπαλλήλων ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού. Η διάρκεια των αποσπάσεων είναι ίση με τη
διάρκεια της θητείας των Περιφερειαρχών και των Αντιπεριφερειαρχών».
γ)Την υπ’ αρίθμ. 01α/101/28-2-2017 αίτηση της υπαλλήλου Κυριάκου Ιφιγένειας
κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού με αριθμό πρωτοκόλλου της
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη.
δ)Το υπ’ αρίθμ. 77.442/258/28-2-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, με θέμα
«Απόσπαση της υπαλλήλου Κυριάκου Ιφιγένειας στο Γραφείο του
Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής».
ε)Την αρίθμ. πρωτ. 2.800/8-3-2017 εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την από 28/2/2017 αίτηση της μόνιμης υπαλλήλου του Γ.Ν. Χαλκιδικής κας
Κυριάκου Ιφιγένειας κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για
απόσπαση στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Η διάρκεια της
απόσπασης θα είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας του Αντιπεριφερειάρχη Ν.
Χαλκιδικής.
Η απόφαση αυτή επικυρώνεται άμεσα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΓΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
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