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ΦΕΚ 3283/Β΄/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Τηλέφωνο: 5231107

Αθήνα, 23 - 11 -2012
Αριθ. Πρωτ.:
Υ4α/οικ.112163

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6, 7, 8 και 11 του Ν.2889/2001 «Βελτίωση και
εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
β)του άρθρου 33 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο − βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄), όπως ισχύει.
γ) των άρθρων 10 έως και 17, 32 και 44 του Ν.4025/2011
«Ανασυγκρότηση
Φορέων
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
Κέντρα
Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄),
όπως ισχύουν.
δ) του άρθρου 8 (κεφ. ∆΄) του Ν. 3868/2010 «Αναβάθµιση του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α΄), όπως ισχύει.
ε) των άρθρων 6 και 7 του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
στ) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆/τος
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) και το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού.
ζ) του άρθρου 4 του Ν. 4052/12 «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας
και Κοιν. Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρµογή
του νόµου «Έγκριση των σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
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∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της
Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α΄).
η) του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του
ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
θ) του άρθρου 5 του Π.∆. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Ελάχιστος χρόνος
απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων
και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και
εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄) «Υγιεινή
και ασφάλεια των εργαζοµένων».
ι) του Π.∆/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκοµείων» (ΦΕΚ
32/Α΄).
ια) του Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄) «Υγιεινή – Ασφάλεια Εργαζοµένων
όπως επεκτάθηκαν µε τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθ. 88555/3293/1988 (ΦΕΚ
721/Β΄) «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου, των
Ν.Π.∆.∆. και των ΟΤΑ» που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989
και του Π.∆. 17/1996 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της
υγείας των εργαζόµενων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 11/Α΄).
ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας»
(ΦΕΚ 143/Α΄ ) όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.
3754/2009 «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών ιατρών του
ΕΣΥ σύµφωνα µε το Π.∆. 76/2005 και άλλες διατάξεις», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 43/Α΄).
ιγ) τη µε αριθµ. πρωτ. Υ4α/οικ84627/2011 «∆ιασύνδεση Νοσοκοµείων και
καθορισµός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ
1681/Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιδ) Την αριθµ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός
αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου
Σταϊκούρα» (Β’ 2105).
2. Την υπ΄ αριθ. Υ10β/Γ.Π.οικ.140335 ∆ιαπιστωτική Πράξη του Υπουργού
Υγείας (ΦΕΚ 3060/Β/2011).
3. Την εισήγηση του ∆ιοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης.
4. Τις υπ΄ αριθ. 13/28-7-11 (ΘΕΜΑ 9Ο), 14/24-8-11 (ΘΕΜΑ 2Ο),15/27-9-11
(ΘΕΜΑ 10Ο ) και 16/3-11-11 (ΘΕΜΑ7ο) αποφάσεις του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
5.Την υπ΄ 10917/11 διαπιστωτική πράξη του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου (ΦΕΚ
3321/B/11).
6. Tην αριθµ. Φ.4/915/2011 (ΦΕΚ 3077/Β’/30-12-2012) διαπιστωτική πράξη
κατάργησης κενών οργανικών θέσεων του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΑΡΘΡΟ 1
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε∆ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α
1. Το Γενικό Νοσοκοµείο Κοµοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» υπάγεται στις
διατάξεις του Ν∆ 2592/ 53 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ
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254/Α/53) και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου
(ΝΠ∆∆) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του ∆ιοικητή της 4ης
Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης, διέπεται από τις διατάξεις
του εν λόγω Νόµου και φέρει την επωνυµία «Γενικό Νοσοκοµείο Κοµοτηνής
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».
2. Έδρα του Νοσοκοµείου είναι η πόλη της Κοµοτηνής του Ν.Ροδόπης.
3. Το Νοσοκοµείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή η οποία αποτελείται
από τρεις επάλληλους οµόκεντρους κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος:
Έµβληµα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, β΄ κύκλος: ∆ιοίκηση 4ης Υγειονοµικής
Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης – Γενικό Νοσοκοµείο Κοµοτηνής
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
4. Έδρα του ΚΕΦΙΑΠ είναι η Κοµοτηνή του Ν. Ροδόπης.
5. Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης βρίσκεται σε άµεση
επιστηµονική, νοσηλευτική, εκπαιδευτική και λειτουργική σύνδεση µε το Γ.Ν.
Κοµοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» στο οποίο υπάγεται οργανικά και διοικητικά.
Επίσης βρίσκεται σε άµεση επιστηµονική και εκπαιδευτική διασύνδεση µε όλα
τα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης της χώρας, καθώς και µε το
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
Α. Σκοπός του Νοσοκοµείου είναι:
1. Η παροχή Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας στο
πληθυσµό ευθύνης της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης, καθώς και σε
ασθενείς που παραπέµπονται από άλλες ΥΠΕ .
Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιµα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την
οικονοµική, κοινωνική και επαγγελµατική του κατάσταση, σύµφωνα µε τους
κανόνες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
2.Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιµόρφωση ιατρών, νοσηλευτών
και άλλων επαγγελµάτων υγείας, µε την ανάπτυξη και εφαρµογή ανάλογων
εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τοµέα της υγείας. Στην
κατεύθυνση αυτή εφαρµόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράµµατα και
συνεργάζεται µε άλλους συναφείς φορείς, καθώς και µε διεθνείς οργανισµούς
και µε επιστηµονικά και ερευνητικά κέντρα.
4.Η συνεργασία µε τα νοσηλευτικά ιδρύµατα και άλλες µονάδες υγείας της
υγειονοµικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθµιση συνολικά της
παρεχόµενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρµογή
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, καθώς και ειδικών προγραµµάτων µελέτης και
αξιολόγησης θεµάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στην 4η ΥΠΕ
Μακεδονίας & Θράκης.
5. Εφαρµογή νέων µεθόδων και µορφών περίθαλψης, µε στόχο την
αποτελεσµατική προώθηση της υγείας των πολιτών.
6.Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που
τίθενται από το Υπουργείο Υγείας, την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης και το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου.
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Β. Σκοπός του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης είναι η παροχή
υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς οι
οποίοι πάσχουν από παθήσεις του µυικού, νευρικού, κυκλοφορικού,
ερειστικού, αναπνευστικού συστήµατος και άτοµα όλων των ηλικιών µε
κινητικά ή νοητικά προβλήµατα. Η πρώιµη διάγνωση, αξιολόγηση και
θεραπεία αποκατάστασης, η ψυχολογική, κοινωνική και συµβουλευτική
υποστήριξη, η ενηµέρωση των Ατόµων µε Αναπηρία και των οικογενειών
τους, η προεπαγγελµατική και επαγγελµατική κατάρτιση των Ατόµων µε
Αναπηρίες, η λειτουργική τους αποκατάσταση, η υποστήριξη για ένταξή τους
στον κοινωνικό ιστό, η συνεργασία µε τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε
τοπικό επίπεδο για το συντονισµό της δράσης τους, ιδίως:
1. Η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης µε την εφαρµογή των πλέον
σύγχρονων παροχών σε επίπεδο ποιότητας νοσηλείας, διαγνωστικών και
θεραπευτικών τεχνικών, νέων τεχνολογιών, έρευνας και εκπαίδευσης στον
τοµέα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και Κοινωνικής
Αποκατάστασης.
2. Η εξυπηρέτηση ασθενών µε οργανικό και λειτουργικό έλλειµµα µετά από
πάθηση συγγενή ή επίκτητο ή τραυµατισµό του νευρικού, µυοσκελετικού,
καρδιοαναπνευστικού, ουρογεννητικού συστήµατος ή πολυσυστηµατική
βλάβη και εφαρµογή διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών από την
πρώιµη και υποξεία φάση µέχρι την αποθεραπεία και την κοινωνική
επανένταξη.
3. Η παροχή όλων των απαραίτητων ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών
στον πάσχοντα πολίτη που χρήζει αποκατάστασης ώστε να κατευθύνει τη
διαδικασία ανάρρωσής του, να ενισχύσει τις λειτουργικές ικανότητές του, να
υποκαταστήσει τις χαµένες λειτουργίες του και µε τη βοήθεια της κατάλληλης
υποστηρικτικής τεχνολογίας, να προάγει τη λειτουργική αυτονοµία και να
συνδράµει στην οικογενειακή και επαγγελµατική επανένταξη του πολίτη µε
αναπηρία παρεµβαίνοντας κατάλληλα στη διαµόρφωση των συνθηκών του
περιβάλλοντος του.
4. Η προώθηση των ενεργειών για την εκπαίδευση του ιατρικού και λοιπού
προσωπικού και ενέργειες για την ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και
καινοτόµων πρωτοποριακών εφαρµογών. Η ενηµέρωση και εκπαίδευση του
πληθυσµού της περιοχής για θέµατα πρόληψης αναπνευστικών,
µυοσκελετικών και νευρολογικών διαταραχών.
ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκοµείου είναι:
1.Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
2. Ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου.
3. Ο Υποδιοικητής του άρθρου 15 του Ν. 4025/2011.
Τα ανωτέρω όργανα διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του
Ν.3329/2005, όπως ισχύει.
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ΑΡΘΡΟ 4
∆ΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ
Η συνολική δύναµη του νοσοκοµείου ορίζεται σε διακόσιες είκοσι (220)
οργανικές κλίνες.
ΑΡΘΡΟ 5
∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Νοσοκοµείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελές Τµήµα
και Ειδικό Γραφείο:
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α. Ιατρική
β. Νοσηλευτική
γ. ∆ιοικητική-Οικονοµική
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
Οργάνωσης και Πληροφορικής
Γ. ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Υποστήριξης Πολίτη
Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τµήµα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του
ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. Το Αυτοτελές Τµήµα Οργάνωσης και
Πληροφορικής και το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη υπάγονται απευθείας στο ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου.
ΑΡΘΡΟ 6
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Κοµοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» αποτελεί
∆ιεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τοµείς, στους οποίους λειτουργούν Τµήµατα
κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ειδικές Μονάδες, καθώς και ∆ιατοµεακά Τµήµατα
και λοιπά Τµήµατα, ως εξής:
Α. ΤΟΜΕΙΣ
α) Παθολογικός Τοµέας µε δυναµικότητα 120 κλινών
β) Χειρουργικός Τοµέας µε δυναµικότητα 100 κλινών
γ) Εργαστηριακός Τοµέας
Κάθε Τοµέας διαρθρώνεται σε Τµήµατα, Μονάδες και Ειδικές Μονάδες ως
εξής:
α) Παθολογικός Τοµέας
ΤΜΗΜΑΤΑ
1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

2. ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
3.ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ
4. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

•
•
•
•
•

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α
ΝΕΦΡΟΥ

ΤΕΧΝΗΤΟΥ
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Οι ανωτέρω Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνοµες και λειτουργούν στα
πλαίσια των αντίστοιχων Τµηµάτων.
β)Χειρουργικός Τοµέας
ΤΜΗΜΑΤΑ
1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
2. ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ
3. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

4. ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
5. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

•
•
•

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ
&
ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΧΕΙΡ/ΚΗΣ

•

ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
(Μ.Μ.Α.Φ.)

6. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
Οι ανωτέρω Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνοµες και λειτουργούν στα
πλαίσια των αντίστοιχων Τµηµάτων.
γ) Εργαστηριακός Τοµέας
ΤΜΗΜΑΤΑ
1. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
2. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ
4. ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
5. ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ
Β. ∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
• Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
• Ηµερήσιας Νοσηλείας
• Επειγόντων Περιστατικών
• Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ).
Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Τµήµα Παραϊατρικού Προσωπικού
2. Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας
3. Τµήµα ∆ιαιτολογίας - ∆ιατροφής
2.
Οι κενές κλίνες των Τµηµάτων και Μονάδων κάθε Τοµέα
χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση ασθενών και άλλων Τµηµάτων και
Μονάδων του αυτού Τοµέα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις Τµηµάτων και
Μονάδων άλλου Τοµέα, µετά από εισηγήσεις του ∆ιευθυντή της Ιατρικής
Υπηρεσίας και την τελική απόφαση του ∆ιοικητή.
Στους Τοµείς, λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντίστοιχων
3.
ειδικοτήτων µε τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθµός των
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εξωτερικών ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται µε αποφάσεις του
∆ιοικητή, ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 7
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί ∆ιεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2)
τοµείς οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.
Κάθε Νοσηλευτικός Τοµέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά, ως ακολούθως:
1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε πέντε (5) τµήµατα, που
καλύπτουν τον Παθολογικό Τοµέα και τον Εργαστηριακό Τοµέα της Ιατρικής
Υπηρεσίας.
2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
διαρθρώνεται σε πέντε (5) τµήµατα, που
καλύπτουν τον Χειρουργικό Τοµέα, τα Χειρουργεία, τα Τακτικά Εξωτερικά
Ιατρεία και τα ∆ιατοµεακά Τµήµατα της Ιατρικής Υπηρεσίας.
2. Στο Νοσοκοµείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόµενα στις
διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α΄) η οποία αποτελείται
από:
Α. Τον/την Προϊστάµενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο
Β. Ένα (1) Προϊστάµενο Τµήµατος από κάθε νοσηλευτικό τοµέα.
Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τµήµατος από κάθε νοσηλευτικό τοµέα.
ΑΡΘΡΟ 8
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η ∆ιοικητική-Οικονοµική Υπηρεσία αποτελεί ∆ιεύθυνση και διαρθρώνεται
σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως:
α. Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού
β. Υποδιεύθυνση Τεχνικού
2. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τµήµατα ως ακολούθως:
α) Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού
Τµήµατα:
1. Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού
2. Τµήµα Γραµµατείας
3. Τµήµα Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών
και ΚΕΦΙΑΠ.
4. Τµήµα Κίνησης Ασθενών
5. Τµήµα Οικονοµικού
6. Τµήµα Επιστασίας- Ιµατισµού
β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού
Τµήµατα:
1. Τεχνικού
2. Τµήµα Βιοιατρικής Τεχνολογίας
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ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1.Οι αρµοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου ορίζονται ως
ακολούθως:
α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας.
β. Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.
γ. Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία.
δ. Ο προγραµµατισµός και ο έλεγχος των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας.
ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων
για την παροχή και ανάπτυξη των
παρεχόµενων ιατρικών υπηρεσιών από τη ∆ιεύθυνση, τους τοµείς και τα
τµήµατα.
στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.
ζ. Η συνεργασία µε τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκοµείου για τη συνεχή
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας.
η. Η εποπτεία της εφηµερίας και της αποτελεσµατικής λειτουργίας των
νοσοκοµειακών κλινών καθώς και η επιστηµονική εποπτεία της λειτουργίας
των Εξωτερικών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών, των Χειρουργείων
και του ΚΕΦΙΑΠ.
θ. Ο προγραµµατισµός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε
µορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.
ι. Η επιστηµονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία των
τµηµάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.
ια. Η ενηµέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών, από κοινού µε
την Νοσηλευτική υπηρεσία.
ιβ. Η εποπτεία της νοσοκοµειακής βιβλιοθήκης.
ιγ. Η οργάνωση, ο προγραµµατισµός και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων.
2. Αρµοδιότητες του Φαρµακευτικού Τµήµατος
Ο προγραµµατισµός προµηθειών, η φύλαξη, η ταξινόµηση, η παρασκευή
ιδιοσκευασµάτων, ο έλεγχος, η χορήγηση, η διανοµή, η διακίνηση και
διαχείριση του φαρµακευτικού και λοιπού υλικού αρµοδιότητας του Ε.Ο.Φ. Η
ευθύνη του επιστηµονικού ελέγχου του συνταγολογίου, η εκτέλεση
οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τµήµα, καθώς και ο
έλεγχος των προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρµοδιότητες του νοσοκοµειακού
φαρµακείου καθορίζονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας
Η ευθύνη και η συµπαράσταση των νοσηλευοµένων του νοσοκοµείου σε κάθε
κοινωνικό πρόβληµα. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που
προκαλούν τα προβλήµατα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντίδα και η
ψυχολογική υποστήριξη για την αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων
των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας.
4. Αρµοδιότητες του Τµήµατος Παραϊατρικού Προσωπικού
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Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των κλάδων Ιατρικών
Εργαστηρίων, Ραδιολόγων – Ακτινολόγων, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών,
καθώς και άλλων επιστηµόνων συναφών κλάδων υγείας σε ότι αφορά την
οργάνωση, τον προγραµµατισµό και την εκτέλεση Ιατρικών και Νοσηλευτικών
πράξεων.
5. Αρµοδιότητες του Τµήµατος ∆ιαιτολογίας – ∆ιατροφής
Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθηµερινών διατροφικών
αναγκών των εσωτερικών ασθενών, καθώς για την πληροφόρηση των
ασθενών των εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.
Στο τµήµα αυτό εντάσσονται επίσης οι επιστηµονικές, οργανωτικές,
εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται µε
τα τρόφιµα από την προµήθεια µέχρι την κατανάλωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι αρµοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:
α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύµφωνα µε τους
κανόνες και τα διδάγµατα της Νοσηλευτικής Επιστήµης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής
επιστήµης, της
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και της έρευνας στον τοµέα αυτό.
γ. Ο προγραµµατισµός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχοµένων
υπηρεσιών.
δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκοµείου όπως καθορίζονται από
διατάξεις νόµων, Π.∆., τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του νοσοκοµείου
και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ∆ιοικητού αυτού.
ε. Η συνεργασία µε τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκοµείου.
στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και
φαρµάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τµηµάτων.
ζ. Η ευθύνη της ενηµέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού µε την ιατρική
υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.
η. Η οργάνωση, ο προγραµµατισµός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.
ΑΡΘΡΟ 11
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι αρµοδιότητες της ∆ιοικητικής – Οικονοµικής Υπηρεσίας κατά Τµήµα
ορίζονται ως ακολούθως:
1. Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού
α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναµικού.
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β. Χειρίζεται κάθε θέµα που έχει σχέση µε την υπηρεσιακή κατάσταση του
προσωπικού του Νοσοκοµείου.
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζοµένων στο νοσοκοµείο,
των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων.
δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού µητρώου όλων
των υπαλλήλων.
ε. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως
άδειες, εφηµερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε
συνεργασία µε τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις.
στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των
άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους.
ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράµµατα, εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και
έρευνας προσωπικού.
2. Τµήµα Γραµµατείας
α. Είναι υπεύθυνο για τη γραµµατειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και
νοσηλευτικών τµηµάτων και µονάδων του νοσοκοµείου.
β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και
τους ασθενείς.
γ. Είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού
πρωτοκόλλου και τη διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).
δ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.
ε. Φροντίζει για κάθε θέµα που έχει σχέση µε την οργάνωση της
γραµµατειακής υποστήριξης, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης και
των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκοµείου, τη τήρηση και επεξεργασία των
στατιστικών στοιχείων, τη παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις υπηρεσίες
του Νοσοκοµείου, στην 4η Υ.ΠΕ., στο Υπουργείο Υγείας και στους άλλους
αρµόδιους φορείς, για την αντιµετώπιση κάθε προβλήµατος για τη
διεκπεραίωση του έργου του νοσοκοµείου.
3. Τµήµα Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών και
ΚΕΦΙΑΠ.
α. Είναι υπεύθυνο για τη γραµµατειακή υποστήριξη των εξωτερικών ιατρείων,
των απογευµατινών εξωτερικών ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και
του ΚΕΦΙΑΠ.
β. Φροντίζει µετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη,
για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των
εξωτερικών ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και του ΚΕΦΙΑΠ, των
οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριµένων
τµηµάτων που εξετάζει τους ασθενείς.
γ. Ρυθµίζει τη σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραµµατίζει την
επανεξέτασή τους µε προσυνεννόηση.
δ. Χορηγεί σε συνεργασία µε την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους
ενδιαφερόµενους µετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους.
ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
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στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.
4. Τµήµα Κίνησης Ασθενών
α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών µετά από
έγγραφη εντολή του αρµόδιου ιατρού του αντίστοιχου τµήµατος και την
τήρηση καταλόγου αναµονής εισαγωγής.
β. Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκοµίζονται
από τις προϊσταµένες των κλινικών µετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της
νοσηλευτικής υπηρεσίας και ενηµερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους
σύµφωνα µε τη σειρά στον κατάλογο αναµονής.
γ. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασµού των
νοσηλευοµένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύµφωνα µε τα
παραστατικά που κατατίθενται από τα ιατρικά τµήµατα και το Φαρµακείο και
την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών
στοιχείων.
δ. Χορηγεί σε συνεργασία µε την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους
ενδιαφερόµενους µετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους.
ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
στ. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχειοθέτησης των ιατρικών
φακέλων όλων των ασθενών.
5.Τµήµα Οικονοµικού
Είναι υπεύθυνο για:
α. Το σύνολο των λογιστικών δραστηριοτήτων, την τήρηση της φορολογικής
νοµοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.
β. Την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων χρεών.
γ. Την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.
δ. Τη διαχείριση των χρηµάτων του νοσοκοµείου.
ε.Την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταµιακής ρευστότητας του
νοσοκοµείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.
στ.Τις πάσης φύσεως οικονοµικές συναλλαγές µε ασφαλιστικούς
οργανισµούς, τράπεζες, προµηθευτές κ.λ.π. (πληρωµές, εισπράξεις, έκδοση
επιταγών).
ζ. Την προετοιµασία της µισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον
έλεγχο των καταστάσεων µισθοδοσίας.
η. Τη σύνταξη του οικονοµικού σχεδιασµού – προϋπολογισµού, τον έλεγχο
παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισµό κατά µήνα και έτος.
θ. Την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση
των τµηµατικών προϋπολογισµών.
ι. Τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεµάτων των αναλώσιµων υλικών
και των φαρµάκων.
ια.Την έκδοση µηνιαίων αναφορών για τα οικονοµικά στοιχεία του
νοσοκοµείου.
ιβ. Τη σύνταξη εκθέσεων µε το λειτουργικό απολογισµό του νοσοκοµείου.
ιγ. Την εκπόνηση των µελετών επενδύσεων (οικονοµικό µέρος).
ιδ. Την παρακολούθηση όλων των προµηθειών αναλώσιµου και µη υλικού,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τη σύνταξη του ενιαίου Προγράµµατος
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Προµηθειών και την οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών του
Νοσοκοµείου, γενικού, υγειονοµικού, τεχνικού και άλλου υλικού.
ιε) Τη διεξαγωγή περιοδικών και ετήσιων απογραφών και την παραλαβή και
χρέωση κάθε αναλώσιµου και µη υλικού.
6. Τµήµα Επιστασίας-Ιµατισµού
α. Μεριµνά για τον καθαρισµό, ευπρεπισµό και την καλή εµφάνιση του
νοσοκοµείου.
β. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των
µεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκοµείου.
γ. Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου.
δ. Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και
νοσηλευοµένων στο νοσοκοµείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του
πάσης φύσεως εξοπλισµού του νοσοκοµείου.
ε. Μεριµνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιµατισµού για
τις ανάγκες του νοσοκοµείου.
στ. Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισµό, την εν γένει συντήρηση και
ανανέωση του ιµατισµού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασµάτων, καθώς
και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανοµή τους.
7. Τµήµα Τεχνικού
α. Επιµελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδοµικών
στοιχείων των κτιρίων του νοσοκοµείου και τον κάθε µορφής ξενοδοχειακού
τύπου εξοπλισµό του νοσοκοµείου, καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα για την
εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ.
β. Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου είτε αναφέρεται
σε περιοχές µε φύτευση είτε σε χώρους στάθµευσης φροντίζοντας για την
εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ.
γ. ∆ιατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει τον απαιτούµενο αριθµό
ύστερα από έγκριση των αρµοδίων οργάνων.
δ. Καταρτίζει µελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεσή τους,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την
παραλαβή τους.
ε. Συντάσσει και ενηµερώνει κατ’ έτος τον σχεδιασµό επέκτασης και
αναβάθµισης της τεχνικής υποδοµής και του εξοπλισµού του νοσοκοµείου. Τα
στοιχεία αυτά υποβάλλει στο Τµήµα Οικονοµικού, για να ληφθούν υπόψη για
την κατάρτιση του προϋπολογισµού και του σχεδίου ανάπτυξης του
νοσοκοµείου.
στ. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και
διαρκούς βελτίωσης των µηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών
εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου και την προµήθεια του απαραίτητου
εξοπλισµού και υλικών.
ζ. Έχει την ευθύνη της για την οµαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης
στα χειρουργεία και γενικά για την οµαλή λειτουργία των τεχνολογικών
εγκαταστάσεων.
η. Επιµελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του
τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των µεγαφωνικών
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εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανοµής τηλεοπτικού
σήµατος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού,
των εγκαταστάσεων τηλεχειρισµού και ελέγχου φωτισµού, της πυρασφάλειας.
θ. Επιµελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών γεννητριών
του νοσοκοµείου.
ι. Επιµελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνου.
ια. Φροντίζει για την αποτελεσµατική λειτουργία των συστηµάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
ιβ. Παρακολουθεί κι ελέγχει την οµαλή διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας στο
νοσοκοµείο σε 24ωρη βάση.
ιγ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχηµάτων του νοσοκοµείου.
ιδ. Είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή της ενεργειακής πολιτικής που
ακολουθεί το νοσοκοµείο. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και
καυσίµων και συντάσσει µελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών συστηµάτων του νοσοκοµείου.
8. Τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Είναι υπεύθυνο για την:
α. Ορθολογική χρήση και την οµαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του
ιατρικού εξοπλισµού του νοσοκοµείου και των αναλωσίµων γι’ αυτά υλικών.
β. ∆ιασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών µε βάση διεθνή πρότυπα και
κανόνες ασφάλειας.
γ. ∆ιασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των µηχανηµάτων
και την εφαρµογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας των
ασθενών
και
του
προσωπικού
συµπεριλαµβανοµένης
και
της
ακτινοθεραπείας.
δ. ∆ιενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης µηχανηµάτων
ιατρικού εξοπλισµού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συµβολαίων
συντήρησης
ε. Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία
και τη µελέτη ένταξη τους στο νοσοκοµείο.
στ. Εισήγηση προµήθειας νέου εξοπλισµού καθώς και την ανανέωση του
υπάρχοντος.
ζ. ∆ιαχείριση και διερεύνηση δυσµενών περιστατικών που σχετίζονται µε τον
ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό.
η. Ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκοµείου στην
ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και την
επιµόρφωση του προσωπικού του Τµήµατος σε θέµατα συντήρησης των
ιατρικών µηχανηµάτων.
θ. Καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισµού και την
τεχνολογική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραµµάτων.
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
1. Ο χειρισµός όλων των θεµάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του
Νοσοκοµείου.
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2. Η µελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρµογής µέτρων για την
απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση
περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία µε τις κατ΄ αντικείµενο Υπηρεσίες του
Νοσοκοµείου, καθώς και η εφαρµογή συστήµατος διοίκησης µε στόχους και
µέτρηση της αποδοτικότητας.
3. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρµογής πληροφορικής και η έναρξη
λειτουργίας της.
4. Η διαχείριση της κάθε εφαρµογής από συστηµατικής και λειτουργικής
πλευράς.
5. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκοµείου σε θέµατα συστηµάτων
πληροφορικής και η αποτελεσµατική εκµετάλλευση των συστηµάτων πληροφορικής.
6. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της
δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκοµείο.
7.Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας.
8. Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισµού, η
βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισµού σε συνάρτηση και µε τις
εφαρµογές που λειτουργούν σε κάθε τµήµα του εξοπλισµού.
9. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών,
10. Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο.
11. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου µε εξωτερικά
δίκτυα.
12.Η προστασία του δικτύου και η αριστοποίηση των πόρων του, (δίσκων,
κλπ).
13.Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και η σχεδίαση της επέκτασης του.
14.Η κατάρτιση µελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια
εξοπλισµού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λπ.).
15. Η ανάπτυξη περιορισµένης έκτασης εφαρµογών για:
α. την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστηµάτων
της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας.
β. την προσαρµογή ειδικών πακέτων λογισµικού, για περιορισµένης έκτασης
εφαρµογές.
γ. την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο-νοσηλευτικής και διοικητικοοικονοµικής λειτουργίας του νοσοκοµείου.
δ. την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
16. Η κατάρτιση του Στρατηγικού Πλάνου Πληροφορικής, µε βάση τους
γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκοµείου, αλλά και τις ειδικότερες
λειτουργικές ανάγκες του.
17. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Στρατηγικού Πλάνου και η
ενηµέρωση για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν
προβληµάτων ή καθυστερήσεων ή ακόµη και για τυχόν αποκλίσεις από τον
αρχικά προβλεπόµενο προϋπολογισµό έργων.
18. Η υποβολή και αποδοχή προτάσεων προς και από τα αρµόδια τµήµατα
για την εκπόνηση των µελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που
σχετίζονται µε την εγκατάσταση των νέων συστηµάτων πληροφορικής,
19. Η ευθύνη για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα
διάφορα υποσυστήµατα του νοσοκοµείου για την διοίκηση και την ιατρική
υπηρεσία.
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ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ
Το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται και λειτουργεί σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 6 του Ν. 2889/2001, όπως ισχύει και
τις σχετικές εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και είναι
αρµόδιογια την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση
τωνπροσερχόµενων ασθενών και των συνοδών τους για άµεση και
σωστήεξυπηρέτησή τους καθώς και για τους κανόνες λειτουργίας του
Νοσοκοµείου και του ΚΕΦΙΑΠ
ΑΡΘΡΟ 14
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι
θέσεις
προσωπικού
του
Γενικού
Νοσοκοµείου
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και του ΚΕΦΙΑΠ διακρίνονται ως εξής:

Κοµοτηνής

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
- Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου
80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε
βαθµό 1ο , η οποία καταλαµβάνεται από το ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου.
- Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου
79 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), µε βαθµό 2ο, η οποία καταλαµβάνεται από
το Υποδιοικητή της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 4025/2011.
- Μία (1) θέση ειδικού Επιστηµονικού προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, της παρ. 10 του
άρθρου 7 του Ν. 3329/2005.
2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:
Α) Από ειδικευµένους γιατρούς ΕΣΥ, που συνιστώνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1397/1983, στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του
Υπουργείου Υγείας και κατανέµονται στο νοσοκοµείο αυτό, όπως παρακάτω:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

8

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ

5

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ

4

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

1

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

-

1

-

2
5
5
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ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗΣ

4

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

3

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

3

ΩΡΛ

3

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

3

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

5

ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

4

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

1

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡ.
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

1
2

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ή
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ
&
ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
–
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
(µε
αποδεδειγµένη εµπειρία και
γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη
ΜΕΘ)
Ή
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
(µε
αποδεδειγµένη εµπειρία και
γνώση στην επείγουσα

4

2

1

1

1
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ιατρική, διάσωση, προνοσοκοµειακή
περίθαλψη
και διαχείριση –διοίκηση –
συντονισµό του έργου της
εφηµερίας)

ΣΥΝΟΛΟ

72

Για την κάλυψη θέσεων στη ΜΕΘ εκτός της κατοχής του τίτλου µιας (1) εκ των
ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ), απαιτείται και η συνδροµή των
προϋποθέσεων του άρθρου 84 του Ν. 2071/92.
Β) Από ειδικευόµενους γιατρούς που τοποθετούνται σε θέσεις ειδικευοµένων
γιατρών που έχουν συσταθεί µε οποιονδήποτε τρόπο µέχρι την δηµοσίευση
της απόφασης αυτής ή συνιστώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά.
Γ) Από άλλους επιστήµονες και λοιπό παραϊατρικό
προσωπικό
που
προσφέρουν συναφείς υπηρεσίες µε το έργο της ιατρικής Υπηρεσίας των
παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι
αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:
Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ι. ΚΛΑ∆ΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
∆ύο (2) θέσεις
ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Χηµείας – Βιοχηµείας - Βιολογίας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ ∆ιαιτολογίας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Φυσικής Αγωγής
Μία (1) θέση
ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας
Μία (1) θέση
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Κλάδος ΤΕ Λογοθεραπείας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίµων
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Οδοντοτεχνιτών
Μία (1) θέση
ΙΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε
Κλάδος ∆Ε Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
∆ώδεκα (12) θέσεις
Κλάδος ∆Ε Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
∆έκα τρεις (13) θέσεις
Κλάδος ∆Ε Βοηθών Φαρµακείου
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ∆Ε Μαγείρων
Τέσσερις (4) θέσεις
3. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω
κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις
ορίζονται ως εξής:
Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής
Έξι (6) θέσεις

ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής
Εκατόν µία (101) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών –τριών Υγείας
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής
∆ώδεκα (12) θέσεις
ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε
Κλάδος ∆Ε Βοηθών Νοσηλευτικής
Ογδόντα οκτώ (88) θέσεις
ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικό Υγειονοµικό Προσωπικό
Τριάντα επτά (37) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαµβάνει τις ειδικότητες: Νοσοκόµων, Βοηθών Θαλάµου,
Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόµων- Σαβανωτών- Αποτεφρωτών. Η
κατανοµή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά µε την
απόφαση προκήρυξης αυτών.
4. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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Η ∆ιοικητική- Οικονοµική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των
παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι
αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:
Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού
Επτά (7) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
∆ύο (2) θέσεις
Ο Κλάδος αυτός περιλαµβάνει τις ειδικότητες: Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων,
Μηχανολόγων-Μηχανικών, Ηλεκτρονικών-Μηχανικών, Πολιτικών-Μηχανικών,
Αρχιτεκτόνων. Η κατανοµή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται
κάθε φορά µε την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Μια εκ των άνω θέσεων δύναται να καταλαµβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικού- Λογιστικού
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Λογιστικής
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Μηχανικών
Τρεις (3) θέσεις
Ο Κλάδος αυτός περιλαµβάνει τις ειδικότητες: Τεχνολογίας Ιατρικών
Οργάνων, Ηλεκτρονικών-Τεχνητών, Υποµηχανικών, Σχεδιαστών και άλλες
συναφείς ειδικότητες. Η κατανοµή των θέσεων στις ειδικότητες αυτές γίνεται
κάθε φορά µε την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Μια εκ των άνω θέσεων δύναται να καταλαµβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής
Μία (1) θέση
ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε
Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων
Είκοσι επτά (27) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαµβάνει τις ειδικότητες: ∆ιοικητικού – Λογιστικού,
Εισπρακτόρων, Αποθηκαρίων, ∆ακτυλογράφων. Η κατανοµή των θέσεων
στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά µε την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ∆Ε Τηλεφωνητών
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ∆Ε Τεχνικού
Είκοσι µία (21) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαµβάνει τις ειδικότητες: Οδηγών, Ηλεκτρονικών
Τεχνικών,
Θερµαστών,
Ηλεκτροτεχνιτών,
Εργοδηγών,
Σχεδιαστών,
Μηχανοτεχνιτών, Υδραυλικών, Οικοδόµων – Κτιστών, Αµµοκονιαστών
Ξυλουργών
–
Επιπλοποιών,
Ψυκτικών,
Ελαιοχρωµατιστών
–
Υδροχρωµατιστών,
Σιδηρουργών,
Οξυγονοκολλητών,
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Αλουµινοκατασκευαστών, Κοπτριών – Ραπτριών – Γαζωτριών, Κλιβανιστών –
Αποστειρωτών – Απολυµαντών, Κουρέων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η
κατανοµή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά µε την απόφαση
προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ∆Ε Οδηγών
Τρεις (3) θέσεις
ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
∆έκα επτά (17) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαµβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών –τριών, Πλυντών –
τριών, Πρεσσαδόρων – Σιδερωτών, Επιµέλειας Κήπων. Η κατανοµή των
θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά µε την απόφαση προκήρυξης
αυτών.
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Έξι (6) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαµβάνει τις ειδικότητες: Κλητήρων, Θυρωρών, Οδηγών
Ανελκυστήρων, Ταξινόµων Ιµατισµού, Βοηθών Αποθηκαρίων, Χειριστών
Μηχανηµάτων Αναπαραγωγής και Ταξινόµησης Εγγράφων και άλλες
συναφείς ειδικότητες. Η κατανοµή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε
φορά µε την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
∆ώδεκα (12) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαµβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών µαγείρων,
Τραπεζοκόµων, Λαντζέρηδων. Η κατανοµή των θέσεων στις ειδικότητες
γίνεται κάθε φορά µε την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΥΕ Εργατών
∆ύο (2) θέσεις
Κλάδος ΥΕ Φυλάκων Νυκτοφυλάκων
Μία (1) θέση
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Μία (1) θέση ∆ικηγόρου.
6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι∆ΑΧ

ΚΑΙ

ΚΛΑ∆ΩΝ

ΣΕ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού -Λογιστικού
∆ύο (2) θέσεις (προσωποπαγείς)
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
Μία (1) θέση (προσωποπαγής)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικού- Λογιστικού
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Μία (1) θέση (προσωποπαγής)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε
Κλάδος ∆Ε Αρρένων Νοσοκόµων
Πέντε (5) θέσεις (προσωποπαγείς)
Κλάδος ∆Ε Τραυµατιοφορέων
Μία (1) θέση (προσωποπαγής)
Κλάδος ∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων
Μία (1) θέση (προσωποπαγής)
Κλάδος ∆Ε Προσωπικό Ασφαλείας
Τρεις (3) θέσεις (προσωποπαγείς)
Κλάδος ∆Ε Τεχνικού (Υδραυλικών)
Μία (1) θέση (Ι∆ΑΧ)
Κλάδος ∆Ε Οδηγών
Μία (1) θέση (προσωποπαγής)
Κλάδος ∆Ε Τεχνικού (Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας)
Μία (1) θέση (προσωποπαγής)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών
Μία (1) θέση Ι∆ΑΧ

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ
Τα προσόντα διορισµού του προσωπικού του Νοσοκοµείου ορίζονται στις
διατάξεις του Π. ∆/τος 50/2001 «Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις
φορέων του δηµοσίου τοµέα», όπως αυτό ισχύει κάθε φορά (ΦΕΚ 39/Α).
ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται ιατρός Συντονιστής ∆ιευθυντής.
Στο Τµήµα ∆ιαιτολογίας – ∆ιατροφής υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιαιτολογίας
και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίµων.
Στο Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής
Εργασίας και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής
Εργασίας.
Στο Τµήµα Παραϊατρικού Προσωπικού υπάλληλος των κλάδων ΤΕ Ιατρικών
Εργαστηρίων ή ΤΕ Ραδιολογίας και Ακτινολογίας ή ΤΕ Φυσικοθεραπείας.
Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη ∆ιεύθυνση και στους Τοµείς υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και
αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.
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Στα Τµήµατα, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχουν
υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής ή του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής για το
Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τµήµα.
Στη ∆ιοικητική – Οικονοµική Υπηρεσία προΐστανται :
Στη ∆ιεύθυνση και στην Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού υπάλληλοι
του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του
κλάδου ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ΤΕ Λογιστικής.
Στα Τµήµατα ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνου ∆υναµικού, Γραµµατείας, Κίνησης
Ασθενών και Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων,Επειγόντων Περιστατικών και
ΚΕΦΙΑΠ, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού -Οικονοµικού και αν δεν
υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας ή ΤΕ Λογιστικής.
Στο Τµήµα Οικονοµικού υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού -Οικονοµικού
και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Λογιστικής.
Στο Τµήµα Επιστασίας - Ιµατισµού, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ ∆ιοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ΤΕ Λογιστικής και αν δεν υπάρχει
υπάλληλος του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων.
Στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Μηχανικών και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.
Στα Τµήµατα Τεχνικού και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, υπάλληλοι του κλάδου
ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών
και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου ∆Ε Τεχνικού.
Στο Αυτοτελές Τµήµα Οργάνωσης και Πληροφορικής προΐσταται υπάλληλος
του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ
Πληροφορικής,
Στο Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος
του κλάδου ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ΤΕ Νοσηλευτικής
και εάν δεν υπάρχει υπάλληλος των κλάδων ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων.
Για την επιλογή των ανωτέρω Προϊσταµένων ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
3528/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΣΟ∆Α
Τα έσοδα του Νοσοκοµείου είναι:
1.Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισµό και το πρόγραµµα
δηµοσίων επενδύσεων
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2.Οι εισπράξεις από νοσήλια, εξέταστρα και λοιπές αµοιβές για παροχή
υπηρεσιών
3.Οι πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.
4.Τα έσοδα από δωρεές, κληροδοτήµατα, εκποιήσεις περιουσιακών
στοιχείων.
5. Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τις αρµοδιότητές του.

ΑΡΘΡΟ 18
Με τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε άλλη
όµοια σχετική.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
&
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ.Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ(για δηµοσίευση)
2.∆/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
Τµήµα Α΄ (3)
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