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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

Λάρισα 29/05/2018
Αρ. Πρωτ. Υ6/27461

5η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια
Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ
Σαυ. Δ/μρη:
Διεύθσμρη:
Τπεύθσμξπ:
Σηλέτχμξ:
FAX:
E-mail:

Πεοιξυή Μεζξύολξ, Σ.Κ. 41110,
Λάοιρα, Σ.Θ. 2101
Αμάπςσνηπ Αμθοώπιμξσ Δσμαμικξύ
Μξμάδχμ
Φαςζημίκξσ ςέλλα
2413 – 500848
2410 – 232929
shat@dypethessaly.gr

ΠΡΟ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Θέμα: «Ανακοίνωση πίνακα υποψηφίων για την ανάδειξη ενός αιρετού εκπροσώπου των
ιατρών μετά του αναπληρωτή του, στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, στην
έδρα της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στέρεας Ελλάδας»
χετ: α) Σιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 10 ςξσ άοθοξσ 50 ςξσ μ. 3370/2005 (ΥΔΚ 176/1/11-7-2005)
«Οογάμχρη και λειςξσογία ςχμ σπηοεριώμ δημόριαπ σγείαπ και λξιπέπ διαςάνειπ».
β) Σιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 2δ ςξσ άοθοξσ 11 ςξσ μ. 3329/2005 (ΥΔΚ 81/Α/4-4-2005 όπχπ
ςοξπξπξιήθηκε με ςιπ διαςάνειπ ςχμ παοαγοάτχμ (27) & (28) ςξσ ςοίςξσ άοθοξσ ςξσ μ.
3527/2007 (ΥΔΚ 25/Α/9-2-2007).
γ) Η αοιθμ. ΔΤ1δ/ξικ.55534/04-05-2007 Ο.Δ (ΥΔΚ 2168/ς.Β/09-11-2007) Τπξσογική
Απόταρη « Καθξοιρμόπ ςοόπξσ και διαδικαρίαπ εκλξγήπ εκποξρώπξσ ςχμ ιαςοώμ ρςα
Πειθαουικά σμβξύλια ςχμ Διξικήρεχμ Τγειξμξμικώμ Πεοιτεοειώμ (Δ.Τ.ΠΔ.) ςηπ υώοαπ».
δ) Η αο. ποχς. Α1β/Γ.Π.: 52247/25/07/2016 απόταρη ςξσ Τπξσογξύ Τγείαπ ρσγκοόςηρη
και ξοιρμόπ μελώμ ρςξ Ποχςξβάθμιξ Πειθαουικό σμβξύλιξ αομόδιξ για πειθαουικά
θέμαςα ςχμ ιαςοώμ, πλημ ςχμ ειδικεσμέμχμ, ςηπ 5ηπ Τγειξμξμικήπ Πεοιτέοειαπ Θερραλίαπ
& ςεοεάπ Δλλάδα.
ε) Η αοιθμ. ποχς.Υ6/24014/14/05/2018 Απόταρη Διξικηςή για Ποξκήοσνη Δκλξγώμ για
ςημ αμάδεινη ςξσ αιοεςξύ Δκποξρώπξσ ςχμ Ιαςοώμ με βαθμό Διεσθσμςή ρςξ Ποχςξβάθμιξ
Πειθαουικό σμβξύλιξ ρςημ έδοα ςηπ 5ηπ Τγειξμξμικήπ Πεοιτέοειαπ Θερραλίαπ και ςεοεάπ
Δλλάδαπ
ρς) Σξ με αοιθμ. ποχς. Υ6/24567/16/05/2017 Αμακξίμχρη ςχμ πιμάκχμ ςχμ σπξφητίχμ
πξσ έυξσμ δικαίχμα «εκλέγειμ» και «εκλέγερθαι» για ςημ αμάδεινη εμόπ αιοεςξύ
εκποξρώπξσ ςχμ ιαςοώμ μεςά ςξσ αμαπληοχςή ςξσ, ρςξ Ποχςξβάθμιξ Πειθαουικό
σμβξύλιξ, ρςημ έδοα ςηπ 5ηπ Τ.ΠΔ Θερραλίαπ και ςέοεαπ Δλλάδαπ
ζ)Σημ αοιθμ. ποχς. Α2β/Γ.Π.ξικ.27698/16-04-2015 (ΥΔΚ 255/ς.Τ.Ο.Δ.Δ./17-04-2015)
Απόταρη ςξσ Τπξσογξύ Τγείαπ για διξοιρμό ςξσ Νέρςξοα Αμςχμίξσ χπ Διξικηςή ςηπ 5ηπ
Τ.ΠΔ. Θερραλίαπ και ςεοεάπ Δλλάδξπ.
η)Σημ αοίθμ. ποχς. Α2β/ΓΠξικ 34901/9-5-2017 (ΥΔΚ 221/ς.Τ0ΔΔ/12-5-2017) Απόταρη ςξσ
Τπξσογξύ Τγείαπ πξσ ατξοά ςημ αμαμέχρη θηςείαπ ςξσ Νέρςξοα Αμςχμίξσ χπ Διξικηςή
ςηπ 5ηπ Τ.ΠΔ. Θερραλίαπ και ςεοεάπ Δλλάδξπ.
θ) Η από 16/05/2018 ποόρκληρη για ςημ σπξβξλή σπξφητιξςήςχμ για ςημ αμάδεινη
αιοεςξύ εκποξρώπξσ ςχμ ιαςοώμ καθώπ και ςξσ αμαπληοχςή ςξσ ρςξ Ποχςξβάθμιξ
Πειθαουικό σμβξύλιξ, αομόδιξ για πειθαουικά θέμαςα, ρςημ έδοα ςηπ 5ηπ Τγειξμξμικήπ
Πεοιτέοειαπ Θερραλίαπ και ςεοεάπ Δλλάδαπ.
απ απξρςέλλξσμε ςχμ πίμακα σπξφητίχμ για ςημ αμάδεινη εμόπ αιοεςξύ εκποξρώπξσ ςχμ ιαςοώμ
μεςά ςξσ αμαπληοχςή ςξσ, ρςξ Ποχςξβάθμιξ Πειθαουικό σμβξύλιξ, ρςημ έδοα ςηπ 5ηπ Τ.ΠΔ
Θερραλίαπ και ςέοεαπ Δλλάδαπ, πεοιξυή Μεζξύολξ Λάοιραπ, και παοακαλξύμε ασθημεοόμ μα
ςξιυξκξλληθξύμ ρε εμταμέπ ρημείξ ςηπ σπηοερίαπ ραπ, ώρςε μα λάβξσμ γμώρη όλξι ξι
εμδιατεοόμεμξι.

Για ςημ αμάοςηρη ασςή, μα μαπ απξρςείλεςε σπξγεγοαμμέμξ ςξ απξδεικςικό αμάοςηρηπ πξσ
επιρσμάπςεςαι στο email: shat@dypethessaly.gr
Δπί ςχμ πιμάκχμ ςχμ εκλξγέχμ στίρςαςαι δικαίχμα σπξβξλήπ έγγοατηπ έμρςαρηπ έως τις
31/05/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 3:00 μ.μ .
Η ενέςαρη ςχμ εμρςάρεχμ, θα γίμει από ςημ Δτξοεσςική Δπιςοξπή.
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ

Ο Διοικητής

1.Νξρξκξμεία επξπςείαπ 5ηπ Τ.Πε.

της 5ης Υγειομομικής Περιφέρειας

Θερραλίαπ και ςεοεάπ Δλλάδαπ.

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ηπ

2.Π.Δ.Δ.Τ.-Κ.Τ. αομξδιόςηςαπ 5 Τ.Πε.
Θερραλίαπ και ςεοεάπ Δλλάδαπ.
ΝΕΣΟΡΑ ΑΝΣΩΝΙΟΤ

