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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ4α/οικ.123783 (1)

  Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς ».

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − 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) των άρθρων 32 και 44 του Ν. 4025/2011 «Ανασυ−
γκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 
Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄), όπως ισχύουν.

γ) των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/2011 
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150/Α΄), όπως ισχύουν.

δ) του άρθρου 32 και της παρ. 3 του άρθρου 70 του 
Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄).

ε) των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ−
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.

στ) του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του 
ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α΄), όπως 
ισχύει.

ζ) του άρθρου 4 του Ν. 4052/12 «Νόμος αρμοδιότη−
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «΄Εγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, 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 33 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασια−
κή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του με−
σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄), όπως ισχύει.

θ) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/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.

ι) του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ια) του άρθρου 5 του Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Ελά−
χιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τε−
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χνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις 
και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 
177/Α΄) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».

ιβ) του Π.Δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης 
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).

ιγ) του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄) «Υγιεινή – Ασφάλεια 
Εργαζομένων όπως επεκτάθηκαν με τις διατάξεις της 
κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 88555/3293/1988 (ΦΕΚ 
721/Β΄) «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δη−
μοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ» που κυρώθηκε με το 
άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 και του Π.Δ. 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΄).

ιδ) 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.Δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 43/Α΄).

ιε) του άρθρου 12 του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 296/Α΄).

ιστ) την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ84627/2011 «Διασύνδεση Νο−
σοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής 
τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

ιζ) Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 91432/2011 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου 
Διοίκησης» (ΦΕΚ 2012/Β΄/09−09−2011).

2. την υπ’ αριθμ. 21007/25−10−2011 εισήγηση του Διοι−
κητή της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

3. τις υπ’ αριθμ. 13/28−7−11 (ΘΕΜΑ 9ο), 14/24−8−11 (ΘΕΜΑ 
2ο),15/27−9−11 (ΘΕΜΑ 10ο) και 16/3−11−11 (ΘΕΜΑ 7ο) απο−
φάσεις του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.

4. Την υπ’ αριθμ. 16925/30−11−2011 (ΦΕΚ 3087/Β΄/30−12−
2011) Διαπιστωτική πράξη.

5. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 
2105/Β/2012), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ−ΕΠΩΝΥΜΙΑ−ΕΔΡΑ−ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννημα−
τάς» που υπάγεται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/1953 «Περί 
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγ−
χο και την εποπτεία του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και διέπεται από τις διατάξεις 
του εν λόγω νόμου, φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσο−
κομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Γεννηματάς».

2. Έδρα του Νοσοκομείου είναι η πόλη της Θεσσα−
λονίκης.

3. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυ−
λή, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκε−
ντρους κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 

3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας – Γενικό Νο−
σοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς», Εξωτ. κύκλος: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

4. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννημα−
τάς» διασυνδέεται με το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλο−
νίκης «Ο Άγιος Δημήτριος».

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:
1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φρο−

ντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της Διοίκησης 3ης 
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, καθώς και σε ασθενείς που παραπέ−
μπονται από άλλες Δ.Υ.ΠΕ.

Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη 
ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγ−
γελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρ−
φωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων 
υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκ−
παιδευτικών προγραμμάτων.

3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον το−
μέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και 
αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται 
με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργα−
νισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.

4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλ−
λες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για 
την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμε−
νης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την 
εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και 
ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θε−
μάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στη Διοίκηση 
3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

5. Η 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, τη Διοίκηση 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και το Ενιαίο 
Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:
1. Το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης, που λει−

τουργεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 11 
του Ν. 3984/2011, όπως ισχύει.

2. Ο κοινός Διοικητής του Νοσοκομείου.
3. Ο κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, όταν ορίζεται 

(παρ. 1, αρθρ. 69 του Ν. 3918/2011, όπως ισχύει).

Άρθρο 4
ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ

Η συνολική δύναμη του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσα−
λονίκης «Γ. Γεννηματάς» ορίζεται σε διακόσιες ογδόντα 
(280) οργανικές κλίνες.

Άρθρο 5
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπη−
ρεσίες, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο:
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Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α. Ιατρική
β. Νοσηλευτική
γ. Διοικητική−Οικονομική
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
Οργάνωσης και Πληροφορικής
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Υποστήριξης Πολίτη
2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γρα−

φείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρό−
τηση. Το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο υπά−
γονται απευθείας στον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου. 
Όταν ορίζεται κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, το Ειδικό 
Γραφείο υπάγεται απευθείας σε αυτόν.

Άρθρο 6
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Ιατρική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσ−
σαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» αποτελεί Διεύθυνση και 
διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν 
Τμήματα κατά ειδικότητα, Ιατρικές Ειδικότητες − Ειδικές 
Μονάδες, καθώς και Διατομεακά και λοιπά Τμήματα, 
ως εξής:

Α. ΤΟΜΕΙΣ
α) Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 145 κλινών
β) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 125 κλινών
γ) Εργαστηριακός Τομέας
Κάθε Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Μονάδες 

ως εξής:

α) Παθολογικός Τομέας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΥ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ –
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Παθολογικό

− Γαστρεντερολογικό

− Νευρολογικό

2. Καρδιολογικό 

−  Μονάδα Στεφ. Νόσων − Εμφραγμάτων

3. Παιδιατρικό

−  Μονάδα Ειδικής Θεραπείας Νεογνών

Οι ανωτέρω Ιατρικές Ειδικότητες – Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των 
αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.

β) Χειρουργικός Τομέας − Παν/κές Κλινικές και Τμήματα ΕΣΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΥ 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ –
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Παν/κή Παιδοχειρουργική (Αποφ. Εγκατ. Υ4α/26854/03, ΦΕΚ 396/Β/03)

2. Β΄ Παν/κή Ορθοπεδική Υ4α/26854/03, ΦΕΚ 396/Β/03 (μετεγκατ.)

3. Α΄ Πα/κή Ουρολογική κοινή υπουργική απόφαση 46058/Β1/2003, ΦΕΚ 901

4. Παν/κή Χειρουργική – (Αγγειοχειρουργική) 

5. Ωτορινολαρυγγολογικό

6. Αναισθησιολογικό                            Μονάδα Εντατ. Θεραπείας κοινή υπουργική απόφαση Α3β/οικ.4407/86 

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας

Οι ανωτέρω Ιατρικές Ειδικότητες – Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των 
αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.

γ) Εργαστηριακός Τομέας

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Βιοπαθολογικό −Βιοχημικό

2. Αιματολογικό – Αιμοδοσίας

3. Ακτινοδιαγνωστικό

4. Παθολογικής Ανατομικής

5. Φαρμακευτικό
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Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (δυναμικότητα 10 κλινών)
1. ΜΕΘ (εξυπηρετεί όλα τα Τμήματα)
2. ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ και Βραχείας Νοση−

λείας (ΤΕΠ)
Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
• Παραϊατρικού Προσωπικού
• Κοινωνικής Εργασίας
• Διαιτολογίας – Διατροφής
2. Οι κενές κλίνες των Τμημάτων του κάθε Τομέα 

χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ασθενών και 
άλλων Τμημάτων άλλου Τομέα, μετά από εισηγήσεις 
του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την τελική 
απόφαση του κοινού Διοικητή.

3. Στους Τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ια−
τρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των 
γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των εξωτερικών 
ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται με αποφάσεις 
του κοινού Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυ−
ντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 7
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και δι−
αρθρώνεται σε τρεις (3) Νοσηλευτικούς τομείς, οι οποίοι 
λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοση−
λευτικά Τμήματα, ως ακολούθως:

1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) 
τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Παθολογικού 
Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) 
Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Χειρουργικού 
Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα Χειρουργεία.

3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) 
τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Εργαστηρια−
κού Τομέα, τα Διατομεακά Τμήματα της Ιατρικής Υπη−
ρεσίας και τα Εξωτερικά Ιατρεία.

2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή 
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 
2071/1992, όπως ισχύει, η οποία αποτελείται από:

Α. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 
ως Πρόεδρο

Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευ−
τικό τομέα

Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό 
τομέα.

Άρθρο 8
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύ−
θυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως 
ακολούθως:

α) Διοικητικού − Οικονομικού
β) Τεχνικού
2. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως 

ακολούθως:
α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού
Τμήματα:
1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Γραμματείας
3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων 

Περιστατικών

4. Κίνησης Ασθενών
5. Οικονομικού
6. Επιστασίας−Ιματισμού
β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού
Τμήματα:
1. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
2. Τεχνικού

Άρθρο 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νο−
σοκομείου 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 παρεχόμε−

νων υπηρεσιών υγείας.
ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανά−

πτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη 
Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.

στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.
ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκο−

μείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπη−
ρεσιών υγείας.

η. Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η 
επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των Εξωτερι−
κών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των 
Χειρουργείων.

θ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγη−
ση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της 
Ιατρικής Υπηρεσίας.

ι. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθ−
μη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.

ια. Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας 
ασθενών, από κοινού με τη 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 ταξι−

νόμηση, 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 συ−
νταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που 
θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των 
προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσο−
κομειακού φαρμακείου καθορίζονται λεπτομερώς σύμ−
φωνα 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 ανα−
ζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα 
προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντί−
δα 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 Προ−
σωπικού

Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των 
κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων – Ακτινο−
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λόγων, 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 Διαιτολογίας – Δια−
τροφής

Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημε−
ρινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, 
καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερι−
κών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.

Στη μονάδα αυτή εντάσσονται επίσης οι επιστημο−
νικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δρα−
στηριότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα 
από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους.

Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζο−
νται ως ακολούθως:

α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νο−
σηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων 
των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.

β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επι−
στήμης, 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.Δ., τον εσω−
τερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις 
αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης 
και του κοινού Διοικητού αυτού.

ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσο−
κομείου.

στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών 
πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κα−
τανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.

ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, 
από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νο−
σηλείας των ασθενών.

η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση 
νοσηλευτικών πράξεων.

Άρθρο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής – Οικονομικής Υπη−
ρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:

1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναμικού.
β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπη−

ρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργα−

ζομένων 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 συνερ−
γασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.

στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδει−
ών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου 
του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους.

ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαί−
δευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.

2. Τμήμα Γραμματείας
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη 

όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μο−
νάδων του νοσοκομείου.

β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής 
φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.

γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την 
τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την 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 ορ−
γάνωση της Γραμματειακής Υποστήριξης, σύμφωνα με 
τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών 
του Νοσοκομείου, την τήρηση και επεξεργασία στατι−
στικών στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πληροφο−
ριών στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην 3η Υ.ΠΕ. 
Μακεδονίας, στο Υπουργείο Υγείας και στους άλλους 
αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση κάθε προβλή−
ματος για τη διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου.

3. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επει−
γόντων Περιστατικών

α. Είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη 
των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών 
εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών.

β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των 
ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του 
Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέ−
τηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης 
των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών 
των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των 
συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.

γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και 
προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεν−
νόηση.

δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία 
πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υπο−
βολή σχετικής αίτησής τους.

ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 

αντίγραφα.
4. Τμήμα Κίνησης Ασθενών
α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρί−

ων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου 
ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση κα−
ταλόγου 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 νοσηλευ−
τικής 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 κατατίθε−
νται από τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο και την 
έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών 
παραστατικών στοιχείων.



51916 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία 
πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υπο−
βολή σχετικής αίτησής τους.

ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
στ. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχει−

οθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.
5. Τμήμα Οικονομικού
Είναι υπεύθυνο για:
α. όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση 

της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση πα−
γίων 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.λπ. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).

ζ. την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, 
την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθο−
δοσίας.

η. τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπο−
λογισμού, 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 απολογι−
σμό του νοσοκομείου.

ιγ. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονο−
μικό μέρος).

ιδ. Την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προ−
μηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου Προγράμ−
ματος Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας 
των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, 
τεχνικού και άλλου υλικού. Της διεξαγωγής περιοδικών 
και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης 
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 ερ−

γασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νο−
σοκομείου.

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, στο−
λών 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 νοσοκομεί−
ου 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. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει 
τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρ−
μοδίων οργάνων.

δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επι−
βλέπει την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την πα−
ραλαβή τους.

ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ’ έτος τον σχεδιασμό 
επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και 
του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά 
υποβάλει 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 μηχανολο−
γικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του 
Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξο−
πλισμού και υλικών.

ζ. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλε−
κτρολογικών 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 τηλε−
φωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, 
των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεο−
πτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας 
και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τη−
λεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.

θ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των 
εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου.

ι. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώ−
σεων και αλεξικέραυνου. Φροντίζει για την αποτελε−
σματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης 
και πυρασφάλειας.

ια. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλε−
κτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.

ιβ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του 
νοσοκομείου.

ιγ. 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 ενεργεια−
κών 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 νο−
σοκομείου και των αναλωσίμων γι’ αυτά υλικών.

β. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση 
διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας.
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γ. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουρ−
γίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών 
κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και 
του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτι−
νοθεραπείας.

δ. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντή−
ρησης 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. Διαχείριση 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 ανα−
λόγων ερευνητικών προγραμμάτων.

Άρθρο 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των 

Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής 

μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων 
και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώ−
σεων, 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 πληροφορι−
κής και η έναρξη λειτουργίας της.

4. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματι−
κής και λειτουργικής πλευράς.

5. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου 
σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελε−
σματική 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 δι−
κτύου με εξωτερικά δίκτυα.

12. Η προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση 
των πόρων του δικτύου, (δίσκων, κ.λπ.).

13. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη 
σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου.

14. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών 
για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, 
SYSTEM S/W κ.λπ.).

15. Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές 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−νοσηλευ−
τικής και διοικητικο−οικονομικής λειτουργίας του νο−
σοκομείου

δ. την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
16. Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής, 

με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του 
Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές 
ανάγκες του.

17. Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού 
Πλάνου και ενημερώνεται για την πορεία των έργων 
πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερή−
σεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά 
προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.

18. Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις 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. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή 
πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νο−
σοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία.

Άρθρο 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ

Το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται 
και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6 παρ. 4 του Ν. 2889/2001, όπως ισχύει, και τις σχετι−
κές εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι αρμόδιο για την 
υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση 
των προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους 
για άμεση και σωστή εξυπηρέτησή τους καθώς και για 
τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Άρθρο 14
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι θέσεις προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσ−
σαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» διακρίνονται ως εξής:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
− Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέ−

σεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/
Α΄), με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από το κοινό 
Διοικητή του Νοσοκομείου.

− Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέ−
σεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/
Α΄), με βαθμό 2ο, η οποία καταλαμβάνεται από το κοινό 
Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου, όταν ορίζεται.

− Μία (1) οργανική θέση ειδικού Επιστημονικού προσω−
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, διάρκειας ενός έτους, του άρθρου 7 (παρ. 10) 
του Ν. 3329/2005.

2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:
Α) Από ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ, που έχουν συ−

σταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 
1397/1983, όπως ισχύουν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
κατανέμονται στο νοσοκομείο αυτό, όπως παρακάτω:
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 8

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΩΡΛ 6

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 9

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 3

ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 7

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 6

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 8

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 2

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 3

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 2

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 11

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
΄Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
΄Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 
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ΣΥΝΟΛΟ 84

Για την κάλυψη θέσεων στη ΜΕΘ εκτός της κατοχής 
του τίτλου μιας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑ−
ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
΄Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ), απαιτείται 
και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του 
Ν.2071/1992, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Β) Από ειδικευόμενους γιατρούς που τοποθετούνται 
σε θέσεις ειδικευομένων γιατρών που έχουν συσταθεί 
με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση της από−
φασης αυτής ή συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν κάθε φορά.

Γ) Από άλλους επιστήμονες του κλάδου υγείας και λοι−
πό παραϊατρικό προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών 
και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες 
θέσεις ορίζονται ως εξής:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Δύο (2) θέσεις
ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων
Μια (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας – Βιολογίας
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Διαιτολόγων
Τέσσερις (4) θέσεις
ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας
Πέντε (5) θέσεις

Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
Εννέα (9) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας−Ακτινολογίας
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων
Μια (1) θέση
ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργα−

στηρίων
Δέκα (10) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
Δέκα (10) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Μαγείρων
Έξι (6) θέσεις
3. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσω−

πικό 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 ογδόντα (180) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών –τριών Υγείας
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής
Οκτώ (8) θέσεις
ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Εκατόν δέκα (110) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Βρεφοκόμων
Οκτώ (8) θέσεις
ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
Εξήντα μία (61) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσο−

κόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νε−
κροτόμων−Σαβανωτών−Αποτεφρωτών. Η κατανομή των 
θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά 
με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

4. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ−
ΑΣ, ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία, το Αυτοτελές 
Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο στελεχώνονται από προ−
σωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε κα−
θένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται 
ως εξής:

Ι) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
Εννέα (9) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολογίας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Στατιστικής
Μία (1) θέση
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Κλάδος ΠΕ Κοστολόγων
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Μία (1) θέση
Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μη−

χανολόγων−Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων−Μηχανικών, 
Ηλεκτρονικών−Μηχανικών, Πολιτικών−Μηχανικών, Αρ−
χιτεκτόνων. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω 
ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προ−
κήρυξης αυτών.

Μια εκ των άνω θέσεων δύναται να καταλαμβάνεται 
από Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες δι−
ατάξεις.

ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Λογιστικής
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Μηχανικών
Δύο (2) θέσεις
Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Τε−

χνολογίας Ιατρικών Οργάνων, Ηλεκτρονικών−Τεχνητών, 
Υπομηχανικών, Σχεδιαστών και άλλες συναφείς ειδικό−
τητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται 
κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Μια (1) εκ των άνω θέσεων δύναται να καταλαμβάνε−
ται από Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

ΙΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Σαράντα δύο (42) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Διοι−

κητικού – Λογιστικού, Εισπρακτόρων, Αποθηκαρίων, Δα−
κτυλογράφων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες 
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας
Δύο (2) θέσεις

Κλάδος ΔΕ Τεχνικού
Είκοσι πέντε (25) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλε−

κτρονικών Τεχνικών, Θερμαστών, Ηλεκτροτεχνιτών, 
Εργοδηγών, Σχεδιαστών, Μηχανοτεχνιτών, Υδραυλι−
κών, Οικοδόμων – Κτιστών, Αμμοκονιαστών Ξυλουργών 
– Επιπλοποιών, Ψυκτικών, Ελαιοχρωματιστών – Υδρο−
χρωματιστών, Σιδηρουργών, Οξυγονοκολλητών, Αλου−
μινοκατασκευαστών, Κοπτριών – Ραπτριών – Γαζωτριών, 
Κλιβανιστών – Αποστειρωτών – Απολυμαντών, Κουρέων 
και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσε−
ων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση 
προκήρυξης αυτών.

ΙV) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Είκοσι (20) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κα−

θαριστών –τριών, Πλυντών –τριών, Πρεσσαδόρων – Σι−
δερωτών, Επιμέλειας Κήπων. Η κατανομή των θέσεων 
στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση 
προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Εννέα (9) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλη−

τήρων, Θυρωρών, Οδηγών Ανελκυστήρων, Ταξινόμων 
Ιματισμού, Βοηθών Αποθηκαρίων, Χειριστών Μηχανη−
μάτων 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
Είκοσι (20) 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
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΥΕ Φυλάκων−Νυκτοφυλάκων
Τρεις (3) θέσεις
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Μια (1) θέση Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.

6. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ειδικότητα Σχέση Εργασίας Αριθμός Υπηρετούντων

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ 1

Κατηγορία/Κλάδος Σχέση Εργασίας Αριθμός Υπηρετούντων

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ 1

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ 2

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ 2

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ−ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ 2

Κατηγορία/Κλάδος/Εδικότητα Σχέση Εργασίας Αριθμός Υπηρετούντων

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ 2

Κατηγορία/Κλάδος/ Ειδικότητα Σχέση Εργασίας Αριθμός Υπηρετούντων

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ 2
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ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ 1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ−ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ 1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ−ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ 1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ − ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ 1

Άρθρο 15
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού του Νοσο−
κομείου ορίζονται στις διατάξεις του Π. Δ/τος 50/2001 
«Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 
του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 39/Α΄), όπως αυτό ισχύει 
κάθε φορά.

Άρθρο 16
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται γιατρός Συντονι−
στής Διευθυντής.

Στο Τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφής, υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Διαιτολόγων και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος 
του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων.

Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, υπάλληλος του κλά−
δου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.

Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού, υπάλληλος των 
κλάδων ΤΕ Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ή ΤΕ 
Ραδιολογίας−Ακτινολογίας και αν δεν υπάρχουν, υπάλ−
ληλος των κλάδων ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών 
Εργαστηρίων ή ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών.

Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νοσηλευ−

τικής.
Στους Τομείς, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευ−

τικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ 
Νοσηλευτικής.

Στα Τμήματα, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευ−
τικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ 
Νοσηλευτικής

Στη Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση και στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού 

υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού 
και στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού, υπάλληλοι του κλάδου 
ΠΕ Μηχανικών.

Στα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, 
Γραμματείας, Κίνησης Ασθενών και Γραμματείας Εξω−
τερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών, υπάλ−
ληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού και αν 
δεν υπάρχουν, υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Λογιστικής ή 
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Στο Τμήμα Οικονομικού, υπάλληλος των κλάδων ΠΕ 
Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Στατιστικής και αν δεν 
υπάρχει, υπάλληλος των κλάδων ΤΕ Λογιστικής ή ΤΕ 
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Στα Τμήματα Τεχνικού και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, 
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρ−
χουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

Στο Τμήμα Επιστασίας − Ιματισμού, υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, 
υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας 
και Πρόνοιας και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Στο Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής, 
υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Στατι−

στικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ 
Πληροφορικής.

Στο Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη, υπάλ−
ληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή 
ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος των 
κλάδων ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή 
ΤΕ Νοσηλευτικής και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος του 
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Για την επιλογή των ανωτέρω Προϊσταμένων ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν. 3528/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά.

Άρθρο 17
ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι:
1. Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό 

και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
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 αρμοδι−

ότητές τους.

Άρθρο 18

Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης κάθε 
άλλη σχετική απόφαση καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F 
Αριθμ. Υ4α /οικ.123764 (2)

    Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ −

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 
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άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν.

β) των άρθρων 32 και 44 του Ν. 4025/2011 «Ανασυ−
γκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 
Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄), όπως ισχύουν.

γ) των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/2011 
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150/Α΄) όπως ισχύουν.

δ) του άρθρου 70 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
31/Α΄).

ε) των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ−
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.

στ) του Ν. 3627 (ΦΕΚ 292/Α΄/24.12.2007) με τον οποίο 
κυρώθηκε η Σύμβαση Δωρεάς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ 
− Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» υπέρ του Ελληνι−
κού Δημοσίου και του Ν. Π.Δ.Δ. «Νοσοκομείο Παίδων − Η 
Αγία Σοφία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασια−
κή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του με−
σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄) όπως ισχύει.

η) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/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.

θ) του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ι) του άρθρου 4 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότη−
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «΄Εγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, 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΄).

ια) Το άρθρο 12 του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 296 Α΄).

ιβ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Ελά−
χιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τε−
χνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις 
και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 
177/Α΄) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».

ιγ) του Π.Δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης 
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).

ιδ) του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄) «Υγιεινή – Ασφάλεια 
Εργαζομένων όπως επεκτάθηκαν με τις διατάξεις της 
κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 88555/3293/1988 (ΦΕΚ 

721/Β΄) «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δη−
μοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ» που κυρώθηκε με το 
άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 και του Π.Δ. 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΄).

ιε) του άρθρου 13 και 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 νοσοκο−
μειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2005 
και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
(ΦΕΚ 43/Α΄).

2) Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταικούρα (ΦΕΚ 
Β΄ 2105/9−7−2012).

3)την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ84627/2011 «Διασύνδεση Νο−
σοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής 
τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

4) Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 91432/2011 απόφαση Κα−
θορισμού αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου 
Διοίκησης (ΦΕΚ 2012/Β΄/9−9−2011).

5) Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 34368/2−4−2012 απόφαση κα−
τάργησης Ιατρικών Τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου 
Παίδων Πεντέλης και μεταφορά θέσεων προσωπικού 
τους από το εν λόγω νοσοκομείο στο Γενικό Νοσοκο−
μείο Παίδων Α. Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, με το προσωπικό που 
υπηρετεί σε αυτές» (ΦΕΚ 1131/Β΄).

6) την υπ’ αριθμ. Υ7α/γπ οικ 14566/7.2.2011 εγκύκλιο 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
θέμα «Δυνατότητα επιλογής Νοσοκομείου και Ιατρού 
από τους εφήβους έως 16 ετών».

7) Το υπ’ αριθμ. 23585/26−10−2011 έγγραφο της 1ης 
Υ.ΠΕ. Αττικής.

8) Τις υπ’ αριθμ. 13/28−7−2011 (θέμα 9ο), απο 14/24−8−2011 
(θέμα 2ο), 15/27−9−2011 (θέμα10ο) και 16/3−11/2011 (θέμα 
7o) αποφάσεις του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.

9) Την υπ’ αριθμ. 26065/3−1−12 διαπιστωτική πράξη (ΦΕΚ 
684/Β/9−3−2012), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ − ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ», υπάγεται στις διατάξεις του Ν. Δ. 2592−1953 
«Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254 
Α΄), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3329/02 ΦΕΚ 81/Α, 
αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) 
το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του 
Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Αττικής και διέπεται από 
τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, φέρει την επωνυμία 
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».

2. Έδρα του Νοσοκομείου είναι η πόλη της Αθήνας.
3. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυ−

λή, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκε−
ντρους κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 
1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, – Γενικό Νοσοκομείο Παί−
δων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και στη μέση φέρει το Εθνόσημο.

4. Διασυνδέεται με το ΓΝΠΑ «Π και Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ» και 
το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.
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Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:
1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τρι−

τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο πληθυσμό ευθύνης 
της Διοίκησης της 1ης ΥΠΕ Αττικής, καθώς και σε ασθε−
νείς που παραπέμπονται από άλλες Υ.ΠΕ, ηλικίας μέχρι 
14 ετών και όπως ορίζεται κάθε φορά με επί μέρους 
πράξεις κανονιστικού περιεχομένου.

Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη 
ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελμα−
τική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνι−
κού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρ−
φωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων 
υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκ−
παιδευτικών προγραμμάτων.

3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον το−
μέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και 
αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται 
με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργα−
νισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.

4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλ−
λες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για 
την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμε−
νης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την 
εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και 
ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θε−
μάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στη Διοίκηση 
1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

5. Η 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, τη Διοίκηση 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και το Ενιαίο 
Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Νοσοκομείου.

7. Η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγ−
γελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δρα−
στηριοτήτων (έρευνες – μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκ−
παιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους τους, 
συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές 
πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης 
της απασχόλησης).

ΆΡΘΡΟ 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:
1. Το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης, του

Ν. 3984/2011 άρθρο 66, παρ. 11, όπως ισχύει.

2. Ο κοινός Διοικητής του Νοσοκομείου.
3. Ο κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, όταν ορίζεται, 

παρ. 1, άρθρο 69, Ν.3918/2011, όπως ισχύει.

Άρθρο 4
ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ

Η συνολική δύναμη του Νοσοκομείου είναι εξακόσιες 
πενήντα έξι (656) οργανικές κλίνες.

Άρθρο 5
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπη−
ρεσίες, Αυτοτελή Τμήματα και Ειδικό Γραφείο:

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α. Ιατρική
β. Νοσηλευτική,
γ. Διοικητική−Οικονομική

Β. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
α) Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης
β) Οργάνωσης και Πληροφορικής

Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Υποστήριξης Πολίτη
2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γρα−

φείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρό−
τηση. Τα Αυτοτελή Τμήματα και το Ειδικό Γραφείο υπά−
γονται απευθείας στον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου. 
Όταν ορίζεται κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, το Ειδικό 
Γραφείο υπάγεται απευθείας σε αυτόν.

Άρθρο 6
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Ιατρική Υπηρεσία του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» αποτελεί Διεύθυνση 
και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουρ−
γούν Τμήματα κατά ειδικότητα και Ειδικές Μονάδες που 
υπάγονται οργανικά στα Τμήματα, Διατομεακά Τμήματα 
και λοιπά Τμήματα, καθώς και από Πανεπιστημιακές 
Κλινικές και Μονάδες του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Α. ΤΟΜΕΙΣ
α) Α΄ Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 250 Κλι−

νών
β) Β΄ Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 189 κλινών.
γ) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 154 κλινών
δ) Ψυχιατρικός Τομέας με δυναμικότητα 10 κλινών
ε) Εργαστηριακός Τομέας
Οι Τομείς διαρθρώνονται σε Τμήματα και Μονάδες 

ως εξής:

Α. ΤΟΜΕΙΣ
α) Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΑΝ. ΚΛΙΝΙΚΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ− ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1.  Πανεπιστημιακή Α΄ Παιδιατρική (Α΄ ΠΠ) (κοινή 
υπουργική απόφαση Υ4α/118510/09 «Εγκατάστα−
ση της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών καθώς και των ειδικών μονά−
δων που την απαρτίζουν (ΦΕΚ 1989/τΒ/11.9.2009)

Τέσσερις (4) ειδικές Μονάδες Γενικής Παιδιατρικής για τη φρο−
ντίδα βρεφών, νηπίων παιδιών και εφήβων

«Χωρέμειο» Ερευνητικό Εργαστήριο (ΧΕΕ)
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Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας (Κληρονομικές Αναιμίες)

Μονάδα Λοιμωδών Νόσων – AIDS

Μονάδα Ειδικών Θεραπειών Αιματολογίας − Ογκολογίας

Μονάδα Προώρων και Προβληματικών Νεογνών

Μονάδα Γαστρεντερολογίας –

Ηπατολογίας 

Ειδική Μονάδα Ενδοκρινολογίας − Μεταβολισμού και Σακχαρώ−
δους 

Διαβήτη

Ειδική Μονάδα Λοιμώξεων και Χημειοθεραπείας

Ειδική Μονάδα Μεταβολικών Νοσημάτων

Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Ρευματολογίας

Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Πνευμονολογίας

Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Νευρολογίας

Ειδική Μονάδα Αναπτυξιακής και Προληπτικής Παιδιατρικής

Ειδική Μονάδα Μεταβολισμού Ασβεστίου

Ειδική Μονάδα Αιματολογίας

Ειδική Μονάδα Παιδικής Φυματίωσης

Ειδική Μονάδα Επιδημιολογίας και Υγείας Παιδιού

Ειδική Μονάδα Εφηβικής Ιατρικής

Μονάδα Κεφαλαλγίας

Ειδική Μονάδα Παχυσαρκίας

Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής 

Αλλεργιολογίας

Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής 

Ανοσολογίας

Ειδική Μονάδα Γναθοπροσωπικής 

Χειρουργικής και σχετικών συνδρόμων

2. Καρδιολογικό  

ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών (ΜΜΜΟ) Ημερήσιας Νοσηλείας 

2. Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ)

3. Αιμοδυναμικής

β) Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ − ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ− ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1. Παιδιατρικό

2. Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας Ημερήσιας Νοσηλείας

3.  Ογκολογικό. Το εν λόγω τμήμα μεταφέρεται 
από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών 
Π και Αγλ. Κυριακού, κατ΄εφαρμογή των δια−
τάξεων του δεύτερου άρθρου πρώτου του Ν. 
3627/07, ΦΕΚ 292/Α/07, όπως ισχύει.

Ημερήσιας Νοσηλείας

4. Δερματολογικό,
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5. Γαστρεντερολογικό 

6.  Κυστικής Ινώδους Νόσου που θα βρίσκεται σε 
λειτουργική διασύνδεση και με την ειδική μονά−
δα Παιδιατρικής Πνευμονολογίας της Α΄ Παιδια−
τρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών

ΜΟΝΑΔΑ

Αιμορραγικών Διαθέσεων 

γ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ − ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Χειρουργικό Παίδων Πλαστικής Χειρουργικής

2. Ορθοπαιδικό

3. Ουρολογικό

4. Οφθαλμολογικό

5. Ωτορινολαρυγγολογικό−Ακουολογικό  

6. Δύο (2) Χειρουργικής Θώρακα Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα σε λειτουργική διασύνδε−
ση με την ΜΕΘ Παίδων και ΜΕΝΝ.

7. Νευροχειρουργικό 

8. Αναισθησιολογικό Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας (ΜΜΦ)

9. Οδοντιατρικό

ΜΟΝΑΔΕΣ

Εντατικής Θεραπείας Παίδων ΜΑΦ

δ) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Παιδοψυχιατρικό Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο

Στον Τομέα λειτουργεί η Παιδοψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών

ε) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ − ΜΟΝΑΔΕΣ  ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1. Βιοπαθολογικό

2. Βιοχημικό

3. Αιματολογικό Ένα (1) Εργαστήριο Αιματολογικών και Κακοήθων Νοσημάτων 
της Παιδικής Ηλικίας 

4. Αιμοδοσίας 

5. Ακτινοδιαγνωστικό 

6.  Απεικονιστικών Μεθόδων – Αξονικού Τομογρά−
φου

7. Φαρμακευτικό

8.  Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας (Αναγνωρι−
σμένο Κέντρο Αναφοράς Πρωτοπαθών Ανο−
σοανεπαρκειών Παιδιατρικής Ανοσολογίας ΥΑ 
ΔΥ2β/ΓΠ 45575/23.4.2008)

9. Κυτταρολογικό

Στον τομέα λειτουργεί το εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
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Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ με δυναμικότητα 53 κλινών

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1.  Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

2. Ειδικές Θέσεις δυναμικότητας 25 κλινών 

3. Ημερήσιας Νοσηλείας 

Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
• Κοινωνικής Εργασίας
• Διαιτολογίας – Διατροφής
• Παραϊατρικού Προσωπικού
2. Οι κενές κλίνες των τμημάτων και μονάδων του 

κάθε τομέα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση 
ασθενών και άλλων τμημάτων και μονάδων άλλου το−
μέα, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Ιατρικής 
Υπηρεσίας και την τελική απόφαση του Κοινού Διοικητή 
των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων.

3. Στους τομείς λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ια−
τρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των 
ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο. Ο αριθμός των 
εξωτερικών ιατρείων για κάθε ειδικότητα, καθορίζεται 
με αποφάσεις του Κοινού Διοικητή των Διασυνδεομέ−
νων Νοσοκομείων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή 
Ιατρικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 7
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και 
διαρθρώνεται σε πέντε (5) Νοσηλευτικούς Τομείς, οι 
οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοση−
λευτικά Τμήματα ως ακολούθως:

1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 8 τμή−
ματα που καλύπτουν τον Α΄ Παθολογικό Τομέα της 
Ιατρικής Υπηρεσίας.

2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 7 τμή−
ματα που καλύπτουν τον Β΄ Παθολογικό Τομέα της 
Ιατρικής Υπηρεσίας.

3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 7 Τμή−
ματα που καλύπτουν τα Χειρουργεία και τον΄ Χειρουρ−
γικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 5 
τμήματα που καλύπτουν τον Ψυχιατρικό Τομέα και τα 
Εξωτερικά Ιατρεία της Ιατρικής Υπηρεσίας.

5ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 5 τμή−
ματα που καλύπτουν τον Εργαστηριακό Τομέα και τα 
Διατομεακά τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή 
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 
2071/92 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από:

Α. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 
ως Πρόεδρο

Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευ−
τικό τομέα.

Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό 
τομέα.

Άρθρο 8
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύ−
θυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις 
ως ακολούθως:

α) Διοικητικού
β) Οικονομικού
γ) Τεχνικού
2. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως 

ακολούθως:
α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού
Τμήματα:
1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Γραμματείας
3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων 

Περιστατικών
4. Κίνησης Ασθενών
β) Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήματα:
1. Οικονομικού
2. Προμηθειών
3. Επιστασίας – Ιματισμού
γ) Υποδιεύθυνση Τεχνικού
Τμήματα:
1. Τεχνικού
2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Άρθρο 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νο−
σοκομείου 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 παρεχόμε−

νων υπηρεσιών υγείας.
ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και 

ανάπτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από 
τη Διεύθυνση, τους Τομείς και τα Τμήματα.

στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.
ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσο−

κομείου για την 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 Εξωτερι−
κών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των 
Χειρουργείων.

θ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγη−
ση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της 
Ιατρικής Υπηρεσίας.

ι. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθ−
μη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.

ια. Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας 
ασθενών, από κοινού με τη νοσηλευτική υπηρεσία.

ιβ. Η εποπτεία της Νοσοκομειακής Βιβλιοθήκης.
ιγ. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση 

των ιατρικών πράξεων.
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2. Αρμοδιότητες του Φαρμακευτικού Τμήματος:
Ο προγραμματισμός προμηθειών, η φύλαξη, η ταξι−

νόμηση, 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 συ−
νταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που 
θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των 
προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσο−
κομειακού φαρμακείου όπως καθορίζονται με την εκά−
στοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3. Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας:
Η ευθύνη και η συμπαράσταση των νοσηλευομένων 

του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η ανα−
ζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα 
προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντί−
δα 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 Προ−
σωπικού:

Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των 
κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων – Ακτινο−
λόγων, 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 Διαιτολογίας – Δια−
τροφής:

Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημε−
ρινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, 
καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερι−
κών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.

Στο τμήμα αυτό εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, 
οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηρι−
ότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα από 
την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους.

Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζο−
νται ως ακολούθως:

α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νο−
σηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων 
των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.

β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επι−
στήμης, 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.Δ., τον εσω−
τερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις 
αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης 
και του κοινού Διοικητού αυτού.

ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσο−
κομείου.

στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών 
πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κα−
τανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.

ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, 
από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νο−
σηλείας των ασθενών.

η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση 
νοσηλευτικών πράξεων.

Άρθρο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής – Οικονομικής Υπη−
ρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:

1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναμικού.
β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπη−

ρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργα−

ζομένων 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 συνερ−
γασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.

στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδει−
ών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου 
του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους.

ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαί−
δευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.

2. Τμήμα Γραμματείας
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη 

όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μο−
νάδων του νοσοκομείου.

β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής 
φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.

γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την 
τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση 
της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).

δ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 
αντίγραφα.

ε. Φροντίζει για κάθε θέμα σχετικό με την οργάνω−
ση της γραμματειακής υποστήριξης σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών 
του Νοσοκομείου, την τήρηση και επεξεργασία των 
στατιστικών στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πλη−
ροφοριών στις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην 1η 
ΥΠΕ Αττικής, στο Υπουργείο Υγείας και στους άλλους 
αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση κάθε προβλή−
ματος για τη διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου.

3. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επει−
γόντων Περιστατικών

α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη 
των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών 
εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών.

β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των 
ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του 
Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέ−
τηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης 
των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών 
των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των 
συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.

γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και 
προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεν−
νόηση.
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δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία 
πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υπο−
βολή σχετικής αίτησής τους.

ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 

αντίγραφα.
4. Τμήμα Κίνησης Ασθενών
α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρί−

ων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου 
ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση κα−
ταλόγου 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 νοσηλευ−
τικής 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 κατατίθε−
νται 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 υπο−
βολή σχετικής αίτησής τους.

ε. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχει−
οθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.

στ. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
5. Τμήμα Οικονομικού
Είναι υπεύθυνο για:
α. όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση 

της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση πα−
γίων 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.λπ. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).

ζ. την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, 
την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθο−
δοσίας.

η. τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπο−
λογισμού, 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 απολογι−
σμό του νοσοκομείου.

ιγ. την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονο−
μικό μέρος).

6. Τμήμα Προμηθειών
Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προ−

μηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου Προγράμ−
ματος Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας 
των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, 
τεχνικού και άλλου υλικού. Της διεξαγωγής περιοδικών 
και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης 
κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.

7. Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού
α) Η μέριμνα για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την 

καλή εμφάνιση του νοσοκομείου.
β) Η ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών 

και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου.
γ) Η ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επι−

σκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς 
και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως 
εξοπλισμού του νοσοκομείου.

δ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση και τη συντήρηση 
του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσο−
κομείου.

ε) Η ευθύνη για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν 
γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών 
προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύ−
λαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.

στ) Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου.
8. Τμήμα Τεχνικού.
α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων 

των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομεί−
ου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό 
του νοσοκομείου, καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα 
για την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων διευκολύν−
σεων 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. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει 
τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρ−
μοδίων οργάνων.

δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επι−
βλέπει την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την πα−
ραλαβή τους.

ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ' έτος τον σχεδιασμό 
επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και 
του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά 
υποβάλει 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 μηχανολο−
γικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του 
Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξο−
πλισμού και υλικών.

ζ. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλε−
κτρολογικών 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 τηλε−
φωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, 
των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεο−
πτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας 
και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τη−
λεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.
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θ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των 
εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου.

ι. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώ−
σεων και αλεξικέραυνου. Φροντίζει για την αποτελε−
σματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης 
και πυρασφάλειας.

ια. Παρακολουθεί και ελέγχει την ομαλή διανομή ηλε−
κτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.

ιβ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του 
νοσοκομείου.

ιγ. 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 ενεργεια−
κών συστημάτων του νοσοκομείου.

9. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
α. Έχει την ευθύνη για την ορθολογική χρήση και την 

ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρι−
κού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων 
γι’ αυτά υλικών.

β. Έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας 
των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες 
ασφάλειας.

γ. Έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφαλούς 
και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την 
εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προ−
στασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμ−
βανομένης και της ακτινοθεραπείας.

δ.Έχει την ευθύνη για τη διενέργεια προληπτικής και 
επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού 
εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των 
συμβολαίων συντήρησης

ε. Έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των τε−
χνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και 
τη μελέτη ένταξη τους στο νοσοκομείο.

στ. Έχει την ευθύνη για την εισήγηση προμήθειας νέου 
εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος.

ζ. Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και διερεύνηση 
δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατρο−
τεχνολογικό εξοπλισμό.

η. Έχει την ευθύνη για την ενημέρωση και εκπαίδευση 
του προσωπικού του Νοσοκομείου στην ασφαλή και 
αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλι−
σμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήμα−
τος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων.

θ. Έχει την ευθύνη για την καταγραφή, αρχειοθέτηση 
και παρακολούθηση του εξοπλισμού και την τεχνολο−
γική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμ−
μάτων.

Άρθρο 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι οι 
ακόλουθες:

1. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης 
της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου σε ένα 
ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί 
να περιλαμβάνει:

α. αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νο−
σοκομείου καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν,

β. έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων 
και της τήρησης των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες 
και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να ελέγχονται ως 
προς την τήρησή τους αλλά και ως προς την αποτελε−
σματικότητά τους,

γ. τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων 
των ανωτέρω.

2. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση 
σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και 
με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των 
υπηρεσιών του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα οι αρ−
μοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι οι εξής:

α. Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου 
των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορ−
φές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, 
εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς 
δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.), ενδεχομένως και με λογότυπο 
του νοσοκομείου.

β. Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό 
τη καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το 
Σύστημα Ποιότητας.

γ. Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κα−
νόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με 
την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία.

δ. Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες δι−
ευθύνσεις για τα απόβλητα και απορρίμματα του νοσο−
κομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

ε. Η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση των χώρων 
εργασίας.

στ. Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα 
ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου.

ζ. Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της απο−
τελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης−
Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων 
για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων 
διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δει−
κτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανο−
ποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίω−
ση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησής των.

η. Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της 
λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη 
για την διαρκή βελτίωση και εξέλιξη τους σε συνεργα−
σία και με τα αρμόδια τμήματα.

θ. Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το 
νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών. 
Στις αρμοδιότητες του είναι η αποδοχή και αξιολόγηση 
των παραπόνων των ασθενών, καθώς ο σχεδιασμός 
ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το γραφείο 
επικοινωνίας με τον Πολίτη.

ι. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμή−
ματα και το γραφείο υποδοχής ασθενών για αποτελε−
σματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα των 
πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών από 
το νοσοκομείο.

ια. Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, 
σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισ−
σοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου.

ιβ. Η κατάρτιση σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευ−
νητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η 
παρακολούθηση της υλοποίησης τους.
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ιγ. Η ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης 
όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νοσο−
κομείου.

ιδ. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο 
το προσωπικό του Νοσοκομείου.

ιε. Η ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προ−
γραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, που επιχορηγού−
νται από ελληνικές ή διεθνείς πηγές.

ιστ. Η ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων έρευ−
νας και εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου. 
Εκπονεί τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών 
εκπαίδευσης του προσωπικού, αξιολόγησης των απο−
τελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και 
τήρησης του σχετικού αρχείου ερευνητικών προγραμ−
μάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

ιζ. Η ευθύνη παρακολούθησης σε συνεργασία με την 
Ιατρική Υπηρεσία, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινι−
κών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι:
1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των 

Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής 

μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων 
και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώ−
σεων, 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 πληροφορι−
κής και η έναρξη λειτουργίας της.

4. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματι−
κής και λειτουργικής πλευράς.

5. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου 
σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελε−
σματική 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, την 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 δι−
κτύου με εξωτερικά δίκτυα,

12. Η προστασία του δικτύου και η αριστοποίηση των 
πόρων του δικτύου, (δίσκων, κ.λπ.),

13. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη 
σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου.

14. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών 
για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, 
SYSTEM S/W κ.λπ.).

15. Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές 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−νοσηλευ−
τικής και διοικητικο−οικονομικής λειτουργίας του νο−
σοκομείου

δ. την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
16. Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής, 

με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του 
Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές 
ανάγκες του.

17. Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού 
Πλάνου και ενημερώνεται για την πορεία των έργων 
πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερή−
σεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά 
προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.

18. Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις 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. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή 
πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νο−
σοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία.

Άρθρο 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται 
και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6 παρ. 4 του Ν. 2889/01, όπως ισχύει και τις σχετικές 
εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι αρμόδιο για την υπο−
δοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των 
προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους για 
άμεση και σωστή εξυπηρέτησή τους καθώς και για τους 
κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Άρθρο 14
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι θέσεις προσωπικού του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» διακρίνονται ως εξής:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
α) Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέ−

σεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 
Α΄), με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από τον κοινό 
Διοικητή του Νοσοκομείου.

β) Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέ−
σεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), 
με βαθμό 2ο, η οποία καταλαμβάνεται από τον κοινό 
Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου (όταν ορίζεται).

γ) Δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικού Επιστημονικού 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, του άρθρου 7 
(παρ. 10) του Ν. 3329/2005.

2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:
Α) Από ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ, που έχουν συ−

σταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του 
Ν. 1397/83, όπως ισχύουν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του 
Υπουργείου Υγείας και κατανέμονται στο νοσοκομείο 
αυτό, όπως παρακάτω:
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Μία (1) εκ των θέσεων προέρχεται από μεταφορά από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων 
Πεντέλης)

66

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (με την εξειδίκευση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.161/2001 
για την εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία

1

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 4

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 10

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 7

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ (Μία (1) εκ των θέσεων προέρχεται από μεταφορά από το Γενικό Νοσο−
κομείο Παίδων Πεντέλης)

9

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 6

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 3

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 3

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 3

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 4

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 17

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 9

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μία (1) εκ των θέσεων προέρχεται από μεταφορά από το Γενικό Νοσο−
κομείο Παίδων Πεντέλης)

11

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 3

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 13

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 3

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 1

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 1

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Μία (1) εκ των θέσεων προέρχεται από μεταφορά από το Γενικό 
Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης)

3

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΄Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ − ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 1

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 1

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 4

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΄Η ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 13

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 8

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 6

Αναισθησιολογίας ή Παιδιατρικής ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής Παίδων ή Πνευμονολογίας – 
Φυματιολογίας (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη 
ΜΕΘ) ή Γενικής Ιατρικής (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, 
προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας

2

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΄Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

9

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΄Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
(προέρχονται από μεταφορά από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθ. Π. και Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ)

7
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1. Όταν πρόκειται για κάλυψη θέσης βαθμού Επιμ. Α΄και 
Επιμ. Β΄ για τη στελέχωση του ΤΕΠ προστίθεται και η 
ειδικότητα της Ορθοπαιδικής.

2. Για την κάλυψη θέσεων στη ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ ή ΜΕΝΝ 
απαιτείται και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρ−
θρου 84 του Ν. 2071/1992, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

3. Για την κατάληψη θέσεων για τη λειτουργία ειδικών 
τμημάτων/μονάδων εκτός της κατοχής του τίτλου της 
Παιδιατρικής ειδικότητας, μπορεί να καθορίζεται κατά 
τη διάρκεια της προκήρυξης η απαιτούμενη εμπειρία 
στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο (σύμφωνα με τις 
ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις).

Β) Από ειδικευόμενους γιατρούς που τοποθετούνται 
σε θέσεις ειδικευομένων γιατρών που έχουν συσταθεί 
με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση της από−
φασης αυτής ή συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν κάθε φορά.

Γ) Από άλλους επιστήμονες του κλάδου υγείας και λοι−
πό παραϊατρικό προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών 
και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες 
θέσεις ορίζονται ως εξής:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Οκτώ (8) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ − ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ − ΒΙΟΛΟΓΩΝ
Είκοσι επτά (27) θέσεις
Μία (1) θέση προέρχεται από μεταφορά από το Γενικό 

Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Έντεκα (11) θέσεις
Δύο (2) θέσεις προέρχονται από μεταφορά από το 

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ − ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Δεκατρείς (13) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Τέσσερις (4) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δύο (2) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οκτώ (8) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ − ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Είκοσι έξι (26) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Δύο (2) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Δέκα (10) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Τέσσερις (4) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΟΡΘΟΠΤΙΣΤΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Δέκα πέντε (15) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Τρεις (3) θέσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡ−
ΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εξήντα οκτώ (68) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Δέκα επτά (17) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Δεκατρείς (13) θέσεις
3. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσω−

πικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα 
από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις προσωπικού 
ορίζονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Σαράντα (40) οργανικές θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Τετρακόσιες ογδόντα τρεις (483) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δέκα (10) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
Πέντε (5) οργανικές θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Εκατόν εβδομήντα (170) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
Οκτώ (8) οργανικές θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Εκατόν εξήντα εννέα (169) οργανικές θέσεις
Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: Βοηθών Θαλάμου, 

Νοσοκόμων, Μεταφορέων Ασθενών, και Σαβανωτών − 
Νεκροτόμων.

Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, 
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

4. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, 
ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία, τα Αυτοτελή Τμή−
ματα και το Ειδικό Γραφείο στελεχώνονται από προσω−
πικό των παρακάτω κατά κατηγορία κλάδων, σε καθένα 
από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις προσωπικού 
ορίζονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Δέκα επτά (17) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Μία (1) θέση
ΠΕ ΙΕΡΕΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τρεις (3) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχα−

νολόγων−Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτό−
νων−Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων−Μηχανικών, Ηλεκτρο−
νικών−Μηχανικών.

Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, 
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών

Μία εκ των ανωτέρω θέσεων δύναται να καταλαμ−
βάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας, κατά τις κείμενες δι−
ατάξεις.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟ−

ΝΟΙΑΣ
Εννέα (9) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Τέσσερις (4) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δύο (2) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τέσσερις (4) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μη−

χανολόγων−Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων−Μηχανικών, 
Ηλεκτρονικών−Μηχανικών, Τεχνολόγων Ιατρικών Ορ−
γάνων, Πολιτικών Δομικών Έργων και άλλες συναφείς 
ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω 
ειδικότητες, γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προ−
κήρυξης αυτών.

Μία εκ των ανωτέρω θέσεων δύναται να καταλαμ−
βάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας, κατά τις κείμενες δι−
ατάξεις.

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Μία (1) θέση
Η παρούσα θέση μετά την κένωσή της θα προκηρυχθεί 

ως θέση του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Εκατόν πέντε (105) θέσεις
Στον εν λόγω κλάδο ενοποιούνται οι κλάδοι ΔΕ Δι−

οικητικού − Λογιστικού, ΔΕ Γραφέων Νοσηλευτικών και 
Επιστημονικών Τμημάτων και ΔΕ Δακτυλογράφων−Στε−
νογράφων και ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει εφεξής τις 
ειδικότητες: Διοικητικού – Λογιστικού, Εισπρακτόρων, 
Αποθηκαρίων, Δακτυλογράφων− Στενογράφων, Γρα−
φέων Νοσηλευτικών και Επιστημονικών Τμημάτων. Η 
κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε 
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
Τέσσερις (4) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τρεις (3) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
Επτά (7) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Σαράντα τέσσερις (44) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μη−

χανολόγων−Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτρολόγων−Ηλεκτρο−
τεχνιτών, Ηλεκτρονικών−Τεχνιτών, Ψυκτικών−Κλιματι−
στών, Σχεδιαστών, Υδραυλικών, Θερμουδραυλικών, 
Εργοδηγών, Σιδηρουργών−Αλουμινοκατασκευαστών, 
Ελαιοχρωματιστών−Υδροχρωματιστών, Ξυλουργών, 
Κτιστών−Οικοδόμων, Θερμαστών, Συντηρητών Ανελκυ−
στήρων, Τεχνιτών Ιατρικών Αερίων, Πρακτικών Μηχανι−
κών, Κοπτριών−Ραπτριών, Κλιβανιστών − Αποστειρωτών, 
Αμμοκονιαστών, Ταπετσέρηδων, Συντηρητών Αναπνευ−
στικών Μηχανημάτων, Σχεδιαστών και άλλες συναφείς 
ειδικότητες.

Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, 
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δέκα πέντε (15) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλη−

τήρων, Επιμελητών, Θυρωρών, Βοηθών Αποθηκάριων, 
Χειριστών Μηχανημάτων Αναπαραγωγής Εγγράφων, 
Ταξινόμων Αρχείου, Συνοδών Ανελκυστήρων.

Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότη−
τες, γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης 
αυτών.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Είκοσι (20) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθα−

ριστών−τριών, Πλυντών−τριών, Πρεσαδόρων−Σιδερωτών, 
Χειριστών Μηχανών Καθαριότητας.

Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότη−
τες, γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης 
αυτών.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Τριάντα (30) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών 

Μαγείρων, Τραπεζοκόμων−Σερβιτόρων, Λαντζέρηδων.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότη−

τες, γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης 
αυτών.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Πέντε (5) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ − ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
Μία (1) θέση
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟ−

ΛΗΣ
Δύο (2) Δικηγόρων

Γ. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ

Υπηρεσία Ειδικότητα Σχέση Εργασίας Αριθμός
Υπηρετούντων

ΙΑΤΡΙΚΗ (μόνο
ΙΑΤΡΟΙ) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 

ΘΕΣΗ 3

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 3

(α) Σύν. Υπηρετ. Ιατρικής: 6
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Υπηρεσία Κατηγορία/Κλάδο Σχέση Εργασίας Αριθμός
Υπηρετούντων

ΙΑΤΡΙΚΗ (Άλλοι επιστήμονες του κλάδου υγείας και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό)

ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 2

ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗ−
ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ − ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 1

(β) Σύν. Λοιπό Ιατρικής: 7

Υπηρεσία Κατηγορία/Κλάδος/
Εδικότητα Σχέση Εργασίας Αριθμός

Υπηρετούντων

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ −ΤΡΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 1

(γ) Σύν. Υπηρετ. Νοσηλευτικής: 1

Υπηρεσία Κατηγορία/Κλάδος/
Ειδικότητα Σχέση Εργασίας Αριθμός

Υπηρετούντων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 2

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ (ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ Ν.3920/11 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΚΟ) 2

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 1

ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ 
ΘΕΣΗ 2

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ − ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΙΔΑΧ (ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ Ν.3920/11 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΚΟ) 1

(δ) Σύν. Υπηρετ. Διοικητικής: 11

Συν. Υπηρετ. (α)+(β)+(γ)+(δ): 25
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Άρθρο 15
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Τα προσόντα διορισμού που απαιτούνται κατά κατη−
γορία, κλάδο και ειδικότητα, ορίζονται στις διατάξεις 
του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού 
σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό 
ισχύει κάθε φορά για το προσοντολόγιο των δημοσίων 
υπαλλήλων.

Άρθρο 16
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται γιατρός Συντονι−
στής Διευθυντής.

Στο Τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφής υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Διαιτολογίας και αν δεν υπάρχει υπάλληλος 
του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων.

Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας υπάλληλος του κλά−
δου ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και αν δε υπάρχει, υπάλ−
ληλος του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.

Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού υπάλληλος των 
κλάδων ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Ραδιολογίας 
και Ακτινολογίας ή ΤΕ Φυσικοθεραπείας ή ΤΕ Λογο−
θεραπείας.

Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νοσηλευ−

τικής.
Στους Τομείς υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευ−

τικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ 
Νοσηλευτικής.

Στα Τμήματα, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευ−
τικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ 
Νοσηλευτικής.

Στη Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση και στις Υποδιευθύνσεις Διοικητικού 

και Οικονομικού υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
– Οικονομικού και στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού υπάλ−
ληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

Στα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, 
Γραμματείας, Κίνησης Ασθενών, Γραμματείας Εξωτε−
ρικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών και Επι−
στασίας και Ιματισμού υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοι−
κητικού − Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι 
του κλάδου ΤΕ Λογιστικής ή υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ 
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Στα Τμήματα Οικονομικού και Προμηθειών υπάλληλοι 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Στατιστι−
κής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Λο−
γιστικής ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Στα Τμήματα Τεχνικού και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρ−
χουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

Στο Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν 
υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και 
αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προσωπικού 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Στο Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη υπάλ−
ληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ 
Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος των κλά−
δων ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ΤΕ 
Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλά−
δου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Για την επιλογή των ανωτέρω Προϊσταμένων ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν. 3528/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά.

Άρθρο 17
ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι:
1. Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό 

και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
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 αρμοδι−

ότητές τους.

Άρθρο 18

Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταρ−
γείται κάθε άλλη όμοια σχετική.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
   Αριθ. Υ4α/οικ.123762 (3)

Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Aθηνών
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ −

ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6, 7, 8, 11, 13 παρ.14 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, εργασια−
κή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του με−
σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄), όπως ισχύει.

γ) των άρθρων 32 και 44 του Ν. 4025/2011 «Ανασυ−
γκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 
Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄), όπως ισχύουν.

δ) των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/2011 
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150/Α΄), όπως ισχύουν.
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ε) των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ−
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.

στ) του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του 
ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α΄), όπως 
ισχύει.

ζ) του άρθρου 4 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότη−
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «΄Εγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, 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) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/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.

θ) του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ι) του άρθρου 5 του Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Ελά−
χιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τε−
χνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις 
και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 
177/Α΄) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».

ια) του Π.Δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης 
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).

ιβ) του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄) «Υγιεινή – Ασφάλεια 
Εργαζομένων όπως επεκτάθηκαν με τις διατάξεις της 
κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 88555/3293/1988 (ΦΕΚ 
721/Β΄) «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δη−
μοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ» που κυρώθηκε με το 
άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 και του Π.Δ. 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΄).

ιγ) 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.Δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 43/Α΄).

ιδ) του άρθρου 12 του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 296/Α΄).

ιε) του άρθρου 70 του Ν. 3918.2011 «Διαρθρωτικές αλ−
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
31/Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ84627/2011 «Διασύνδεση Νο−
σοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής 
τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ/91432/11 απόφαση του Υπουρ−
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης.

5. Το υπ’ αριθμ. 23586/26−10−11 έγγραφο της Διοίκησης 
της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

6. Τις υπ’ αριθμ. 13/28−7−11 (ΘΕΜΑ 9ο), 14/24−8−11 (ΘΕΜΑ 
2ο),15/27−9−11 (ΘΕΜΑ 10ο) και 16/3−11−11 (ΘΕΜΑ 7ο) απο−
φάσεις του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.

7. Την υπ’ αριθμ. 10/02/11312/17334 διαπιστωτική πράξη 
(ΦΕΚ 267 Β΄/13−2−2012), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΕΔΡΑ−ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΝΑ) «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙ−
ΣΜΟΣ» που ιδρύθηκε με το από 4−5−1881 Β.Δ. «Περί ιδρύ−
σεως Νοσοκομείου εν Αθήναις προς θεραπεία ασθενών 
και ιδίως προς συντήρηση και εκπαίδευση Νοσοκόμων 
γυναικών» υπάγεται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/ 53 «Περί 
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α) και 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αποτελεί Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται 
στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 1ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και φέρει την επω−
νυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

2. Έδρα της κεντρικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου 
είναι η πόλη της Αθήνας.

3. Διασυνδέεται με τα Νοσοκομεία «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ», Γ.Ν.Α. «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», και το παράρτημα του 
Γενικού Νοσοκομείου Α. «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ « ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ».

4. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυ−
λή, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκε−
ντρους κύκλους ως εξής: Εσωτερικός Κύκλος: Έμβλημα 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος Κύκλος: Διοί−
κηση 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Γ.Ν.Α. 
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Εξωτερικός Κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:
1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τρι−

τοβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης 
της 1ης ΥΠΕ Αττικής, καθώς και σε ασθενείς που πα−
ραπέμπονται από άλλες ΥΠΕ.

Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη 
ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγ−
γελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρ−
φωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων 
υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκ−
παιδευτικών προγραμμάτων.

3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον το−
μέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και 
αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται 
με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργα−
νισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
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4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλ−
λες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για 
την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχό−
μενης 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 1η 
ΥΠΕ Αττικής.

5. Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, 
με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας 
των πολιτών.

6. Η ανάπτυξη διαδικασιών που υλοποιούν τους στρα−
τηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγεί−
ας, την 1η ΥΠΕ Αττικής και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο 
Διοίκησης του Νοσοκομείου.

AΡΘΡΟ 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:
1. Το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης,( παρ.11 άρ−

θρου 66 Ν. 3984/2011, όπως ισχύει)
2. Ο κοινός Διοικητής του Νοσοκομείου.
3. Ο κοινός Αναπληρωτής Διοικητής,(παρ.1 άρθρου 69 

Ν. 3918/2011 όπως ισχύει), όταν ορίζεται.

Άρθρο 4
ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ

H συνολική δύναμη του Νοσοκομείου είναι εννιακόσιες 
σαράντα τρεις (943) οργανικές κλίνες.

Άρθρο 5
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπη−
ρεσίες, Αυτοτελή Τμήματα και Ειδικά Γραφεία:

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α) Ιατρική,

β) Νοσηλευτική,
γ) Διοικητική−Οικονομική,
δ) Τεχνική − Ξενοδοχειακή
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκ−

παίδευσης
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη
2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο 

έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. 
Το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο υπάγονται 
απευθείας στον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου.

Όταν ορίζεται κοινός αναπληρωτής Διοικητής, το Ει−
δικό Γραφείο υπάγεται απευθείας σε αυτόν.

Άρθρο 6
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Ιατρική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Α. «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται 
σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά 
ειδικότητα και Ειδικές Μονάδες που υπάγονται οργανικά 
στα Τμήματα, Διατομεακά Τμήματα και λοιπά Τμήματα, 
καθώς και από Πανεπιστημιακές Κλινικές και Μονάδες 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Α. ΤΟΜΕΙΣ
α) Α΄ Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 172 κλινών
β) Β΄ Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 172 κλινών
γ) Γ΄ Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 174 κλινών
δ) Α΄ Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 171 κλινών
ε) Β΄ Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 198 κλινών
στ) Τομέας Ψυχικής Υγείας με δυναμικότητα 35 κλινών
ζ) Εργαστηριακός Τομέας
Οι Τομείς διαρθρώνονται σε Τμήματα και Μονάδες 

ως εξής:

Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ− ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1. ΔΥΟ (2) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΕΡΓ. ΠΟΡΦΥΡΙΝΩΝ−ΜΟΛΥΒΔΟΥ

2. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ−ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

ΕΡΓ. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

4. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

ΕΡΓ. ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΕΡΓ. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

5. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οι ανωτέρω ιατρικές ειδικότητες − ειδικές μονάδες − εργαστήρια δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα 
πλαίσια των αντίστοιχων Τμημάτων.

Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ − ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΕΡΓ. ΠΟΡΦΥΡΙΝΩΝ − ΜΟΛΥΒΔΟΥ
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2. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΑ (1) ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΗΜΙΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΕΡΓ. ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ−ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓ. ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΡΓ. ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ

3. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

4. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ. ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

5. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ

6. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Οι ανωτέρω ιατρικές ειδικότητες− ειδικές μονάδες − εργαστήρια δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα 
πλαίσια των αντίστοιχων Τμημάτων.

Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ− ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

2. ΠΑΝ. ΚΛΙΝΙΚΗ Α΄ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(Α.Π. ΕΓΚΑΤ. Α3α/5518, ΦΕΚ 511/Β΄/91)

ΜΟΝ. ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (69379/Β1/2003 (ΦΕΚ 899/Β΄)

ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ−
ΚΩΝ ΜΥΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ

ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ, 

ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ−
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΟ, ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

3. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Οι ανωτέρω ιατρικές ειδικότητες− ειδικές μονάδες − εργαστήρια δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα 
πλαίσια των αντίστοιχων Τμημάτων.

Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΝΕΦΡΟΥ, 
ΗΠΑΤΟΣ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ)

2. ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

3. ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ – ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡ−
ΓΙΚΟ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΑΡΔΙΑΣ)

ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ (ΑΚΑ)

4. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ (καλύπτει τις ανάγκες όλων 
των τομέων)

Οι ανωτέρω ιατρικές ειδικότητες − ειδικές μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των 
αντίστοιχων Τμημάτων.
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Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  

2. ΠΑΝ. ΚΛΙΝ. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (Απ.εγκατ. Α3α/11152 
ΦΕΚ 973/Β/91)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (Α 69379γ/β1 (ΦΕΚ 
899/Β΄/2003)

3. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

4. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  

5. ΩΡΛ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟ

6. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙ−
ΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (Απ.εγκατ.Α3β/οικ 446 ΦΕΚ 47/Β/86)

7. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

8. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

Οι ανωτέρω ιατρικές ειδικότητες − ειδικές μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των 
αντίστοιχων Τμημάτων.

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ το 
οποίο συγχωνεύτηκε με το ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ με 
το ΠΔ 411/86 (ΦΕΚ 193−Α−86)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

1. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

3. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

4. ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΟΝΙΚΟΣ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

5. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

6. ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (PET CT)

7. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ−−, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ

8. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ,

ΕΡΓ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΣΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗ−
ΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΟ−
ΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΠΙ−
ΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

9. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΜΟΝΑΔΕΣ
1. Ημερήσιας Νοσηλείας
2.  Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

(ΤΕΠ)
3. Ειδικές θέσεις με 21 κλίνες

Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
• Παραϊατρικού Προσωπικού
• Κοινωνικής Εργασίας
• Διαιτολογίας – Διατροφής

Η δύναμη του κάθε Τμήματος, καθορίζεται με από−
φαση του Κοινού Διοικητή των Διασυνδεομένων Νο−
σοκομείων.

2. Στους τομείς λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ια−
τρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των 
ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο. Ο αριθμός των 
εξωτερικών ιατρείων για κάθε ειδικότητα, καθορίζεται 
με αποφάσεις του Κοινού Διοικητή των Διασυνδεομέ−
νων Νοσοκομείων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή 
Ιατρικής Υπηρεσίας.
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3. Οι κενές κλίνες των τμημάτων και μονάδων του 
αυτού 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 εισήγηση του Διευ−
θυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την τελική απόφαση 
του Κοινού Διοικητή των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων.

4. Πανεπιστημιακές Κλινικές, Εργαστήρια και Μονάδες 
που εγκαθίστανται στο Νοσοκομείο σύμφωνα με το 
άρθρο 13 του Ν. 1397/83 υπάγονται στους αντίστοιχους 
τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Άρθρο 7
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και δι−
αρθρώνεται σε πέντε (5) Νοσηλευτικούςτομείς, οι οποίοι 
λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοση−
λευτικά Τμήματα ως ακολούθως:

1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 6 τμή−
ματα που καλύπτουν τον Α΄ Παθολογικό Τομέα της 
Ιατρικής Υπηρεσίας.

2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 8 τμή−
ματα που καλύπτουν τον Β΄ Παθολογικό και Γ Παθολο−
γικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 7 
Τμήματα που καλύπτουν τον Α Χειρουργικό Τομέα της 
Ιατρικής Υπηρεσίας

4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 8 τμή−
ματα που καλύπτουν τον Β΄ Χειρουργικό Τομέα της 
Ιατρικής Υπηρεσίας.

5ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 6 τμή−
ματα που καλύπτουν τα Χειρουργεία, τον Εργαστηριακό 
Τομέα, το ΤΕΠ, τις Ειδικές θέσεις, τα Εξωτερικά Ιατρεία 
και τον Τομέα Ψυχικής Υγείας.

2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή 
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 
2071/92 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από:

Α. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 
ως Πρόεδρο

Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευ−
τικό τομέα.

Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό 
τομέα.

Άρθρο 8
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύ−
θυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις 
ως ακολούθως:

α) Διοικητικού
β) Οικονομικού
γ) Πληροφορικής
2. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως 

ακολούθως:
α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού
Τμήματα
1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Γραμματείας
3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων 

Περιστατικών
4. Κίνησης Ασθενών

β) Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήματα
1) Οικονομικού
2) Προμηθειών
3) Επιστασίας − Ιματισμού
γ) Υποδιεύθυνση Πληροφορικής
Τμήματα
1. Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών 

(Software)
2. Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και Υπολογι−

στών (Hardware).

Άρθρο 9
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ−ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Τεχνική−Ξενοδοχειακή Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυν−
ση και διαρθρώνεται σε Τμήματα, ως ακολούθως

1. Τεχνικού
2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
3. Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νο−
σοκομείου 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 παρεχόμε−

νων υπηρεσιών υγείας.
ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανά−

πτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη 
Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.

στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.
ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσο−

κομείου για την 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 Εξωτερι−
κών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των 
Χειρουργείων.

θ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγη−
ση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της 
Ιατρικής Υπηρεσίας.

ι. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθ−
μη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.

ια. Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας 
ασθενών, από κοινού με τη 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 ταξι−

νόμηση, 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 συ−
νταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που 
θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των 
προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσο−
κομειακού φαρμακείου καθορίζονται σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
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3. Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας:
Η ευθύνη και η συμπαράσταση των νοσηλευομένων 

του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η ανα−
ζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα 
προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντί−
δα 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 Προ−
σωπικού:

Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των 
κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων – Ακτινο−
λόγων, 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 Διαιτολογίας – Δια−
τροφής:

Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημε−
ρινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, 
καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερι−
κών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.

Στο τμήμα αυτό εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, 
οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηρι−
ότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα από 
την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους.

Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζο−
νται ως ακολούθως:

α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νο−
σηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων 
των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.

β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επι−
στήμης, 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.Δ., τον εσω−
τερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις 
αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης 
και του κοινού Διοικητού αυτού.

ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσο−
κομείου.

στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών 
πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κα−
τανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.

ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, 
από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νο−
σηλείας των ασθενών.

η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση 
ιατρικών πράξεων.

Άρθρο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής – Οικονομικής Υπη−
ρεσίας κατά τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:

1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναμικού.

β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπη−
ρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.

γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργα−
ζομένων 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 συνερ−
γασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.

στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδει−
ών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου 
του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους.

ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαί−
δευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.

2. Τμήμα Γραμματείας
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη 

όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μο−
νάδων του νοσοκομείου.

β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής 
φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.

γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την 
τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την 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 Διοίκησης και των άλλων Υπη−
ρεσιών του Νοσοκομείου, την τήρηση και επεξεργασία 
στατιστικών στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πλη−
ροφοριών στις Υπηρεσίες των Νοσοκομείων της 1ης 
ΥΠΕ στο Υπουργείο Υγείας και στους άλλους αρμόδιους 
Φορείς για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για την 
διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου.

3. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επει−
γόντων Περιστατικών

α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη 
των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών 
εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών.

β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των 
ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό 
του Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης του Πολίτη, για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλί−
ων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων 
Περιστατικών των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το 
προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει 
τους ασθενείς.

γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και 
προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεν−
νόηση.

δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία 
πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υπο−
βολή σχετικής αίτησής τους.

ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 

αντίγραφα.
4. Τμήμα Κίνησης Ασθενών
α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρί−

ων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου 
ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση κα−
ταλόγου αναμονής εισαγωγής.
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β. Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία 
που προσκομίζονται από τις προϊσταμένες των κλινικών 
μετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευ−
τικής 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 κατατίθε−
νται 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 υπο−
βολή σχετικής αίτησής τους.

ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
στ. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχει−

οθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.
5. Τμήμα Οικονομικού
Είναι υπεύθυνο για:
α. όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση 

της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση πα−
γίων 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.λπ. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).

ζ. την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, 
την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθο−
δοσίας.

η. τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπο−
λογισμού, 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 απολογι−
σμό του νοσοκομείου.

ιγ. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονο−
μικό μέρος).

6. Τμήμα Προμηθειών
Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προ−

μηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου Προγράμ−
ματος Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας 
των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, 
τεχνικού και άλλου υλικού. Της διεξαγωγής περιοδικών 
και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης 
κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.

7. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών 
Εφαρμογών (Software)

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
1. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορι−

κής και η έναρξη λειτουργίας της.

2. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματι−
κής και λειτουργικής πλευράς.

3. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου 
σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελε−
σματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής.

4. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών 
και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους 
από το Νοσοκομείο.

5. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας. 
Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρ−
μόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την 
παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με 
την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής.

6. Η προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για 
περιορισμένης έκτασης εφαρμογές.

7. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλο−
γή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του 
νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρε−
σία και την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο−νοση−
λευτικής και διοικητικο−οικονομικής λειτουργίας του 
νοσοκομείου.

8. Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο πληροφορικής με 
βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του 
νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές 
ανάγκες του.

9. Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού 
Πλάνου και ενημερώνεται για την πορεία των έργων 
πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερή−
σεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά 
προβλεπόμενο προυπολογισμό έργων.

8. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και 
Υπολογιστών (Hardware).

1. 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.

2. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου 
δικτύου υπολογιστών,

3. Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο 
δίκτυο.

4. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δι−
κτύου με εξωτερικά δίκτυα.

5. Η προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση των 
πόρων του δικτύου, (δίσκων, κ.λπ.).

6. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη 
σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου.

7. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών 
για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, 
SYSTEM S/W κ.λπ.).

8. Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για:
α. την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου 

και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής 
υπηρεσίας,

β. την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
9. Τμήμα Επιστασίας−Ιματισμού
α. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την 

καλή εμφάνιση του νοσοκομείου.
β. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών ερ−

γασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νο−
σοκομείου.

γ. Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου.
δ. Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των 

επισκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς 
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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, στο−
λών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη 
φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.

Άρθρο 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ –
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής − Ξενοδοχειακής Υπη−
ρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:

1. Τμήμα Τεχνικού
α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων 

των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομεί−
ου 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. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει 
τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρ−
μοδίων οργάνων.

δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επι−
βλέπει την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την πα−
ραλαβή τους.

ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ' έτος τον σχεδιασμό 
επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και 
του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά 
υποβάλει στο Τμήμα Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη 
για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου 
ανάπτυξης του νοσοκομείου.

2. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Είναι υπεύθυνο για την:
α. Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της 

τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νο−
σοκομείου και των αναλωσίμων γι’ αυτά υλικών.

β. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση 
διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας.

γ. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουρ−
γίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών 
κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και 
του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτι−
νοθεραπείας.

δ. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντή−
ρησης 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. Διαχείριση 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 ανα−
λόγων ερευνητικών προγραμμάτων.

3. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
α. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, 

συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολο−
γικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του 
Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξο−
πλισμού και υλικών.

β. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των 
εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία 
και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών 
εγκαταστάσεων.

γ. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και 
τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλε−
φωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, 
των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεο−
πτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας 
και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τη−
λεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.

δ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των 
εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου.

ε. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώ−
σεων και αλεξικέραυνου. Φροντίζει για την αποτελε−
σματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης 
και πυρασφάλειας.

στ. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλε−
κτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.

ζ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του 
νοσοκομείου.

η. 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 ενεργεια−
κών συστημάτων του νοσοκομείου.

Άρθρο 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των 
Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής 
μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων 
και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώ−
σεων, σε συνεργασία με τις κατ΄ αντικείμενο Υπηρεσίες 
του Νοσοκομείου καθώς και η εφαρμογή συστήματος 
διοίκησης με στόχους και μέτρηση της αποδοτικότητας.

3. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης 
της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί 
από την Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρω−
μένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμ−
βάνει:

α. αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νο−
σοκομείου καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν,

β. έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων 
και της τήρησης των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες 
και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να ελέγχονται ως 
προς την τήρησή τους αλλά και ως προς την αποτελε−
σματικότητά τους,

γ. τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων 
των ανωτέρω.
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4. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση 
σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και 
με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των 
υπηρεσιών του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα οι αρμο−
διότητες του Τμήματος Ποιότητας είναι οι εξής:

α. Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου 
των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορ−
φές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, 
εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς 
δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.), ενδεχομένως και με λογότυπο 
του νοσοκομείου.

β. Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό 
τη καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το 
Σύστημα Ποιότητας.

γ. Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κα−
νόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με 
την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία.

δ. Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες δι−
ευθύνσεις για τα απόβλητα και απορρίμματα του νοσο−
κομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

ε. Η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση των χώρων 
εργασίας.

στ. Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα 
ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου.

ζ. Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της απο−
τελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης−
Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων 
για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων 
διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δει−
κτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανο−
ποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίω−
ση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησής των.

η. Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της 
λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη 
για την διαρκή βελτίωση και εξέλιξη τους σε συνεργα−
σία και με τα αρμόδια τμήματα.

θ. Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το 
νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών. 
Στις αρμοδιότητες του είναι η αποδοχή και αξιολόγηση 
των παραπόνων των ασθενών, καθώς ο σχεδιασμός 
ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το γραφείο 
Υποστήριξης Πολίτη.

ι. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμή−
ματα και το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη για αποτε−
λεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα 
των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών 
από το νοσοκομείο.

ια. Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, 
σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισ−
σοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου.

5. Η κατάρτιση σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευ−
νητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η 
παρακολούθηση της υλοποίησης τους.

6. Η ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης 
όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νοσο−
κομείου.

7. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο 
το προσωπικό του Νοσοκομείου.

8. Η ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προ−
γραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, που επιχορηγού−
νται από ελληνικές ή διεθνείς πηγές.

9. Η ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων έρευνας 
και εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου. 
Εκπονεί τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των ανα−
γκών εκπαίδευσης του προσωπικού, αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς 
και τήρησης του σχετικού αρχείου ερευνητικών προ−
γραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

10. Η ευθύνη παρακολούθησης σε συνεργασία με την 
Ιατρική Υπηρεσία, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινι−
κών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ

Το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται 
και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6 παρ. 4 του Ν. 2889/01, όπως ισχύει και τις σχετικές 
εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι αρμόδιο για την υπο−
δοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των 
προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους για 
άμεση και σωστή εξυπηρέτησή τους καθώς και για τους 
κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Άρθρο 16
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι θέσεις προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Αθη−
νών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» διακρίνονται ως εξής:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
− Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσε−

ων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), 
με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από τον κοινό 
Διοικητή του Νοσοκομείου.

− Δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικού Επιστημονικού προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ−
νου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, του άρθρου 7 (παρ. 
10) του Ν. 3329/2005.

− Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του άρ−
θρου 80 του Ν. 3528/2007 με βαθμό 2ο, η οποία κατα−
λαμβάνεται από τον κοινό αναπληρωτή Διοικητή, όταν 
ορίζεται.

2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:
Α) Από ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ, που έχουν συ−

σταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του 
Ν. 1397/83, όπως ισχύουν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του 
Υπουργείου Υγείας και κατανέμονται στο νοσοκομείο 
αυτό, όπως παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 38

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (με την εξει−
δίκευση που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του Π.Δ. 161/2001 για την εξειδίκευση στη 
Λοιμωξιολογία)

4

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 7

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 12

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 6

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 5
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ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 7

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 6

ΩΡΛ 5

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 28

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 28

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 23

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 15

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 3

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 3

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 9

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 5

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙ−
ΑΣ ΄Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

9

ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΑΝΑΙΣ−
ΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥ−
ΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

22

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 5

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 4

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 26

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 6

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙ−
ΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 23

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 8

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
΄Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΄Η 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με 
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην 
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) 
΄Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη 
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, 
διάσωση, προ−νοσοκομειακή περίθαλψη και 
διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έρ−
γου της εφημερίας)

3

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 
΄Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

2

ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 5

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 8

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 10

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 2

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 360

Για την κάλυψη θέσεων στη ΜΕΘ εκτός της κατοχής 
του τίτλου μιας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑ−
ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
΄Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ), απαιτείται 
και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του 
Ν.2071/92, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Όταν πρόκειται για κάλυψη θέσης βαθμού Επιμ. Α΄και 
Επιμ. Β΄ για τη στελέχωση του ΤΕΠ προστίθεται και η 
ειδικότητα της Ορθοπεδικής.

Β) Από ειδικευόμενους γιατρούς που τοποθετούνται 
σε θέσεις ειδικευομένων γιατρών που έχουν συσταθεί 
με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση της από−
φασης αυτής ή συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν κάθε φορά.

Γ) Από άλλους επιστήμονες και λοιπό παραιατρικό 
προσωπικό που προσφέρουν συναφείς υπηρεσίες με 
το έργο της Ιατρικής Υπηρεσίας των παρακάτω κα−
τηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους 
συνιστώνται οι αντίστοιχα οριζόμενες θέσεις μόνιμου 
προσωπικού:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Δέκα (10) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ  
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ−ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ−ΒΙΟΛΟΓΩΝ
Τριάντα πέντε (35) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Δέκα (10) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ−ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τέσσερις (4) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
Έξι (6) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Τρεις (3) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έντεκα (11) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Μία (1) οργανική θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Δύο (2) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΟΡΘΟΠΤΙΣΤΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δύο (2) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Είκοσι (20) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Τέσσερις (4) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Εξήντα πέντε (65) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ−ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τριάντα τρεις (33) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΟΠΤΙΚΩΝ
Μία (1) οργανική θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡ−

ΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Εξήντα τρεις (63) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Τριάντα τρεις (33) οργανικές θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Έξι (6) οργανικές θέσεις Κλάδος
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ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Έξι (6) οργανικές θέσεις
3. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσω−

πικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα 
από τους οποίους συνιστώνται οι αντίστοιχα οριζόμενες 
θέσεις μόνιμου προσωπικού:

Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής
Εξήντα τέσσερις (64) οργανικές θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής
Εξακόσιες τριάντα εννέα (639) οργανικές θέσεις
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών−τριών Υγείας
Τέσσερις (4) οργανικές θέσεις
Κλάδος ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Δύο (2) οργανικές θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Τετρακόσιες είκοσι πέντε (425) οργανικές θέσεις
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
Τρεις (3) οργανικές θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟ−

ΣΩΠΙΚΟΥ
Εκατόν σαράντα έξι (146) οργανικές θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Με−

ταφορέων Ασθενών, Βοηθών Θαλάμου, Σαβανωτών, 
Νεκροτόμων.

Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες αυτές γί−
νεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

4. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία, το Αυτοτελές 
Τμήμα και τα Ειδικό Γραφείο στελεχώνονται από προ−
σωπικό των παρακάτω κατά κατηγορία κλάδων, σε 
καθένα από τους οποίους συνιστώνται οι αντίστοιχα 
οριζόμενες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
Είκοσι δύο(22) οργανικές θέσεις
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
Δύο (2) οργανικές θέσεις
Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων
Μία (1) οργανική θέση
Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων
Μία (1) οργανικές θέσεις
Κλάδος ΠΕ Παιδαγωγών
Μία (1) οργανική θέση
Κλάδος ΠΕ Στατιστικής
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Κοστολόγων
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Νηπιαγωγών
Μία (1) θέση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Δέκα επτά (17) οργανικές θέσεις
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής
Τρεις (3) οργανικές θέσεις
Κλάδος ΤΕ Λογιστικής
Έντεκα (11) οργανικές θέσεις

Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
Μία (1) οργανική θέση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Εκατόν δώδεκα (112) οργανικές θέσεις Κλάδος
Στον εν λόγω κλάδο ενοποιούνται οι κλάδοι ΔΕ Διοι−

κητικού−Λογιστικού, ΔΕ Γραφέων Νοσηλευτικών και Επι−
στημονικών Τμημάτων και ΔΕ Δακτυλογράφων−Στενο−
γράφων.) και ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ανωτέρω 
ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες 
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
Πέντε (5) οργανικές θέσεις
Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών
Δώδεκα (12) οργανικές θέσεις
Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ασφάλειας
Δεκατρείς (13) οργανικές θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Σαράντα δυο (42) οργανικές θέσεις.
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλη−

τήρων, Θυρωρών, Βοηθών Αποθηκάριων, Χειριστών 
Μηχανημάτων Αναπαραγωγής Εγγράφων, Συνοδών 
Ανελκυστήρων.

Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, 
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Σαράντα (40) οργανικές θέσεις.
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθα−

ριστών−τριών, Πλυντών−τριών, Πρεσαδόρων−Σιδερωτών.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, 

γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
Πενήντα (50) οργανικές θέσεις.
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών 

Μαγείρων, Τραπεζοκόμων−Σερβιτόρων, Λαντζέρηδων.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, 

γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κλάδος ΥΕ Εργατών
Έξι (6) οργανικές θέσεις.
5. ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ−ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παραπάνω Υπηρεσία, στελεχώνεται από προσωπικό 

των παρακάτω κατά κατηγορία κλάδων, σε καθένα από 
τους οποίους συνιστώνται οι αντίστοιχα οριζόμενες 
οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Πέντε (5) οργανικές θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχα−

νολόγων−Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτό−
νων−Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων−Μηχανικών, Ηλεκτρο−
νικών−Μηχανικών,.

Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, 
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών

Μία εκ των ανωτέρω θέσεων δύναται να καταληφθεί 
από Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες δι−
ατάξεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Μηχανικών
Δεκατρείς (13) οργανικές θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχα−

νολόγων−Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων−Μηχανικών, Ηλε−
κτρονικών−Μηχανικών, Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων, 
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Πολιτικών Μηχανικών, Υπομηχανικών. Η κατανομή των 
θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, γίνεται κάθε φορά 
με την απόφαση προκήρυξης αυτών Υπομηχανικών, Ερ−
γοδηγών, Πολιτικών Δομικών έργων και άλλες συναφείς 
ειδικότητες.

Μία εκ των ανωτέρω θέσεων δύναται να καταληφθεί 
από Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες δι−
ατάξεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Τεχνικού
Ενενήντα πέντε (95) οργανικές θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μη−

χανολόγων−Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτρολόγων−Ηλεκτρο−
τεχνιτών, Ηλεκτρονικών−Τεχνιτών, Ψυκτικών−Κλιματι−

στών, Σχεδιαστών, Υδραυλικών, Θερμουδραυλικών, 
Εργοδηγών, Σιδηρουργών−Αλουμινοκατασκευαστών, 
Ελαιοχρωματιστών−Υδροχρωματιστών, Ξυλουργών, Κτι−
στών−Οικοδόμων, Θερμαστών, Συντηρητών Ανελκυστή−
ρων, Τεχνιτών Ιατρικών Αερίων, Πρακτικών Μηχανικών, 
Κοπτριών−Ραπτριών, Κλιβανιστών και άλλες συναφείς 
ειδικότητες.

Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, 
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών

Κλάδος ΔΕ Οδηγών
Δώδεκα (12) οργανικές θέσεις
6. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟ−

ΛΗΣ
Τέσσερις (4) θέσεις Δικηγόρων

7. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ − ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ

Υπη−
ρεσία Ειδικότητα Σχέση Εργασίας Αριθμός
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ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΙΔΑΧ − ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ 1

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 2

ΔΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 27

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 7

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ

ΔΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΙΔΑΧ 2

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ−ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 6

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 2

ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ ΜΙΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 4

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΙΔΑΧ 1

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ –ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 1

ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 1

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ−
ΠΙΚΟΥ(ΜΕΤΑΦ. ΑΣΘΕΝΩΝ− ΒΟΗΘΟΙ ΘΑΛΑ−
ΜΩΝ)

ΙΔΑΧ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 4

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 17

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ−ΤΡΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 10
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Άρθρο 17
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Τα προσόντα διορισμού που απαιτούνται κατά κατη−
γορία, κλάδο και ειδικότητα, ορίζονται στις διατάξεις 
του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού 
σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό 
ισχύει κάθε φορά για το προσοντολόγιο των δημοσίων 
υπαλλήλων.

Άρθρο 18
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται γιατρός Συντονι−
στής Διευθυντής.

Στο Τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφής υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Διαιτολογίας και εφόσον δεν υπάρχει υπάλ−
ληλος του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων.

Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και αν δεν υπάρχει 
υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.

Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού υπάλληλος των 
κλάδων ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Ραδιολογίας 
− Ακτινολογίας ή ΤΕ Φυσικοθεραπείας ή ΤΕ Εργοθερα−
πείας ή ΤΕ Λογοθεραπείας

Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση και στους Τομείς υπάλληλοι του κλά−

δου ΠΕ Νοσηλευτικής.
Στα Τμήματα, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευ−

τικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ 
Νοσηλευτικής

Στη Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση και στις Υποδιευθύνσεις Διοικητικού 

και Οικονομικού υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
− Οικονομικού

Στην Υποδιεύθυνση Πληροφορικής υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν υπάρχει, υπάλλη−
λος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.

Στα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, 
Γραμματείας, Κίνησης Ασθενών και Γραμματείας Εξω−
τερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών, Επι−
στασίας−Ιματισμού υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητι−
κού − Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του 
κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή 
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού.

Στο Τμήμα Οικονομικού υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Στατιστικής και αν δεν 
υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Λογιστικής ή ΤΕ 
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Στο Τμήμα Προμηθειών υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού −Οικονομικού ή ΠΕ Στατιστικής και αν δεν 
υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Λογιστικής ή ΤΕ 
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Στα Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής υπάλ−
ληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν υπάρ−
χουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.

Στην Διεύθυνση της Τεχνικής – Ξενοδοχειακής Υπηρε−
σίας υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

Στα Τμήματα της Τεχνικής – Ξενοδοχειακής Υπηρε−
σίας υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και αν δεν 
υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

Στο Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητα, Έρευνας και 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού – Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν υπάλ−
ληλοι του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και 
Πρόνοιας ή ΤΕ Λογιστικής.

Στο Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη υπάλ−
ληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ 
Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλά−
δων ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ΤΕ 
Νοσηλευτικής και εάν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλά−
δου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Για την επιλογή των ανωτέρω Προϊσταμένων ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν. 3528/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά.

Άρθρο 19
ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι:
1. Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό 

και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
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 αρμοδι−

ότητές τους.

Άρθρο 20

Με την δημοσίευση της παρούσης απόφασης κάθε 
άλλη σχετική απόφαση, καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F   

     Αριθμ. Υ4α/123768 (4)
Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΚΑΤ».

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΥΓΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7, 8, 11, 13 παρ. 14 του Ν. 2889/01 

«Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

β) Του άρθρου 4 του Ν. 4052/12 «Νόμος αρμοδιότη−
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «΄Εγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
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νικής Δημοκρατίας, 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΄).

γ) Του άρθρου 13 και του άρθρου 25 (παρ. 1) του 
Ν. 1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α΄) όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του
Ν. 3754/ 2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσο−
κομειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 
και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
(ΦΕΚ 43/ Α΄).

δ) Του άρθρου 34 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ε) Των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

στ) Των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/11 
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύουν.

ζ) Των άρθρων 32 και 44 του Ν. 4025/11 «Ανασυγκρό−
τηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Απο−
κατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 228Α), όπως ισχύουν.

η) Του άρθρου 33 του Ν. 4024/11 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 
2015» (ΦΕΚ 226 Α΄), όπως ισχύει.

θ) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων»(ΦΕΚ 32/Α΄).

ι) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

ια) Του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή − Ασφάλεια Εργαζομένων 
(Α΄ 177) όπως επεκτάθηκαν με τις διατάξεις της κοινή 
υπουργική απόφαση αριθ. 88555/3293/1988 «Υγιεινή και 
ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 
και των ΟΤΑ» (Β΄721) που κυρώθηκε με το άρθρο 39 
του Ν. 1836/1989 και του Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για την 
βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμε−
νων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (Α΄ 11).

ιβ) Του άρθρου 5 του Π.Δ. 294/1988 (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 «Υγιεινή 
και ασφάλεια των εργαζομένων».

ιγ) Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.91432/2011, απόφαση καθο−
ρισμού αρμοδιοτήτων του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου 
Διοίκησης (ΦΕΚ 2012/Β΄/9−9−2011).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.84627 Απόφασης 
«Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου 
διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β΄/ 
28−7−2011).

4. Την υπ’ αριθμ. 23586/26−10−11 εισήγηση της 1 ης 
ΥΠΕ Αττικής.

5. Τις υπ’ αριθμ. 13/28−7−11 (ΘΕΜΑ 9ο), 14/24−8−11 (ΘΕΜΑ 
2ο), 15/27−9−11 (ΘΕΜΑ 10ο) και 16/3−11−11 (ΘΕΜΑ7ο) απο−
φάσεις του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.

6. Την υπ’ αριθμ. 16105/5−12−2011 διαπιστωτική πράξη 
(ΦΕΚ 2916/Β/11), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΕΔΡΑ − ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, που υπάγεται 
στις διατάξεις του ΝΔ 2592/ 53 «Περί οργανώσεως της 
Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), σύμφωνα με το άρθρο 
7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως έχει τροποποιη−
θεί και ισχύει και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου (ΝΠΔΔ) με κύρια κατεύθυνση την τραυματιο−
λογία και ορθοπεδική, το οποίο υπόκειται στον έλεγχο 
και την εποπτεία του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Αττικής, διέπεται από τις διατάξεις του εν 
λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο 
Αττικής ΚΑΤ».

2. Έδρα του Νοσοκομείου είναι η Κηφισιά.
3. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυ−

λή, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκε−
ντρους κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελ−
ληνικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 1ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής − Γενικό Νοσοκομείο 
Αττικής ΚΑΤ, Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

4. Διασυνδέεται με το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:

1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας. Δευτεροβάθμιας και Τρι−
τοβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης 
της 1ης ΥΠΕ Αττικής, καθώς και σε ασθενείς που πα−
ραπέμπονται από άλλες ΥΠΕ.

Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη 
ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγ−
γελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρ−
φωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων 
υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκ−
παιδευτικών προγραμμάτων.

3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον το−
μέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και 
αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται 
με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργα−
νισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.

4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλ−
λες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για 
την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχό−
μενης 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 1ης 
ΥΠΕ Αττικής.

5. Η 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 
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Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την 1η ΥΠΕ Αττι−
κής και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του 
Νοσοκομείου.

7. Λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Κ.Ε.Κ.) με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχι−
ζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς 
αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες − μελέτες, ημερίδες, 
συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτι−
ζόμενους τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμ−
ματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και 
υποστήριξης της απασχόλησης).

Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:

1. Το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης, του άρθρου 
66 (παρ. 11) του Ν. 3984/11, όπως ισχύει.

2. Ο κοινός Διοικητής του Νοσοκομείου.
3. Ο κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, του άρθρου 69 

(παρ. 1) του Ν. 3918/11, όπως ισχύει όταν ορίζεται.

Άρθρο 4
ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ

Η συνολική δύναμη του νοσοκομείου ορίζεται σε εξα−
κόσιες πενήντα (650) οργανικές κλίνες.

Άρθρο 5
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπη−
ρεσίες, Αυτοτελή Τμήματα και Ειδικό Γραφείο:

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α. Ιατρική,
β. Νοσηλευτική,
γ. Διοικητική−Οικονομική,
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
α) Οργάνωσης και Πληροφορικής
β) Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Υποστήριξης Πολίτη
2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελή Τμήματα και Ειδικό Γρα−

φείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρό−
τηση. Τα Αυτοτελή Τμήματα και το Ειδικό Γραφείο υπά−
γονται απευθείας στον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου.

Όταν ορίζεται κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, το Ει−
δικό Γραφείο υπάγεται απευθείας σε αυτόν.

Άρθρο 6
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Ιατρική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Ατ−
τικής ΚΑΤ αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε 
Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ει−
δικότητα, Ιατρικές Ειδικότητες − Ειδικές Μονάδες, Δι−
ατομεακά Τμήματα και λοιπά Τμήματα, καθώς και Πα−
νεπιστημιακές Κλινικές, Εργαστήρια και Μονάδες που 
έχουν εγκατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 του 
Ν. 1397/93, ως εξής:

Α. ΤΟΜΕΙΣ
α) Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 199 κλινών
β) Α΄ Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 200 κλι−

νών
γ) Β΄ Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 200 κλινών

δ) Εργαστηριακός τομέας
ε) Διατομεακά Τμήματα με δυναμικότητα 51 κλινών
Κάθε Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Μονάδες 

ως εξής:
α) Παθολογικός Τομέας
Τμήματα:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ − 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

2 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

3.  ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Οι ανωτέρω Ιατρικές Ειδικότητες − Ειδικές Μονάδες 
δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των 
αντίστοιχων Τμημάτων.

β) Α΄ Χειρουργικός Τομέας

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ − 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1.  ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΟΡΘΟ−
ΠΕΔΙΚΑ

ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥ−
ΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

2. ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

3. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

4.  Γ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΕΙ−
ΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
(απόφαση Εγκατ. 
Υ4α/34097, ΦΕΚ 1549/ 
Β΄/2008)

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟ−
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΠΑ−
ΘΗΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ 
ΣΤΗΛΗΣ, ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ, 
ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ−ΜΙΚΡΟΧΕΙ−
ΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΠΑΙΔΟΟΡΘΟ−
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΡΘΟΣΚΟΛΙΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΡΘΟΠΑΙ−
ΔΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΡ−
ΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙ−
ΑΣ ΟΣΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ, 
ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ−
ΜΑΤΟΣ, ΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

Οι ανωτέρω ιατρικές ειδικότητες − ειδικές μονάδες 
δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των 
αντίστοιχων Τμημάτων.

γ) Β΄ Χειρουργικός Τομέας

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ − 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2. ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ Σ ΚΑΙ
ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ



51950 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

3. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΩΡΛ

4. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

5.  ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ−
ΚΗΣ

ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ

6. ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

7. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Οι ανωτέρω ιατρικές ειδικότητες − ειδικές μονάδες 
δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των 
αντίστοιχων Τμημάτων.

δ) Εργαστηριακός Τομέας

ΤΜΗΜΑΤΑ

1. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

2. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

4. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

5. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

6.  ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ−
ΘΟΔΩΝ (ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ)

7. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

8. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ

9. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

10.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
"ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ −
Θ. ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗΣ" (απόφαση 
Εγκατ. Α3α/7160, ΦΕΚ 558/ Β΄/1992)

Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ−ΜΟΝΑΔΕΣ
1. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
2. Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
3. Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας
4. Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
• Παραϊατρικού Προσωπικού
• Κοινωνικής Εργασίας
• Διαιτολογίας − Διατροφής
2. Οι κενές κλίνες των Τμημάτων και Μονάδων του 

κάθε Τομέα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση 
ασθενών και άλλων Τμημάτων και Μονάδων άλλου Το−
μέα, μετά από εισηγήσεις του Διευθυντή της Ιατρικής 
Υπηρεσίας και την τελική απόφαση του κοινού Διοικητή.

3. Στους Τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ια−
τρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των 
γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των εξωτερικών 
ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται με αποφάσεις 
του κοινού Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυ−
ντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 7
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και 
διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Νοσηλευτικούς τομείς, οι 
οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοση−
λευτικά Τμήματα που ακολουθούν τη διάρθρωση της 
Ιατρικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 8 του Ν. 2889/2001, ως ακολούθως:

1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 7 τμή−
ματα που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα της Ιατρι−
κής Υπηρεσίας.

2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 7 τμή−
ματα που καλύπτουν τον Α΄ Χειρουργικό Τομέα της 
Ιατρικής Υπηρεσίας.

3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 7 Τμή−
ματα που καλύπτουν τον Β΄ Χειρουργικό Τομέα της 
Ιατρικής Υπηρεσίας.

4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 6 τμή−
ματα που καλύπτουν τον Εργαστηριακό Τομέα, τα Δια−
τομεακά Τμήματα και Μονάδες της Ιατρικής Υπηρεσίας.

2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή 
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του
 Ν. 2071/1992 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από:

Α. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 
ως Πρόεδρο

Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευ−
τικό τομέα.

Γ. Ένα (1) Νοσηλευτή Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό 
τομέα.

Άρθρο 8
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύ−
θυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις 
ως ακολούθως:

α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού
β) Υποδιεύθυνση Οικονομικού
γ) Υποδιεύθυνση Τεχνικού
2. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως 

ακολούθως:
α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού Τμήματα
1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Γραμματείας
3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων 

Περιστατικών
4. Κίνησης Ασθενών
β) Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήματα
1) Οικονομικού
2) Προμηθειών
3) Επιστασίας − Ιματισμού
γ) Υποδιεύθυνση Τεχνικού Τμήματα
1. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
2. Τεχνικού

Άρθρο 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσο−
κομείου ορίζονται ως ακολούθως:

α. Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.
β. Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την 

υπηρεσία.
γ. Η παροχή υπηρεσιών υγείας.
δ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμε−

νων υπηρεσιών υγείας.
ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανά−

πτυξη των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών από τη 
Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.

στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας
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ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσο−
κομείου για την συνεχή βελτίωση των παρεχομένων 
υπηρεσιών υγείας

η. Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η 
επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των Εξωτερικών 
Ιατρείων, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και 
των Χειρουργείων.

θ. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση 
των ιατρικών πράξεων.

ι. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγη−
ση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της 
Ιατρικής Υπηρεσίας

ια. Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας 
ασθενών, από κοινού με τη νοσηλευτική υπηρεσία.

ιβ. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθ−
μη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.

ιγ. Η εποπτεία της Νοσοκομειακής Βιβλιοθήκης.
ιδ. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση 

των ιατρικών πράξεων.
2. Αρμοδιότητες του Φαρμακευτικού Τμήματος:
Ο προγραμματισμός προμηθειών, η φύλαξη, η ταξι−

νόμηση, 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 συ−
νταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που 
θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των 
προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσο−
κομειακού 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 ανα−
ζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα 
προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντί−
δα 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 Προ−
σωπικού:

Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των 
κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων − Ακτινο−
λόγων, 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 Διαιτολογίας − Δια−
τροφής:

Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθη−
μερινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθε−
νών, καθώς και για την πληροφόρηση των ασθενών των 
εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική 
αγωγή.

Στη μονάδα αυτή εντάσσονται επίσης οι επιστημο−
νικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δρα−
στηριότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα 
από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους.

Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζο−
νται ως ακολούθως: α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντί−

δας 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 επι−
στήμης, 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.Δ., τον εσω−
τερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις 
αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης 
και του κοινού Διοικητού αυτού.

ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσο−
κομείου.

στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών 
πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κα−
τανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.

ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, 
από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νο−
σηλείας των ασθενών.

η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση 
νοσηλευτικών πράξεων.

Άρθρο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής − Οικονομικής Υπη−
ρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:

1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναμικού.
β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπη−

ρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργα−

ζομένων 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 έγκριση τους σε συνερ−
γασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.

στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδει−
ών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου 
του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους.

ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαί−
δευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.

2. Τμήμα Γραμματείας
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη 

όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μο−
νάδων του νοσοκομείου.

β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής 
φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.

γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την 
τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση 
της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).

δ. Είναι αρμόδιο για τη βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής και την επικύρωση των αντιγράφων.

ε. Έχει την ευθύνη για τη συμπαράσταση των νοσηλευ−
ομένων του Νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα.
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στ. Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την 
οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα 
με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων Υπη−
ρεσιών του Νοσοκομείου, την τήρηση και επεξεργασία 
στατιστικών στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πλη−
ροφοριών στις Υπηρεσίες των Νοσοκομείων της 1ης 
ΥΠΕ στο Υπουργείο Υγεία και στους άλλους αρμόδιους 
φορείς για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για την 
διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου.

3. Τμήμα Κίνησης Ασθενών
α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρί−

ων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου 
ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση κα−
ταλόγου 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 νοσηλευ−
τικής 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 κατατίθε−
νται 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 υπο−
βολή σχετικής αίτησής τους.

ε. Φροντίζει για την είσπραξη ανάλογων εσόδων.
στ. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχει−

οθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.
4. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επει−

γόντων Περιστατικών
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη 

των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών 
εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών.

β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των 
ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του 
Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέ−
τηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης 
των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών 
των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των 
συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.

γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και 
προγραμματίζει την επανεξέταση τους με προσυνεν−
νόηση.

δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία 
πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υπο−
βολή σχετικής αίτησής τους.

ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 

αντίγραφα.
5. Τμήμα Επιστασίας − Ιματισμού
α. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την 

καλή εμφάνιση του νοσοκομείου.
β. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών ερ−

γασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νο−
σοκομείου.

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, στο−
λών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη 
φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.

6. Τμήμα Οικονομικού
Είναι υπεύθυνο για:
α. όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση 

της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση πα−
γίων 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.λπ. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).

ζ. την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, 
την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθο−
δοσίας.

η. τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού − προϋπο−
λογισμού, 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 απολογι−
σμό του νοσοκομείου.

ιγ. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονο−
μικό μέρος).

7. Τμήμα Προμηθειών
Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προ−

μηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου Προγράμ−
ματος Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας 
των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, 
τεχνικού και άλλου υλικού. Της διεξαγωγής περιοδικών 
και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης 
κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.

8. Τμήμα Τεχνικού
α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων 

των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομεί−
ου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό 
του νοσοκομείου, καταβάλλοντος ιδιαίτερη φροντίδα 
για την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων διευκολύν−
σεων 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. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει 
τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρ−
μοδίων οργάνων.

δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επι−
βλέπει την εκτέλεση τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την πα−
ραλαβή τους.
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ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ' έτος τον σχεδιασμό 
επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και 
του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά 
υποβάλει 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 μηχανολο−
γικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του 
Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξο−
πλισμού και υλικών.

ζ. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλε−
κτρολογικών 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 τηλε−
φωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, 
των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεο−
πτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας 
και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τη−
λεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας. 

θ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των 
εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου.

ι. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώ−
σεων και αλεξικέραυνου. Φροντίζει για την αποτελε−
σματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης 
και πυρασφάλειας.

ια. Παρακολουθεί και ελέγχει την ομαλή διανομή ηλε−
κτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.

ιβ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του 
νοσοκομείου.

ιγ. 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 ενεργεια−
κών συστημάτων του νοσοκομείου.

9. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
α. Έχει την ευθύνη για την ορθολογική χρήση και την 

ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρι−
κού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων 
γι' αυτά υλικών.

β. Έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας 
των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες 
ασφάλειας.

γ. Έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφαλούς 
και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την 
εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προ−
στασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμ−
βανομένης και της ακτινοθεραπείας.

δ. Έχει την ευθύνη για τη διενέργεια προληπτικής 
και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού 
εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των 
συμβολαίων συντήρησης

ε. Έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των τε−
χνολογικών εξελίξεων στην βιο'ίάτρική τεχνολογία και 
τη μελέτη ένταξη τους στο νοσοκομείο.

στ. Έχει την ευθύνη για την εισήγηση προμήθειας νέου 
εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος.

ζ. Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και διερεύνηση 
δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατρο−
τεχνολογικό εξοπλισμό.

η. Έχει την ευθύνη για την ενημέρωση και εκπαίδευση 
του προσωπικού του Νοσοκομείου στην ασφαλή και 
αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλι−
σμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήμα−
τος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων.

θ. Έχει την ευθύνη για την καταγραφή, αρχειοθέτηση 
και παρακολούθηση του εξοπλισμού και την τεχνολο−
γική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμ−
μάτων.

Άρθρο 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των 

Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής 

μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων 
και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώ−
σεων, 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 πληροφορι−
κής και η έναρξη λειτουργίας της.

4. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματι−
κής και λειτουργικής πλευράς.

5. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου 
σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελε−
σματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής.

6. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών 
και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησης 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 δι−
κτύου με εξωτερικά δίκτυα,

12. Η προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση 
των πόρων του δικτύου, (δίσκων, κ.λπ.),

13. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη 
σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου.

14. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών 
για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, 
SYSTEM S/W κ.λπ.).

15. Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές 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−νοσηλευ−
τικής και διοικητικο−οικονομικής λειτουργίας του νο−
σοκομείου

δ. την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
16. Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής, 

με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του 
Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές 
ανάγκες του.
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17. Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού 
Πλάνου και ενημερώνεται για την πορεία των έργων 
πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερή−
σεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά 
προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.

18. Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις 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. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή 
πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νο−
σοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία.

Άρθρο 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης 
της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από 
την Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο 
Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει:

α. αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νο−
σοκομείου καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν,

β. έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων 
και της τήρησης των διαδικασιών.

Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες θα πρέπει δι−
αρκώς να ελέγχονται ως προς την τήρηση τους αλλά 
και ως προς την αποτελεσματικότητα τους,

γ. τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων 
των ανωτέρω.

2. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση 
σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και 
με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των 
υπηρεσιών του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα οι αρ−
μοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι οι εξής:

α. Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου 
των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορ−
φές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, 
εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς 
δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.), ενδεχομένως και με λογότυπο 
του νοσοκομείου.

β. Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό 
τη καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το 
Σύστημα Ποιότητας.

γ. Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κα−
νόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με 
την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία.

δ. Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες δι−
ευθύνσεις για τα απόβλητα και απορρίμματα του νοσο−
κομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

ε. Η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση των χώρων 
εργασίας.

στ. Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα 
ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου.

ζ. Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της απο−
τελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης−
Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων 
για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων 
διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δει−
κτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανο−
ποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίω−
ση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των.

η. Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της 
λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη 
για την διαρκή βελτίωση και εξέλιξη τους σε συνεργα−
σία και με τα αρμόδια τμήματα.

θ. Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το 
νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών. 
Στις αρμοδιότητες του είναι η αποδοχή και αξιολόγηση 
των παραπόνων των ασθενών, καθώς ο σχεδιασμός 
ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο 
Υποστήριξης Πολίτη.

ι. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμή−
ματα και το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη για αποτε−
λεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα 
των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών 
από το νοσοκομείο.

ια. Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, 
σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισ−
σοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου.

ιβ. Η κατάρτιση, σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευ−
νητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η 
παρακολούθηση της υλοποίησης τους.

ιγ. Η ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης 
όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νοσο−
κομείου.

ιδ. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο 
το προσωπικό του νοσοκομείου.

ιε. Η ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προ−
γραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, που επιχορηγού−
νται από Ελληνικές ή διεθνείς πηγές.

ιστ. Η ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων έρευ−
νας και εκπαίδευσης του νοσοκομείου. Εκπονεί τις δια−
δικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης 
του προσωπικού, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και τήρησης του σχε−
τικού αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαι−
δευτικών σεμιναρίων.

ιζ. Η ευθύνη παρακολούθησης σε συνεργασία με την 
Ιατρική Υπηρεσία, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινι−
κών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ

Το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται και 
λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 
παρ. 4 του Ν. 2889/2001, όπως ισχύει, και τις σχετι−
κές εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι αρμόδιο για την 
υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση 
των προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους 
για άμεση και σωστή εξυπηρέτηση τους καθώς και για 
τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Άρθρο 15
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι θέσεις προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Αττι−
κής ΚΑΤ διακρίνονται ως εξής:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
− Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέ−

σεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 
Α΄), με βαθμό 1ο η οποία καταλαμβάνεται από τον κοινό 
Διοικητή του Νοσοκομείου.
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− Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέ−
σεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 
Α΄), με βαθμό 2ο η οποία καταλαμβάνεται από τον κοινό 
Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου, όταν ορίζεται.

− Μία (1) οργανική θέση ειδικού Επιστημονικού προσω−
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας ενός έτους, του άρθρου 7 (παρ. 10) 
του Ν. 3329/2005.

2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:
Α) Από ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ, που έχουν συ−

σταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του 
Ν. 1397/83, όπως ισχύουν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του 
Υπουργείου Υγείας και κατανέμονται στο νοσοκομείο 
αυτό, όπως παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 6

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 2

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 19

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 6

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 12

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 3

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 3

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 4

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 5

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙ−
ΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

4

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 6

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 7

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 7

ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ́ Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ́ Η ΑΝΑΙΣΘΗ−
ΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ − ΦΥΜΑΤΙ−
ΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

18

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 10

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 6

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 17

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 60

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΄Η ΠΝΕΥ−
ΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδε−
δειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα 
ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ΄Η ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και 
γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, 
προ−νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση 
− διοίκηση −συντονισμό του έργου της εφη−
μερίας)

3

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 7

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 4

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 3

ΣΥΝΟΛΟ 222

Για την κάλυψη θέσεων στη ΜΕθ εκτός της κατοχής 
του τίτλου μιας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑ−
ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
΄Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ), απαιτείται 
και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του 
Ν.2071/92, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Όταν πρόκειται για κατάληψη θέσης βαθμού Επιμ. 
Α΄και Επιμ. Β΄ για τη στελέχωση του ΤΕΠ προστίθεται 
και η ειδικότητα της Ορθοπεδικής.

Β) Από ειδικευόμενους γιατρούς που τοποθετούνται 
σε θέσεις ειδικευομένων γιατρών που έχουν συσταθεί 
με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση της από−
φασης 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 κα−
τηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι 
αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Έξι (6) θέσεις
Διευθυντής: Τέσσερις (4) θέσεις
Επιμ. Β΄: Μία (1) θέση
Επιμ. Γ': Μία (1) θέση
II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Χημείας − Βιοχημείας − Βιολογίας
Εννέα (9) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Ακτινοφυσικής
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής εργασίας
Μία (1) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Διαιτολογίας Πέντε (5) θέσεις

III. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος TE Φυσικοθεραπείας
Σαράντα Πέντε (45) θέσεις
Κλάδος TE Κοινωνικής Εργασίας
Επτά (7) θέσεις
Κλάδος TE Ιατρικών Εργαστηρίων
Τριάντα δύο (32) θέσεις
Κλάδος TE Ραδιολογίας− Ακτινολογίας
Τριάντα εννέα (39) θέσεις
Κλάδος TE Τεχνολογίας Τροφίμων
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος TE Δημόσιας Υγιεινής
Μία (1) θέση
Κλάδος TE Εργοθεραπείας
Δύο (2) θέσεις

IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργα−

στηρίων
Είκοσι πέντε (25) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
Είκοσι πέντε (25) θέσεις
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Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Οκτώ (8) θέσεις Κλάδος ΔΕ Μαγείρων
Δώδεκα (12) θέσεις

3. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσω−

πικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα 
από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως 
εξής:

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής
Είκοσι (20) θέσεις
II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος TE Νοσηλευτικής
Τριακόσιες σαράντα οκτώ(348) θέσεις
III. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Τριακόσιες δέκα (310) θέσεις
IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
Διακόσιες (200) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νο−

σοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, 
Νεκροτομών− Σαβανωτών− Αποτεφρωτών. Η κατανομή 
των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε 
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

4. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, 
ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία, τα Αυτοτελή 

Τμήματα και το Ειδικό Γραφείο στελεχώνονται από 
προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε 
καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορί−
ζονται ως εξής:

Ι) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Τρεις (3) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μη−

χανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Πολιτικών Μηχανικών. Η κατανομή των θέσεων στις 
ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προ−
κήρυξης αυτών.

Μία (1) εκ των άνω θέσεων καταλαμβάνεται από τον 
Τεχνικό Ασφαλείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας
Μία (1) θέση

II) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Δέκα εννέα (19) θέσεις
Κλάδος TE Λογιστικής
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος TE Πληροφορικής
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος TE Μηχανικών
Τέσσερις (4) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλε−

κτρονικών Τεχνικών, Υπομηχανικών Δομικών Έργων, 
Υπομηχανικών Μηχανολόγων, Υπομηχανικών Ηλεκτρο−

λόγων, Σχεδιαστών, Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων και 
άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων 
στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση 
προκήρυξης αυτών.

Μία (1) εκ των άνω θέσεων καταλαμβάνεται από τον 
Τεχνικό Ασφαλείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Ill) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Εβδομήντα επτά (77) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Διοι−

κητικού − Λογιστικού, Εισπρακτόρων, Αποθηκαρίων, Δα−
κτυλογράφων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες 
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
Επτά (7) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Ιερέων
Μια (1) θέση
Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδο ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Τεχνικού
Σαράντα πέντε (45) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλε−

κτρονικών Τεχνικών, Θερμαστών, Ηλεκτροτεχνιών, Ερ−
γοδηγών, Σχεδιαστών, Μηχανοτεχνιτών, Υδραυλικών, 
Οικοδόμων − Κτιστών, Αμμοκονιαστών Ξυλουργών −
Επιπλοποιών, Ψυκτικών, Ελαιοχρωματιστών − Υδροχρω−
ματιστών, Σιδηρουργών, Οξυγονοκολλητών, Αλουμινο−
κατασκευαστών, Κοπτριών − Ραπτριών − Γαζωτριών, Κλι−
βανιστών − Αποστειρωτών − Απολυμαντών, Κουρέων και 
άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων 
στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση 
προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΔΕ Οδηγών
Δύο (2) θέσεις

IV) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Είκοσι πέντε (25) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κα−

θαριστών −τριών, Πλυντών − τριών, Πρεσσαδόρων − Σι−
δερωτών, Επιμέλειας Κήπων. Η κατανομή των θέσεων 
στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση 
προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Τριάντα πέντε (35) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλη−

τήρων, Θυρωρών, Οδηγών Ανελκυστήρων, Ταξινόμων 
Ιματισμού, Βοηθών Αποθηκαρίων και άλλες συναφείς 
ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες 
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
Είκοσι πέντε (25) 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 Οκτώ (8) θέσεις
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων.
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Γ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ−ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΙΔΑΧ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 3
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού
Μία (1) θέση (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος TE Β. Φαρμακείου
Μία (1) θέση (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ)
Κλάδος TE Φυσικοθεραπείας (ΙΔΑΧ)
Μία (1) θέση (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ)
Κλάδος TE Τεχν. Ιατρικών Εργαστ.
Μία (1) θέση (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ)
Κλάδος TE Νοσηλευτικής (ΙΔΑΧ)
Μία (1) θέση (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ)
Κλάδος TE Μηχανικών
Μία (1) θέση (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ)
Κλάδος TE Ασυρματιστών
Μία (1) θέση (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
Μία (1) θέση
Κλάδος ΔΕ Παρασκευαστών
Έντεκα (11) θέσεις (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ)
Κλάδος ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών
Έξι (6) θέσεις (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ)
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής (ΙΔΑΧ)
Τρεις (3) θέσεις (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ)
Κλάδος ΔΕ Πρακτικών Νοσηλευτών (ΙΔΑΧ)
Μία (1) θέση(ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ)
Κλάδος ΔΕ Πρακτικών Νοσηλευτών
Δώδεκα (12) θέσεις(ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ)
Κλάδος ΔΕ Πρακτικών Νοσοκόμων Τραυματιοφορέων
Δεκατρείς (13) θέσεις (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ)
Κλάδος ΔΕ Παιδοκόμων
Δύο (2) θέσεις (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ)
Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
Μία (1) θέση (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ)
Κλάδος ΔΕ Τεχνικός (ειδικότητα Εργοδηγών)
Μία (1) θέση (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ)
Κλάδος ΔΕ Οδηγών
Μία (1) θέση (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ)
Κλάδος ΔΕ Τεχνικός (ειδικότητα Ξυλουργών)
Μία (1) θέση (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ)
Κλάδος ΔΕ Κηπουρών
Μία (1) θέση (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ)
Κλάδος ΔΕ Τεχνικός (ειδικότητα Υδραυλικών)
Μία (1) θέση (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ) ΙΔΑΧ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Εργατών
Μία (1) θέση (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ) ΙΔΑΧ

Άρθρο 16
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού του Νοσο−
κομείου ορίζονται στις διατάξεις του Π. Δ/τος 50/2001 
«Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 
του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 39/Α΄), όπως αυτό ισχύει 
κάθε φορά.

Άρθρο 17
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται γιατρός Συντονι−
στής Διευθυντής.

Στο Τμήμα Διαιτολογίας − Διατροφής υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Διαιτολογίας και εφόσον δεν υπάρχει υπάλ−
ληλος του κλάδου TE Τεχνολογίας Τροφίμων.

Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας υπάλληλος του κλά−
δου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας και αν δεν υπάρχει υπάλ−
ληλος του κλάδου TE Κοινωνικής Εργασίας.

Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού υπάλληλος των 
κλάδων TE Ιατρικών Εργαστηρίων ή TE Ραδιολογίας − 
Ακτινολογίας ή TE Φυσικοθεραπείας.

Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση και στους Τομείς υπάλληλοι του κλά−

δου ΠΕ Νοσηλευτικής.
Στα Τμήματα, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευ−

τικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου TE 
Νοσηλευτικής.

Στη Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση και στις Υποδιευθύνσεις Διοικητικού 

και Οικονομικού υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
− Οικονομικού.

Στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού υπάλληλος του κλάδου 
ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλά−
δου TE Μηχανικών.

Στα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, 
Γραμματείας, Κίνησης Ασθενών και Γραμματείας Εξω−
τερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών, Επιστα−
σίας−Ιματισμού, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
−Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλά−
δου TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Στο Τμήμα Οικονομικού υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού − Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, υπάλλη−
λος του κλάδου TE Λογιστικής ή TE Διοίκησης Μονάδων 
Υγείας και Πρόνοιας.

Στα Τμήματα Τεχνικού και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρ−
χουν, υπάλληλοι του κλάδου TE Μηχανικών.

Στο Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού, υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, 
υπάλληλος του κλάδου TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας 
και Πρόνοιας και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Στο Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν 
υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου TE Πληροφορικής.

Στο Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας 
και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης υπάλληλοι του κλά−
δου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν 
υπάλληλοι του κλάδου TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας 
και Πρόνοιας.

Στο Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη υπάλληλος 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Νοση−
λευτικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδων TE 
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή TE Νοσηλευ−
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τικής και εάν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων. Για την επιλογή των ανωτέρω 
Προϊσταμένων ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3528/07, όπως 
αυτός ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 18
 ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι:
1. Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό 

και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
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 αρμοδιό−

τητες τους.

Άρθρο 19

Με την δημοσίευση της παρούσης απόφασης κάθε 
άλλη σχετική απόφαση, καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

 F

Αριθμ. Υ4α/οικ. 123770 (5)
   Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

«Γ. Παπανικολάου».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − 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) των άρθρων 32 και 44 του Ν. 4025/2011 «Ανασυ−
γκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 
Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄), όπως ισχύουν.

γ) των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/2011 
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150/Α΄), όπως ισχύουν.

δ) του άρθρου 32 και της παρ. 3 του άρθρου 70 του Ν. 
3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄).

ε) των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ−
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.

ζ) του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του ΕΣΥ 
και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α΄), όπως ισχύει.

η) του άρθρου 4 του Ν. 4052/12 «Νόμος αρμοδιότη−
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «΄Εγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, 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΄).

θ) του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ 226/Α΄), όπως ισχύει.

ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/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.

ια) του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ιβ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Ελά−
χιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τε−
χνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις 
και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 
177/Α΄) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».

ιγ) του Π.Δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης 
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).

ιδ) του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄) «Υγιεινή −Ασφάλεια 
Εργαζομένων όπως επεκτάθηκαν με τις διατάξεις της 
κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 88555/3293/1988 (ΦΕΚ 
721/Β) «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δη−
μοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ» που κυρώθηκε με το 
άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 και του Π.Δ. 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΄).

ιε) 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.Δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 43/Α΄).

ιστ) την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ84627/2011 «Διασύνδεση Νο−
σοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης 
τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

ιζ) του άρθρου 12 του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 296/Α΄).
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ιη) Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 91432/2011 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου 
Διοίκησης» (ΦΕΚ 2012/Β΄/9−9−2011).

ιθ) την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).

2. την 21007/25−10−2011 εισήγηση του Διοικητή της 3ης 
Υ.Π.Ε. Μακεδονίας

3. Τις υπ’ αριθμ. 13/28−07−2011 (Θέμα 9ο), 14/24−08−2011 
(Θέμα 2ο), 15/27−9−2011 (Θέμα 10ο) και 16/3−11−2011 (Θέμα 
7ο) αποφάσεις του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.

4. Την υπ’ αριθμ. 23619/11 (ΦΕΚ 3088/Β/30−12−2011) Δια−
πιστωτική πράξη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΕΔΡΑ − ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικο−
λάου», υπάγεται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/1953 «Περί 
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α) και 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αποτελεί Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκει−
ται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, διέπεται 
από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και φέρει την 
επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος 
Παπανικολάου».

2. Έδρα του Νοσοκομείου είναι η πόλη Θεσσαλονίκη.
3. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυ−

λή, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκε−
ντρους κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας − Γενικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», Εξωτ. 
κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

4. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικο−
λάου» διασυνδέεται με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσ−
σαλονίκης.

Άρθρο 2 
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:
1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φρο−

ντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της Διοίκησης 3ης 
Υ.Π.Ε. Μακεδονίας, καθώς και σε ασθενείς που παραπέ−
μπονται από άλλες Δ.Υ.ΠΕ.

Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη 
ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελμα−
τική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνι−
κού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρ−
φωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων 
υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκ−
παιδευτικών προγραμμάτων.

3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον το−
μέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και 
αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται 
με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργα−
νισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.

4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλ−
λες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για 
την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμε−

νης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την 
εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και 
ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θε−
μάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στη Διοίκηση 
3ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας.

5. Η 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 Υπουρ−
γείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη Διοίκηση 
3η− Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο 
Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:
1. Το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης, που λει−

τουργεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 11 
του Ν. 3984/2011, όπως ισχύει. 2.0 κοινός Διοικητής του 
Νοσοκομείου.

3. Ο κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, όταν ορίζεται 
(παρ. 1 αρ. 69 Ν.3918/11, όπως ισχύει).

Άρθρο 4
ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ

Η συνολική δύναμη του Γενικού Νοσοκομείου Θεσ−
σαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» ορίζεται σε εξακόσιες 
πενήντα (650) οργανικές κλίνες.

Άρθρο 5
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπη−
ρεσίες. Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο:

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α. Ιατρική
β. Νοσηλευτική
γ. Διοικητική−Οικονομική
δ. Τεχνική−Ξενοδοχειακή
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκ−

παίδευσης
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης του Πολίτη
2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γρα−

φείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρό−
τηση. Το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο υπά−
γονται απευθείας στον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου. 
Όταν ορίζεται κοινός αναπληρωτής Διοικητής το Ειδικό 
Γραφείο υπάγεται απευθείας σ'αυτόν.

Άρθρο 6
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Ιατρική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσ−
σαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» αποτελεί Διεύθυνση και 
διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν 
Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ιατρικές Ειδικότη−
τες − Ειδικές Μονάδες, καθώς και Διατομεακά και λοιπά 
Τμήματα, ως εξής: Α. ΤΟΜΕΙΣ

α) Α΄ Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 185 κλινών
β) Β΄ Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητας 150 κλι−

νών
γ) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 250 κλινών
δ) Εργαστηριακός Τομέας
ε) Ψυχιατρικός Τομέας με δυναμικότητα 30 κλινών
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Κάθε Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Μονάδες ως εξής:

α) Α΄ Παθολογικός Τομέας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ − ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Παθολογικό

− Γαστρεντερολογικό

−  Παθολογικό που μεταφέρεται από το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων 
Θεσ/νίκης

− Μονάδα Υπέρτασης

− Μονάδα Χημειοθεραπείας

− Μονάδα Μεταβολικών Νοσημάτων

2. Νεφρολογικό

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού −Περιτοναϊκής Κάθαρσης

3.  Αιματολογικό − Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών Παιδιών και Ενηλίκων (τηρουμένων των ισχυ−
ουσών κάθε φορά διατάξεων)

Μονάδα Επεξεργασίας αιμοποιητικών κυττάρων και μοριακής αιματο−
λογίας

4. Γ΄ Νευρολογική Πανεπ. Κλινική (Α3β/οικ 4407/86 ΦΕΚ 142/Β΄) Προτ. Πρ. 3446 (ΦΕΚ 282/Β΄/1992)

Μονάδα Νευροφυσιολογίας

Οι ανωτέρω Ιατρικές Ειδικότητες − Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των 
αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.

β) Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ − ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Καρδιολογικό

− Καρδιολογικό Παίδων

− Στεφανιαία Μονάδα

− Μονάδα Αιμοδυναμικής

− Ηλεκτροφυσιολογίας

2. Πνευμονολογική Πανεπ. Κλινική (Α3β/οικ 4407/86 ΦΕΚ142/Β)

3. Πανεπιστημιακή Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας (Α3β/οικ. 4407/86 ΦΕΚ142/Β)

4. Πνευμονολογικό

− ΜΑΦ Πνευμονολογικού

− Βρογχοσκοπικό

Οι ανωτέρω Ιατρικές Ειδικότητες − Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των 
αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.

γ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ − ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Χειρουργικό

2. Θωρακο − καρδιο − αγγειοχειρουργικό

− Αγγειοχειρουργικό

− Καρδιοαναισθησιολογικό

− Πειραματικό Ερευνητικό Εργαστήριο Καρδιοχειρουργικής
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3. Ωτορινολαριγγολογικό

Νευροωτολογία

4. Οφθαλμολογικό

− Μονάδα Μεταμόσχευσης Κερατοειδούς

− Μονάδα Παθήσεων Υαλοειδούς και Αμφιβληστροειδούς

5. Α΄ Ορθοπεδική Πανεπ. Κλινική (Α3β/οικ 4407/86 ΦΕΚ142/Β) (ΦΕΚ 834/Β΄/1997)

6. Αναισθησιολογικό

Μονάδα Μετααναισθητικής Φροντίδας

7. Δ΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική (Α3β/οικ 4407/86, ΦΕΚ 142/Β΄)

8. Στοματική Γναθοπροσωπική Χειρουργική Πανεπ. Κλινική (Α3β/οικ 2107, ΦΕΚ 112/Β΄/85)

9. Οδοντιατρικό

10. Πλαστικής Χειρουργικής και χειρουργικής άκρας χειρός

Μονάδα Εγκαυμάτων

11. Νευροχειρουργικό

12. Μονάδα Μεταμόσχευσης Συμπαγών Οργάνων

13. Μονάδα Μεταμόσχευσης Καρδιάς − Πνευμόνων

Οι ανωτέρω Ιατρικές Ειδικότητες − Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των 
αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.

δ) Ψυχιατρικός Τομέας

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ − ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ψυχιατρικό Τμήμα

− Ψυχιατρικό Ενηλίκων

− Ψυχιατρικό Παίδων − Εφήβων

ε) Εργαστηριακός Τομέας

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ − ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Βιοπαθολογικό − Βιοχημικό

2. Αιματολογικό − Αιμοδοσίας

3. Παθολογικής Ανατομικής − Κυτταρολογικό

4. Ακτινοδιαγνωστικό

− Μονάδα Αξονικού − Μαγνητικού Τομογράφου

− Μονάδα Αγγειογραφίας Επεμβατικής Ακτινολογίας

5. Ανοσολογίας − Ιστοσυμβατότητας

6. Φαρμακευτικό

Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (με δυναμικότητα 35 κλινών)
1. ΜΕΘ (εξυπηρετεί όλα τα Τμήματα)
2. Βραχείας Νοσηλείας

3. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
• Παραϊατρικού Προσωπικού
• Κοινωνικής Εργασίας
• Διαιτολογίας − Διατροφής
2. Οι κενές κλίνες των Τμημάτων του κάθε Τομέα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ασθενών και άλλων 

Τμημάτων άλλου Τομέα, μετά από εισηγήσεις του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την τελική απόφαση 
του κοινού Διοικητή.
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3. Στους Τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ια−
τρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των 
γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των εξωτερικών 
ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται με αποφάσεις 
του κοινού Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυ−
ντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 7
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και 
διαρθρώνεται σε πέντε (5) Νοσηλευτικούς τομείς, οι 
οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοση−
λευτικά Τμήματα που ακολουθούν τη διάρθρωση της 
Ιατρικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως:

1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (8) τμή−
ματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Α΄ Παθολογικού 
Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (6) 
Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Β΄ Παθολογι−
κού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (8) 
Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Χειρουργικού 
Τομέα και τα Χειρουργεία της Ιατρικής Υπηρεσίας.

4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) 
τμήματα που καλύπτουν το Τμήμα του Ψυχιατρικού 
Τομέα, καθώς και τα Διατομεακά Τμήματα.

5ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) 
τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Εργαστηρι−
ακού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα Εξωτερικά 
Ιατρεία.

2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή 
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του 
Ν.2071/92, όπως ισχύει η οποία αποτελείται από:

Α. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 
ως Πρόεδρο.

Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευ−
τικό τομέα.

Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό 
τομέα.

Άρθρο 8
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύ−
θυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις 
ως ακολούθως:

α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού
β) Υποδιεύθυνση Οικονομικού
γ) Υποδιεύθυνση Πληροφορικής
2. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως 

ακολούθως:
α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού Τμήματα
1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Γραμματείας
3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων 

Περιστατικών
4. Κίνησης Ασθενών
β) Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήματα
1. Οικονομικού
2. Προμηθειών
3. Επιστασίας − Ιματισμού
γ) Υποδιεύθυνση Πληροφορικής Τμήματα

1. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών 
Εφαρμογών (Software)

2. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και 
Υπολογιστών (Hardware).

Άρθρο 9
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ−ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Τεχνική−Ξενοδοχειακή Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυν−
ση και διαρθρώνεται σε τρία (3) τμήματα, ως ακολού−
θως:

Τμήματα:
1. Τεχνικό
2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
3. Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νο−
σοκομείου 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 παρεχόμε−

νων υπηρεσιών υγείας.
ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανά−

πτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη 
Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.

στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.
ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσο−

κομείου για την 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 Εξωτερι−
κών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των 
Χειρουργείων.

θ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγη−
ση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της 
Ιατρικής Υπηρεσίας.

ι. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθ−
μη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.

ια. Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας 
ασθενών, από κοινού με τη 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 ταξι−

νόμηση, 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 συ−
νταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που 
θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των 
προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσο−
κομειακού 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 ανα−
ζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα 
προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντί−
δα και η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση 
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των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών στο πλαίσιο 
της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας.

4. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παραϊατρικού Προ−
σωπικού:

Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των 
κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων − Ακτινο−
λόγων, 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 Διαιτολογίας − Δια−
τροφής:

Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημε−
ρινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, 
καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερι−
κών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή. 
Στη μονάδα αυτή εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, 
οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηρι−
ότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα από 
την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους.

Άρθρο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζο−
νται ως ακολούθως:

α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νο−
σηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων 
των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.

β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επι−
στήμης, 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.Δ., τον εσω−
τερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις 
αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης 
και του κοινού Διοικητού αυτού.

ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσο−
κομείου.

στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών 
πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κα−
τανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.

ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, 
από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νο−
σηλείας των ασθενών.

η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση 
νοσηλευτικών πράξεων.

Άρθρο 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής − Οικονομικής Υπη−
ρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:

1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναμικού.
β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπη−

ρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργα−

ζομένων 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 έγκριση τους σε συνερ−
γασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.

στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδει−
ών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου 
του προσωπικού και την αρχειοθέτησή τους.

ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκ−
παίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού σε 
συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα.

2. Τμήμα Γραμματείας
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη 

όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μο−
νάδων του νοσοκομείου.

β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής 
φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.

γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την 
τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση 
της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).

δ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 
αντίγραφα.

ε. Έχει την ευθύνη για τη συμπαράσταση των νοσηλευ−
ομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα.

στ. Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την 
οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα 
με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων Υπη−
ρεσιών του Νοσοκομείου, την τήρηση και επεξεργασία 
στατιστικών στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πλη−
ροφοριών στις Υπηρεσίες των Νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ 
στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
στους άλλους αρμόδιους Φορείς για την αντιμετώπιση 
κάθε προβλήματος για την διεκπεραίωση του έργου 
του Νοσοκομείου.

3. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επει−
γόντων Περιστατικών

α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη 
των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών 
εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών.

β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των 
ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό 
του Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης του Πολίτη, για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλί−
ων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων 
Περιστατικών των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το 
προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει 
τους ασθενείς.

γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και 
προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεν−
νόηση.

δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία 
πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υπο−
βολή σχετικής αίτησής τους.

ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 

αντίγραφα.
4. Τμήμα Κίνησης Ασθενών
α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρί−

ων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου 
ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση κα−
ταλόγου αναμονής εισαγωγής.
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β. Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία 
που προσκομίζονται από τις προϊσταμένες των κλινικών 
μετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευ−
τικής 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 κατατίθε−
νται 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 υπο−
βολή σχετικής αίτησής τους.

5. Τμήμα Οικονομικού
Είναι υπεύθυνο για:
α. όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση 

της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση πα−
γίων 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.λπ. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).

ζ. την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, 
την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθο−
δοσίας.

η. τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού − προϋπο−
λογισμού, 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 απολογι−
σμό του νοσοκομείου.

ιγ. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονο−
μικό μέρος).

6. Τμήμα Προμηθειών
Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προ−

μηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου Προγράμ−
ματος Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας 
των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, 
τεχνικού και άλλου υλικού. Της διεξαγωγής περιοδικών 
και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης 
κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.

7. Τμήμα Επιστασίας−Ιματισμού
α. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την 

καλή εμφάνιση του νοσοκομείου.
β. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών ερ−

γασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νο−
σοκομείου.

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, στο−
λών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη 
φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.

8. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών 
Εφαρμογών (Software).

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
1. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορι−

κής και η έναρξη λειτουργίας της.
2. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματι−

κής και λειτουργικής πλευράς.
3. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου 

σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελε−
σματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής.

4. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών 
και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησης τους 
από το Νοσοκομείο.

5. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας.
6. Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις 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.

7. Η προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για 
περιορισμένης έκτασης εφαρμογές.

8. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή 
πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσο−
κομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία και 
την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο−νοσηλευτικής 
και διοικητικο−οικονομικής λειτουργίας του νοσοκο−
μείου.

9. Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλαίσιο Πληροφορικής 
με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του 
Νοσοκομείου αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανά−
γκες του.

10. Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού 
Πλαισίου και ενημερώνει για την πορεία του έργου της 
πληροφορικής των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερήσε−
ων καθώς και για τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς 
όρους.

9. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και 
Υπολογιστών (Ηardware).

1. 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.

2. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου 
δικτύου υπολογιστών,

3. Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο 
δίκτυο.

4. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δι−
κτύου με εξωτερικά δίκτυα.

5. Η προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση των 
πόρων του δικτύου, (δίσκων, κ.λπ.).

6. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη 
σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου.

7. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών 
για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, 
SYSTEM S/W κ.λπ.).
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8. Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για:
α. την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου 

και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής 
υπηρεσίας,

β. την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Άρθρο 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής − Ξενοδοχειακής Υπη−
ρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:

1. Τμήμα Τεχνικού.
α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων 

των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομεί−
ου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό 
του νοσοκομείου καταβάλλοντος 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. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει 
τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρ−
μοδίων οργάνων.

δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επι−
βλέπει την εκτέλεση τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την πα−
ραλαβή τους.

ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ' έτος τον σχεδιασμό 
επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και 
του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά 
υποβάλει στο Τμήμα Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη 
για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου 
ανάπτυξης του νοσοκομείου.

2. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Είναι υπεύθυνο για την:
α. Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της 

τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νο−
σοκομείου και των αναλωσίμων γι’ αυτά υλικών.

β. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση 
διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας.

γ. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουρ−
γίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών 
κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και 
του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτι−
νοθεραπείας.

δ. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντή−
ρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη 
και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης.

ε. Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην 
βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξής τους στο 
νοσοκομείο.

στ. Εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και 
την ανανέωση του υπάρχοντος.

ζ. Διαχείριση 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 ανα−
λόγων ερευνητικών προγραμμάτων.

3. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
α. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, 

συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολο−
γικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του 
Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξο−
πλισμού και υλικών.

β. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των 
εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία 
και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών 
εγκαταστάσεων.

γ. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και 
τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλε−
φωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, 
των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεο−
πτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας 
και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τη−
λεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.

δ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των 
εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου.

ε. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώ−
σεων και αλεξικέραυνου. Φροντίζει για την αποτελε−
σματική λειτουργία των συστημάτων πυρα−νίχνευσης 
και πυρασφάλειας.

στ. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλε−
κτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.

ζ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του 
νοσοκομείου.

η. 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 ενεργεια−
κών συστημάτων του νοσοκομείου.

Άρθρο 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ − ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των 

Υπηρεσιών των Νοσοκομείων.
2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής 

μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων 
και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώ−
σεων σε συνεργασία με τις κατ’ αντικείμενο Υπηρεσίες 
του νοσοκομείου καθώς και η εφαρμογή συστήματος 
διοίκησης με στόχους και μέτρα της αποδοτικότητας.

3. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης 
της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί 
από την Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρω−
μένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμ−
βάνει:

α. αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νο−
σοκομείου καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν,

β. έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων 
και της τήρησης των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες 
και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να ελέγχονται ως 
προς την τήρηση τους αλλά και ως προς την αποτελε−
σματικότητά τους,

γ. τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων 
των ανωτέρω.

4. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση 
σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και 
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με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των 
υπηρεσιών του νοσοκομείου.

Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς 
Τμήματος είναι οι εξής:

α. Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου 
των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορ−
φές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, 
εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς 
δημόσιες υπηρεσίες κ.α.), ενδεχομένως και με λογότυπο 
του νοσοκομείου.

β. Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό 
τη καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το 
Σύστημα Ποιότητας.

γ. Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κα−
νόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με 
την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία.

δ. Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες δι−
ευθύνσεις για τα απόβλητα και απορρίμματα του νοσο−
κομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

ε. Η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση των χώρων 
εργασίας.

στ. Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα 
ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου.

ζ. Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της απο−
τελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης−
Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων 
για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων 
διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δει−
κτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανο−
ποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίω−
ση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των.

η. Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της 
λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη 
για την διαρκή βελτίωση και εξέλιξή τους σε συνεργασία 
και με τα αρμόδια τμήματα.

θ. Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το 
νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών. 
Στις αρμοδιότητες του είναι η αποδοχή και αξιολόγηση 
των παραπόνων των ασθενών, καθώς ο σχεδιασμός 
ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο 
Υποστήριξης του Πολίτη.

ι. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμή−
ματα και το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη για αποτε−
λεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα 
των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών 
από το νοσοκομείο.

ια. Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, 
σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισ−
σοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου.

ιβ. Η κατάρτιση, σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευ−
νητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η 
παρακολούθηση της υλοποίησης τους.

ιγ. Η ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης 
όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νοσο−
κομείου.

ιδ. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο 
το προσωπικό του νοσοκομείου.

ιε. Η ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προ−
γραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, που επιχορηγού−
νται από Ελληνικές ή διεθνείς πηγές.

ιστ. Η ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων έρευ−

νας και εκπαίδευσης του νοσοκομείου. Εκπονεί τις δια−
δικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης 
του προσωπικού, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και τήρησης του σχε−
τικού αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαι−
δευτικών σεμιναρίων.

ιζ. Η ευθύνη παρακολούθησης σε συνεργασία με την 
Ιατρική Υπηρεσία, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινι−
κών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ

Το Εδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται 
και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6 παρ.4 του Ν. 2889/01, όπως ισχύει και τις σχετικές 
εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι αρμόδιο για την υπο−
δοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των 
προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους για 
άμεση και σωστή εξυπηρέτηση τους καθώς και για τους 
κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Άρθρο 16
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι θέσεις προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσ−
σαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» διακρίνονται ως εξής:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
− Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέ−

σεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/
Α΄), με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από το κοινό 
Διοικητή του Νοσοκομείου.

− Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέ−
σεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/
Α΄), με βαθμό 2ο, η οποία καταλαμβάνεται από το κοινό 
Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου, όταν ορίζεται.

− Δυο (2) οργανικές θέσεις ειδικού Επιστημονικού προ−
σωπικού με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρ−
κειας ενός έτους, του

άρθρου 7 (παρ. 10) του Ν. 3329/2005.
2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:
Α) Από ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ, που έχουν συ−

σταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 
1397/1983, όπως ισχύουν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
κατανέμονται στο νοσοκομείο αυτό, όπως παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

21 έξι (6) εκ των θέσεων 
της ειδικότητας αυτής 
μεταφέρονται με τις 
διατάξεις της παρούσας 
από το Νοσ. Ειδ. Παθή−
σεων Θεσ/νίκης

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 3

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 7

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ − ΦΥ−
ΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

21
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ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 8

ΩΡΛ 6

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 27

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟ−
ΓΙΑΣ

11

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙ−
ΑΣ ΄Η ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

7

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 18

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟ−
ΜΙΚΗΣ

8

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 21

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΚΑΡ−
ΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΑΝΑΙ−
ΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ − ΦΥ−
ΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΧΕΙ−
ΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

15

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 16

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 11

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ 14

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 5

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 6

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 5

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 5

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 6

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΚΑΡΔΙ−
ΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ−
ΚΗΣ ΄Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ−
ΑΣ − ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με 
αποδεδειγμένη εμπειρία 
και γνώση στην επείγου−
σα ιατρική ή εξειδίκευση 
στη ΜΕΘ) ΄Η ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με αποδε−
δειγμένη εμπειρία και 
γνώση στην επείγουσα 
ιατρική, διάσωση, προ−
νοσοκομειακή περίθαλψη 
και διαχείριση − διοίκηση 
− συντονισμό του έργου 
της εφημερίας)

2

ΣΥΝΟΛΟ 258

Για την κάλυψη θέσεων στη ΜΕΟ εκτός της κατοχής 
του τίτλου μιας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑ−
ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
΄Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ), απαιτείται 
και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του 
Ν.2071/92, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Όταν πρόκειται για κατάληψη θέσης βαθμού Επιμ. 
Α΄και Επιμ. Β΄ για τη στελέχωση του ΤΕΠ προστίθεται 
και η ειδικότητα της Ορθοπεδικής.

Β) Από ειδικευόμενους γιατρούς που τοποθετούνται 
σε θέσεις ειδικευομένων γιατρών που έχουν συσταθεί 
με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση της από−
φασης 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 κα−
τηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι 
αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Τέσ−
σερις (4) θέσεις

II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Χημείας − Βιοχημείας − Βιολογίας Έξι (6) 

θέσεις Κλάδος ΠΕ Ακτινοφυσικής Δυο (2) θέσεις Κλάδος 
ΠΕ Διαιτολογίας Τρεις (3) θέσεις Κλάδος ΠΕ Λογοθε−
ραπευτών Μια (1) θέση Κλάδος ΠΕ Κτηνιατρικής Δυο 
(2) θέσεις

Μία (1) εκ των ανωτέρω θέσεων μεταφέρεται με τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης από το Νοσοκομείο 
Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης.

III. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος TE Φυσικοθεραπείας
Δεκαπέντε (15) θέσεις
Κλάδος TE Κοινωνικής Εργασίας
Εννέα (9) θέσεις
Κλάδος TE Ιατρικών Εργαστηρίων
Τριάντα οκτώ (38) θέσεις
Κλάδος TE Ραδιολογίας Ακτινολογίας
Είκοσι δύο (22) θέσεις
Κλάδος TE Τεχνολογίας Τροφίμων
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος TE Δημόσιας Υγιεινής
Μια (1) θέση
Κλάδος TE Διατροφής
Μια (1) θέση
Κλάδος TE Εργοθεραπευτών
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος TE Οδοντοτεχνιτών
Μια (1) θέση
IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργα−

στηρίων
Τριάντα (30) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών Τριάντα μία 

(31) θέσεις Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου Πέντε (5) 
θέσεις Κλάδος ΔΕ Μαγείρων Εννέα (9) θέσεις

3. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσω−

πικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα 
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από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως 
εξής:

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής
Εννέα (9) θέσεις
Δύο (2) εκ των ανωτέρω θέσεων μεταφέρονται με τις 

διατάξεις της παρούσας απόφασης από το Νοσοκομείο 
Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης

II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος TE Νοσηλευτικής
Τριακόσιες (400) θέσεις
Δέκα τέσσερις (14) εκ των ανωτέρω θέσεων μεταφέ−

ρονται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης από 
το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης

Κλάδος TE Επισκεπτών − τριών Υγείας
Οκτώ (8) θέσεις
Μία (1) εκ των ανωτέρω θέσεων μεταφέρεται με τις 

διατάξεις της παρούσας απόφασης από το Νοσοκομείο 
Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης

III. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Τριακόσιες σαράντα (340) θέσεις
Επτά (7) εκ των ανωτέρω θέσεων μεταφέρονται με τις 

διατάξεις της παρούσας απόφασης από το Νοσοκομείο 
Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης

IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
Εκατό είκοσι (120) θέσεις
Δύο (2) εκ των ανωτέρω θέσεων μεταφέρονται με τις 

διατάξεις της παρούσας απόφασης από το Νοσοκομείο 
Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσο−
κόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νε−
κροτομών − Σαβανωτών − Αποτεφρωτών. Η κατανομή 
των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε 
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

4. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, 
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία, το Αυτοτελές 
Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο στελεχώνονται από προ−
σωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε κα−
θένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται 
ως εξής:

Ι) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
Δέκα εννέα (19) θέσεις
Μία (1) εκ των ανωτέρω θέσεων μεταφέρεται με τις 

διατάξεις της παρούσας απόφασης από το Νοσοκομείο 
Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης

Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Κοστολόγων
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Στατιστικής
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Ποιμαντικής
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Παιδαγωγικής (Δασκάλων)
Μια (1) θέση
II) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE

Κλάδος TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος TE Λογιστικής
Εννέα (9) θέσεις
Μία (1) εκ των ανωτέρω θέσεων μεταφέρονται με τις 

διατάξεις της παρούσας απόφασης από το Νοσοκομείο 
Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης.

Κλάδος TE Πληροφορικής
Μία (1) θέση
Κλάδος TE Βιβλιοθηκονομίας
Μία (1) θέση
III) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Εξήντα οκτώ (68) θέσεις
Δύο (2) εκ των ανωτέρω θέσεων μεταφέρονται με τις 

διατάξεις της παρούσας απόφασης από το Νοσοκομείο 
Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Διοι−
κητικού − Λογιστικού, Εισπρακτόρων, Αποθηκαρίων,Οι−
κονομίας−Διοίκησης, Δακτυλογράφων και Γραμματέων 
Νοσηλευτικών τμημάτων. Η κατανομή των θέσεων στις 
ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προ−
κήρυξης αυτών.

Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Κηπουρών − Ανθοκηπουρικής
Μία (1) θέση
Κλάδο ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας
Τρεις (3) θέσεις
IV) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Τριάντα τρεις (33) θέσεις
Τρεις (3) εκ των ανωτέρω θέσεων μεταφέρονται με τις 

διατάξεις της παρούσας απόφασης από το Νοσοκομείο 
Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης.

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κα−
θαριστών −τριών, Πλυντών − τριών, Πρεσσαδόρων − Σι−
δερωτών, Επιμέλειας Κήπων. Η κατανομή των θέσεων 
στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση 
προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Δεκατρείς (13) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλη−

τήρων, Θυρωρών, Οδηγών Ανελκυστήρων, Ταξινόμων 
Ιματισμού, Βοηθών Αποθηκαρίων και άλλες συναφείς 
ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες 
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
Σαράντα δύο (42) θέσεις
Δύο (2) εκ των ανωτέρω θέσεων μεταφέρονται με τις 

διατάξεις της παρούσας απόφασης από Νοσοκομείο 
Ειδικών Παθήσεων Θεσ/νίκης.

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
Δέκα (10) θέσεις
5. ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Τέσσερις (4) θέσεις
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Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μη−
χανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Πολιτικών Μηχανικών. Η κατανομή των θέσεων στις 
ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προ−
κήρυξης αυτών.

Μία (1) εκ των άνω θέσεων καταλαμβάνεται από τον 
Τεχνικό Ασφαλείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Κλάδος TE Μηχανικών
Έντεκα (11) Θέσεις
Μία (1) εκ των ανωτέρω θέσεων μεταφέρεται με τις 

διατάξεις της παρούσας απόφασης από το Νοσοκομείο 
Ειδικών Παθήσεων Θεσ/νίκης.

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλε−
κτρονικών Τεχνικών, Υπομηχανικών Δομικών Έργων, 
Υπομηχανικών Μηχανολόγων, Υπομηχανικών Ηλεκτρο−
λόγων, Σχεδιαστών, Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων και 
άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων 
στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση 
προκήρυξης αυτών.

Μία (1) εκ των άνω θέσεων καταλαμβάνεται από τον 
Τεχνικό Ασφαλείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Κλάδος ΔΕ Τεχνικού
Εξήντα οκτώ (68) θέσεις
Δύο (2) εκ των ανωτέρω θέσεων μεταφέρονται με τις 

διατάξεις της παρούσας απόφασης από το Νοσοκομείο 
Ειδικών Παθήσεων Θεσ/νίκης.

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλε−
κτρονικών Τεχνικών, Θερμαστών, Ηλεκτροτεχνιτών, 
Εργοδηγών, Σχεδιαστών, Μηχανοτεχνιτών, Υδραυλι−
κών, Οικοδόμων − Κτιστών, Αμμοκονιαστών Ξυλουργών 
−Επιπλοποιών, Ψυκτικών, Ελαιοχρωματιστών − Υδρο−
χρωματιστών, Σιδηρουργών, Οξυγονοκολλητών, Αλου−
μινοκατασκευαστών, Κοπτριών −Ραπτριών − Γαζωτριών, 
Κλιβανιστών − Αποστειρωτών − Απολυμαντών, Κουρέων 
και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσε−
ων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση 
προκήρυξης αυτών.

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω

Γ. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ −
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΑΧ

1) ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥ−
ΝΤΩΝ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 σε προσωποπαγή θέση

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1 σε προσωποπαγή θέση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ/ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1 σε προσωποπαγή θέση

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 σε προσωποπαγείς 
θέσεις

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΕΣΥ

TE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗ−
ΡΙΩΝ

1 σε προσωποπαγή θέση 
μεταφορά από Νοσοκο−
μείο Ειδικών Παθήσεων
4 σε προσωποπαγείς 

θέσεις

TE ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 1 σε προσωποπαγή θέση

TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΦΑΡ−
ΜΑΚΩΝ

1 σε προσωποπαγή θέση

TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟ−
ΦΙΜΩΝ

1 σε προσωποπαγή θέση

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 1 σε προσωποπαγείς 
θέσεις

ΔΕ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΧΕΙ−
ΡΙΣΤΩΝ

5 σε προσωποπαγείς 
θέση

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1 σε προσωποπαγή θέση

2) ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατηγορία/Κλάδος/
Ειδικότητα

Αριθμός Υπηρετούντων

TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 1 σε προσωποπαγή θέση

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙ−
ΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ−
ΚΟΥ− ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ

1 σε θέση Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου

ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣ−
ΘΕΝΩΝ

1 σε Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου μετα−
φορά από Νοσοκομείο 

Ειδικών Παθήσεων

3) ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατηγορία/Κλάδος/
Ειδικότητα

Αριθμός Υπηρετούντων

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟ−
ΝΟΜΙΚΟΥ

1 σε προσωποπαγή θέση

TE ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 σε προσωποπαγή θέση

ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ 1 σε προσωποπαγή θέση

ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ − ΔΙΟΙ−
ΚΗΣΗΣ

6 σε προσωποπαγείς θέ−
σεις Ιδιωτικού Δικαίου

ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1 σε προσωποπαγή θέση 
Ιδιωτικού Δικαίου

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1 σε προσωποπαγή θέση 
Ιδιωτικού Δικαίου

ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1 σε Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου μετα−
φορά από Νοσοκομείο 

Ειδικών Παθήσεων

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟ−
ΓΙΣΤΙΚΟΥ

4 σε Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου μετα−
φορά από Νοσοκομείο 

Ειδικών Παθήσεων

4) ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατηγορία/Κλάδος/
Ειδικότητα Αριθμός Υπηρετούντων

TE ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 σε προσωποπαγή θέση
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ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ − ΜΗΧΑΝΙ−
ΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1 σε προσωποπαγή θέση

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 σε προσωποπαγή θέση 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορί−

στου Χρόνου

Άρθρο 17
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού του Νο−
σοκομείου ορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 
«Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 
του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 39/Α΄), όπως αυτό ισχύει 
κάθε φορά.

Άρθρο 18
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται γιατρός Συντονι−
στής Διευθυντής.

Στο Τμήμα Διαιτολογίας − Διατροφής, υπάλληλος του 
κλάδου TE Τεχνολογίας Τροφίμων.

Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, υπάλληλος του κλά−
δου TE Κοινωνικής Εργασίας.

Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού, υπάλληλος των 
κλάδων TE Ιατρικών Εργαστηρίων ή TE Ραδιολογίας − 
Ακτινολογίας ή TE Φυσικοθεραπείας.

Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νοσηλευ−

τικής.
Στους Τομείς, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευ−

τικής και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου TE 
Νοσηλευτικής.

Στα Τμήματα, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής 
και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου TE Νοση−
λευτικής ή του κλάδου TE Μαιευτικής για το Μαιευτικό−
Γυναικολογικό Τμήμα.

Στη Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση και στις Υποδιευθύνσεις Διοικητικού 

και Οικονομικού, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
− Οικονομικού.

Στην Υποδιεύθυνση Πληροφορικής, υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν υπάρχει, υπάλλη−
λος του κλάδου TE Πληροφορικής.

Στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού, υπάλληλος του κλάδου 
ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλά−
δου TE Μηχανικών.

Στα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, 
Γραμματείας, Κίνησης Ασθενών και Γραμματείας Εξω−
τερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών, υπάλ−
ληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού και 
αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου TE Διοίκησης 
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Στο Τμήμα Οικονομικού και στο Τμήμα Προμηθειών 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού και 
αν δεν υπάρχει, υπάλληλος των κλάδων TE Λογιστικής 
ή TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Σε καθένα από τα Τμήματα Λειτουργίας και Διαχείρι−
σης Λογισμικών Εφαρμογών (Software) και Λειτουργίας 
και Διαχείρισης Δικτύων και Υπολογιστών (Hardware) 
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν 
υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου TE Πληροφορικής 
και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προ−
σωπικού Η/Υ.

Σε καθένα από τα Τμήματα Τεχνικού, Βιοϊατρικής Τε−
χνολογίας και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, 
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρ−
χουν, υπάλληλοι του κλάδου TE Μηχανικών.

Στο Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού, υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, 
υπάλληλος του κλάδου TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας 
και Πρόνοιας και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Στο Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη, υπάλ−
ληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή 
ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος των 
κλάδων TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή 
TE Νοσηλευτικής και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος του 
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Για την επιλογή των ανωτέρω Προϊσταμένων ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν. 3528/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά.

Άρθρο 19
ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι:
1. Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό 

και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
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 αρμοδι−

ότητες τους.

Άρθρο 20

Με την δημοσίευση της παρούσης απόφασης κάθε 
άλλη σχετική απόφαση, καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθ. Υ4α/οικ.123774 (6)

    Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Αγίου Νικολάου Κρήτης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6, 7, 8, 11 και 13 του Ν. 2889/2001 «Βελ−

τίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.
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β) των άρθρων 10 έως και 17, 32 και 44 του Ν. 4025/2011 
«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ−
ντρα Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄), όπως ισχύουν.

γ)του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου, δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ 226/Α΄), όπως ισχύει.

δ) των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν.3984/2011 
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150/Α΄), όπως ισχύουν.

ε) της παρ. 3 του άρθρου 70 του Ν. 3918/2011 «Δι−
αρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄).

στ) των άρθρων 6, 7 και 12 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ−
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/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.

η) του άρθρου 4 του Ν. 4052/12 «Νόμος αρμοδιότη−
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «΄Εγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, 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΄).

θ) του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ι) του άρθρου 5 του Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Ελά−
χιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τε−
χνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις 
και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 
177/Α΄) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».

ια) του Π.Δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).

Ιβ) του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄) «Υγιεινή − Ασφάλεια 
Εργαζομένων», όπως επεκτάθηκαν με τις διατάξεις της 
κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 88555/3293/1988 
(ΦΕΚ 721/Β΄) «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ», που κυρώθηκε με 
το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 και του Π.Δ. 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΄).

ιγ) 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.Δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 43/Α΄).

ιδ) την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ84627/2011 «Διασύνδεση Νο−
σοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης 
τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.94721/23−08−2011 
(ΦΕΚ 1874/Β΄).

ιε) Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 91432/2011 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου 
Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης» (ΦΕΚ 2012/Β΄).

ιστ) Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

2. Το έγγραφο του Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
3. Τις υπ’ αριθμ. 13/28−7−2012 (θέμα 9ο), 14/24−8−2011 

(θέμα 2ο), 15/27−9−2011 (θέμα 10ο) και 16/3−11−11 (θέμα 7ο) 
αποφάσεις του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.

4. Την υπ’ αριθμ. 42/2012 (ΦΕΚ 684/Β΄/09−03−2012) δια−
πιστωτική πράξη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΕΔΡΑ − ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Το Γ.Ν. Αγίου Νικολάου Κρήτης, που υπάγεται στις 
διατάξεις του Ν.Δ. 2592/1953 «Περί οργανώσεως της Ια−
τρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α΄), σύμφωνα με το άρθρο 
7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχει τροποποιη−
θεί και ισχύει και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και 
την εποπτεία του Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας και διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω 
νόμου, φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αγίου 
Νικολάου».

2. Έδρα του Νοσοκομείου είναι η πόλη του Αγίου Νι−
κολάου Κρήτης.

3. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυ−
λή, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκε−
ντρους κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 
7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης − Γενικό Νοσοκο−
μείο Αγίου Νικολάου Κρήτης, Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

4. Διασυνδέεται με το Γ.Ν. − Κ.Υ. Ιεράπετρας, Γ.Ν.−Κ.Υ. 
Σητείας και Γ.Ν. − Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο».

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:
1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φρο−

ντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της Διοίκησης 
καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες 
Δ.Υ.ΠΕ.

Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη 
ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγ−
γελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρ−
φωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων 
υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκ−
παιδευτικών προγραμμάτων.

3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον το−
μέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και 
αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται 
με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργα−
νισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
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4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλ−
λες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για 
την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμε−
νης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την 
εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και 
ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θε−
μάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στη Διοίκηση 
7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

5. Η 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, τη Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης και το Ενιαίο 
Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:
1. Το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του άρθρου 

66 παρ. 11 του Ν. 3984/2011, όπως ισχύει.
2. Ο κοινός Διοικητής του Νοσοκομείου.
3. Ο κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, όταν ορίζεται 

(παρ. 1, αρθρ. 69 του Ν. 3918/2011, όπως ισχύει).

Άρθρο 4
ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ

Η συνολική δύναμη του νοσοκομείου ορίζεται σε εκα−
τόν ογδόντα (180) οργανικές κλίνες.

Άρθρο 5
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπη−
ρεσίες, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο:

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α. Ιατρική
β. Νοσηλευτική
γ. Διοικητική−Οικονομική
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
Οργάνωσης και Πληροφορικής
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Υποστήριξης Πολίτη
2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γρα−

φείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρό−
τηση. Το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο υπά−
γονται απευθείας στον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου. 
Όταν ορίζεται κοινός Αναπληρωτής Διοικητής το Ειδικό 
Γραφείο υπάγεται απευθείας σε αυτόν.

Άρθρο 6
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Ιατρική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου 
Νικολάου Κρήτης αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται 
σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά 
ειδικότητα, Μονάδες, Ιατρικές Ειδικότητες − Ειδικές 
Μονάδες, καθώς και Διατομεακά και λοιπά Τμήματα, 
ως εξής:

Α. ΤΟΜΕΙΣ
α) Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 70 κλινών 

β) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 95 κλινών γ) 
Εργαστηριακός Τομέας δ) Τομέας Ψυχικής Υγείας με 
δυναμικότητα 15 κλινών

Κάθε Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Μονάδες 
ως εξής:

α) Παθολογικός Τομέας

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ −
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Παθολογικό

• Γαστρεντερολογικό

• Πνευμονολογικό

2. Καρδιολογικό

3. Νευρολογικό

4. Παιδιατρικό

ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Τεχνητού Νεφρού

β) Χειρουργικός Τομέας

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 
− ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Χειρουργικό

• Νευροχειρουργικό

2. Αναισθησιολογικό

3. Μαιευτικό−Γυναικολο−
γικό

4. Ορθοπεδικό

5. Ουρολογικό

δ. Οφθαλομολογικό

7. ΩΡΛ

8. Οδοντιατρικό

ΜΟΝΑΔΕΣ

1.  Μονάδα Εντατικής Θε−
ραπείας (ΜΕΘ)

2.  Μονάδα Μεταναισθητι−
κής Φροντίδας (ΜΜΑΦ)

Οι ανωτέρω Ιατρικές Ειδικότητες − Ειδικές Μονάδες 
δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των 
αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.

γ) Εργαστηριακός Τομέας
Τμήματα:
1. Βιοπαθολογικό
2. Βιοχημικό
3. Αιματολογικό − Αιμοδοσίας
4. Παθολογικής Ανατομικής
5. Κυτταρολογικό
6. Ακτινοδιαγνωστικό
7. Φαρμακευτικό

δ) Τομέας Ψυχικής Υγείας
• Ψυχιατρικό Τμήμα

Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας
2. Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
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Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
• Παραϊατρικού Προσωπικού
• Κοινωνικής Εργασίας
• Διαιτολογίας − Διατροφής
2. Οι κενές κλίνες των Τμημάτων του κάθε Τομέα 

χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ασθενών και 
άλλων Τμημάτων άλλου Τομέα, μετά από εισηγήσεις 
του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την τελική 
απόφαση του κοινού Διοικητή.

3. Στους Τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ια−
τρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των 
γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των εξωτερικών 
ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται με αποφάσεις 
του κοινού Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυ−
ντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 7
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και δι−
αρθρώνεται σε τρεις (3) νοσηλευτικούς τομείς, οι οποίοι 
λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοση−
λευτικά Τμήματα που ακολουθούν τη διάρθρωση της 
Ιατρικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 8 του Ν. 2889/2001, ως ακολούθως:

1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) 
τμήματα που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα της 
Ιατρικής Υπηρεσίας.

2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) 
Τμήματα που καλύπτουν τον Χειρουργικό Τομέα της 
Ιατρικής Υπηρεσίας.

3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) 
Τμήματα που καλύπτουν τον Τομέα Ψυχικής Υγείας, 
τα Διατομεακά Τμήματα, τον Εργαστηριακό Τομέα, τα 
χειρουργεία και τα Εξωτερικά Ιατρεία.

2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή 
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του 
Ν.2071/92, όπως ισχύει, η οποία αποτελείται από:

Α. Τον/Την Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρε−
σίας, ως Πρόεδρο.

Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευ−
τικό τομέα.

Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό 
τομέα.

Άρθρο 8
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύ−
θυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως 
ακολούθως:

α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού− Οικονομικού β) Υποδι−
εύθυνση Τεχνικού

2. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως 
ακολούθως:

α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού−Οικονομικού Τμήματα:
1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Γραμματείας
3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων 

Περιστατικών
4. Κίνησης Ασθενών 5.Οικονομικού
6. Επιστασίας−Ιματισμού
β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού Τμήματα:
1. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
2. Τεχνικού

Άρθρο 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νο−
σοκομείου 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 παρεχόμε−

νων υπηρεσιών υγείας.
ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανά−

πτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη 
Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.

στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.
ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσο−

κομείου για την 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 Εξωτερι−
κών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των 
Χειρουργείων.

θ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγη−
ση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της 
Ιατρικής Υπηρεσίας.

ι. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθ−
μη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.

ια. Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας 
ασθενών, από κοινού με τη 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 ταξι−

νόμηση, 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 συ−
νταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που 
θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των 
προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσο−
κομειακού φαρμακείου καθορίζονται 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 ανα−
ζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα 
προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντί−
δα 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 Προ−
σωπικού:

Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των 
κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων − Ακτινο−
λόγων, 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 Διαιτολογίας − Δια−
τροφής: Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των 
καθημερινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών 
ασθενών, καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών 
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των εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαι−
τητική αγωγή. Στη μονάδα αυτή εντάσσονται επίσης οι 
επιστημονικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικη−
τικές δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται με 
τα τρόφιμα από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή 
τους.

Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζο−
νται ως ακολούθως:

α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νο−
σηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων 
των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.

β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επι−
στήμης, 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.Δ., τον εσω−
τερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις 
αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης 
και του κοινού Διοικητού αυτού.

ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσο−
κομείου.

στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών 
πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κα−
τανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.

ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, 
από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νο−
σηλείας των ασθενών.

η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση 
νοσηλευτικών πράξεων.

Άρθρο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής − Οικονομικής Υπη−
ρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:

1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναμικού.
β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπη−

ρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργα−

ζομένων 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 συνερ−
γασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.

στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των 
αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών 
όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους. ζ. Κα−
ταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, 
επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.

2. Τμήμα Γραμματείας
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη 

όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μο−
νάδων του νοσοκομείου.

β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής 
φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.

γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την 
τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση 
της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).

δ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 
αντίγραφα.

ε. Έχει την ευθύνη για τη συμπαράσταση των νοσηλευ−
ομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα.

στ. Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την 
οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα 
με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπη−
ρεσιών του Νοσοκομείου, τη τήρηση και επεξεργασία 
των στατιστικών στοιχείων, τη παροχή και διακίνηση 
πληροφοριών στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην 
7η Υ.ΠΕ., στο Υπουργείο Υγείας και στους άλλους αρμό−
διους φορείς, για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος 
για τη διεκπεραίωση του έργου του νοσοκομείου.

3. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επει−
γόντων Περιστατικών

α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη 
των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών 
εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών.

β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των 
ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό 
του Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης του Πολίτη, για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλί−
ων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων 
Περιστατικών των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το 
προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει 
τους ασθενείς.

γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και 
προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεν−
νόηση.

δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία 
πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υπο−
βολή σχετικής αίτησής τους.

ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 

αντίγραφα.
4. Τμήμα Κίνησης Ασθενών
α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρί−

ων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου 
ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση κα−
ταλόγου 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 νοσηλευ−
τικής 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 κατατίθε−
νται 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 υπο−
βολή σχετικής αίτησής τους.

ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
στ. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχει−

οθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.
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5. Τμήμα Οικονομικού
Είναι υπεύθυνο για:
α. όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση 

της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση πα−
γίων 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.λπ. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).

ζ. την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, 
την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθο−
δοσίας.

η. τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού − προϋπο−
λογισμού, 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 απολογι−
σμό του νοσοκομείου.

ιγ. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονο−
μικό μέρος).

ιδ. Την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προ−
μηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου Προγράμ−
ματος Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας 
των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, 
τεχνικού και άλλου υλικού. Της διεξαγωγής περιοδικών 
και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης 
κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.

6. Τμήμα Τεχνικού
α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων 

των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομεί−
ου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό 
του νοσοκομείου, καταβάλλοντος 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. Διατηρεί πλήρες 
αρχείο κλειδιών και αναπαράγει τον απαιτούμενο αριθ−
μό ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επι−
βλέπει την εκτέλεση τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την πα−
ραλαβή τους.

ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ' έτος τον σχεδιασμό 
επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και 
του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά 
υποβάλει 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 μηχανολο−

γικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του 
Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξο−
πλισμού και υλικών.

ζ. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλε−
κτρολογικών 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 τηλε−
φωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, 
των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεο−
πτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας 
και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τη−
λεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.

θ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των 
εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου.

ι. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώ−
σεων και αλεξικέραυνου.

Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των 
συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.

ια. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλε−
κτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.

ιβ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του 
νοσοκομείου.

ιγ. 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 ενεργεια−
κών συστημάτων του νοσοκομείου.

7. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Είναι υπεύθυνο για την:
α. Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της 

τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νο−
σοκομείου και των αναλωσίμων γι’ αυτά υλικών.

β. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση 
διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας.

γ. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουρ−
γίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών 
κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και 
του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτι−
νοθεραπείας.

δ. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντή−
ρησης 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. Διαχείριση 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 ανα−
λόγων ερευνητικών προγραμμάτων.

8. Τμήμα Επιστασίας−Ιματισμού
α. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την 

καλή εμφάνιση του νοσοκομείου.
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β. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών ερ−
γασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νο−
σοκομείου.

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, στο−
λών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη 
φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.

Άρθρο 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των 

Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής 

μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων 
και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώ−
σεων, 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 πληροφορι−
κής και η έναρξη λειτουργίας της.

4. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματι−
κής και λειτουργικής πλευράς.

5. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου 
σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελε−
σματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής.

6. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών 
και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησης 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 δι−
κτύου με εξωτερικά δίκτυα,

12. Η προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση 
των πόρων του δικτύου (δίσκων κ.λπ.),

13. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη 
σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου.

14. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών 
για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, 
SYSTEM S/W κ.λπ.).

15. Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές 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−νοσηλευ−
τικής και διοικητικο−οικονομικής λειτουργίας του νο−
σοκομείου

δ. την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
16. Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής, 

με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του 
Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές 
ανάγκες του.

17. Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού 
Πλάνου και ενημερώνεται για την πορεία των έργων 
πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερή−
σεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά 
προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.

18. Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις 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.Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή 
πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νο−
σοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία.

Άρθρο 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ

Το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται και λει−
τουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 
4 του Ν. 2889/2001, όπως ισχύει και τις σχετικές εγκυ−
κλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και είναι 
αρμόδιο για την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση 
και πληροφόρηση των προσερχόμενων ασθενών και 
των συνοδών τους για άμεση και σωστή εξυπηρέτη−
ση τους καθώς και για τους κανόνες λειτουργίας του 
Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 14
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι θέσεις προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου 
Νικολάου Κρήτης διακρίνονται ως εξής:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
− Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσε−

ων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), 
με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από τον κοινό 
Διοικητή του Νοσοκομείου.

− Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσε−
ων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), 
με βαθμό 2ο, η οποία καταλαμβάνεται από τον Κοινό 
Αναπληρωτή Διοικητή, όταν ορίζεται.

− Μία (1) οργανική θέση ειδικού Επιστημονικού προσω−
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, διάρκειας ενός έτους, του άρθρου 7 (παρ. 10) 
του Ν. 3329/2005.

2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:
Α) Από ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ, που έχουν συ−

σταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 
1397/1983, όπως ισχύουν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του 
Υπουργείου Υγείας και κατανέμονται στο νοσοκομείο 
αυτό, όπως παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 4

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 4

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1
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ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ−ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ−ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 5

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 4

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 3

ΟΦΘΑΛΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2

ΩΡΛ 3

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ−ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 4

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 1

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 4

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 1

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 3

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΑΝΑΙΣΟΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Η 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

5

ΑΝΑΙΣΟΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 2

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 1

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ−
ΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

3

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΑΙΜΑΤΟ−
ΛΟΓΙΑΣ

1

ΑΝΑΙΣΟΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
΄Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΄Η 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ−ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπει−
ρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική 
ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ΄Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑ−
ΤΡΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και 
γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, 
προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχεί−
ριση−διοίκηση−συντονισμό του έργου της 
εφημερίας)

3

ΣΥΝΟΛΟ 75

−Για την κάλυψη θέσεων στη ΜΕΘ εκτός της κατοχής 
του τίτλου μιας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑ−
ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΑΝΑΙΣΟΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
΄Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ), απαιτείται 
και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του 
Ν.2071/1992, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

−Για την κάλυψη θέσεων στα ΤΕΠ εκτός της κατοχής 
του τίτλου μιας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑ−

ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
΄Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ), προστίθεται 
και η ειδικότητα της Ορθοπεδικής, όταν πρόκειται για 
κατάληψη θέσης Επιμελητή Α΄ ή Επιμελητή Β΄ σύμφωνα 
με την αριθμ. Υ4α/οικ.3241 (ΦΕΚ 339/Β΄/2010) υπουργική 
απόφαση.

Β) Από ειδικευόμενους γιατρούς που τοποθετούνται 
σε θέσεις ειδικευομένων γιατρών που έχουν συσταθεί 
με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση της από−
φασης αυτής ή συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν κάθε φορά.

Γ) Από άλλους επιστήμονες του κλάδου υγείας και λοι−
πό παραϊατρικό προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών 
και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες 
θέσεις ορίζονται ως εξής:

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Δύο 

(2) θέσεις
II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Χημείας − Βιοχημείας −Βιολογίας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Διαιτολογίας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολογίας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Λογοθεραπείας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Ψυχολογίας
Μία (1) θέση
III. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος TE Φυσικοθεραπείας Δύο (2) θέσεις
ΚλάδοςΤΕΚοινωνικήςΕργασίας Δύο (2) θέσεις
Κλάδος TE Ιατρικών Εργαστηρίων
Έξι (6) θέσεις
Κλάδος TE Ραδιολογίας Ακτινολογίας
Έξι (6) θέσεις
Κλάδος TE Λογοθεραπείας
Μία (1) θέση
Κλάδος TE Εργοθεραπείας
Δύο (2) θέσεις
IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργα−

στηρίων
Δώδεκα(12) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
Δώδεκα (12) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Μαγείρων
Τέσσερις (4) θέσεις
3. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσω−

πικό των παρακάτω
κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους 

οι αντίστοιχες θέσεις
ορίζονται ως εξής:
Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής
Τέσσερις (4) θέσεις
II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος TE Νοσηλευτικής
Εκατόν είκοσι τρεις (123) θέσεις
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Κλάδος TE Επισκεπτών −τριών Υγείας
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος TE Μαιευτικής Δεκαοκτώ (18) θέσεις
III. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής Εξήντα επτά (67) 

θέσεις
IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Εί−

κοσι επτά (27) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσο−

κόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νε−
κροτόμων−Σαβανωτών−Αποτεφρωτών. Η κατανομή των 
θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά 
με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

4. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία, το Αυτοτελές 
Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο στελεχώνονται από προ−
σωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε κα−
θένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται 
ως εξής:

Ι) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
Μία (1) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Τρεις (3) θέσεις
Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μη−

χανολόγων−Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων−Μηχανικών, 
Ηλεκτρονικών−Μηχανικών, Πολιτικών−Μηχανικών, Αρ−
χιτεκτόνων. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω 
ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προ−
κήρυξης αυτών. Μία εκ των ανωτέρω θέσεων δύναται 
να καταλαμβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις.

II) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος TE Διοίκησης Νοσοκομείων
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος TE Λογιστικής
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος TE Πληροφορικής
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος TE Μηχανικών
Τρεις (3) θέσεις
Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλε−

κτρολόγων, Υπομηχανικών, Ηλεκτρονικών−Τεχνικών, 
Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων και Σχεδιαστών. Η κα−
τανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται 
κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Μία εκ 
των ανωτέρω θέσεων δύναται να καταλαμβάνεται από 
Τεχνικό Ασφαλείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

III) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Είκοσι τρεις (23) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Διοι−

κητικού − Λογιστικού, Εισπρακτόρων, Αποθηκαρίων, Δα−
κτυλογράφων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες 
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Τεχνικού
Δεκατρείς (13) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλε−

κτρονικών Τεχνικών, Θερμαστών, Ηλεκτροτεχνιτών, 
Εργοδηγών, Σχεδιαστών, Μηχανοτεχνιτών, Υδραυλι−
κών, Οικοδόμων − Κτιστών, Αμμοκονιαστών Ξυλουργών 
− Επιπλοποιών, Ψυκτικών, Ελαιοχρωματιστών − Υδρο−
χρωματιστών, Σιδηρουργών, Οξυγονοκολλητών, Αλου−
μινοκατασκευαστών, Κοπτριών − Ραπτριών − Γαζωτριών, 
«λιβανιστών − Αποστειρωτών − Απολυμαντών, Κουρέων 
και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσε−
ων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση 
προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΔΕ Οδηγών Δύο (2) θέσεις
IV) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Δώδεκα (12) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κα−

θαριστών −τριών, Πλυντών − τριών, Πρεσσαδόρων − Σι−
δερωτών, Επιμέλειας Κήπων. Η κατανομή των θέσεων 
στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση 
προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Πέντε (5) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλη−

τήρων, Θυρωρών, Οδηγών Ανελκυστήρων, Ταξινόμων 
Ιματισμού, Βοηθών Αποθηκαρίων, Χειριστών Μηχανη−
μάτων 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
Δεκατρείς (13) 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
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΥΕ Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων
Τρεις (3) θέσεις
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Μια (1) θέση δικηγόρου.
6. ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ − ΠΡΟΣΩ−

ΠΙΚΟ ΙΔΑΧ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΑΤΡΟΙ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ−ΙΑΤΡΙΚΩΝ 1 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 2 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 1 ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΕ ΑΝΔΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4 ΙΔΑΧ
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ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥ−
    ΧΑΡΓΩΣ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ
TE ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (άνευ πτυχίου) 1 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ) 1 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 ΙΔΑΧ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑ−
   ΓΗΣ)
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 ΙΔΑΧ
YE ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥ−
    ΧΑΡΓΩΣ)

Στις θέσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις του 
Κέντρου Ψυχικής Υγείας.

Άρθρο 15
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού του Νο−
σοκομείου ορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 
«Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 
του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 39/Α΄), όπως αυτό ισχύει 
κάθε φορά.

Άρθρο 16
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται γιατρός Συντονι−
στής Διευθυντής.

Στο Τμήμα Διαιτολογίας − Διατροφής υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Διαιτολογίας.

Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας υπάλληλος του κλά−
δου ΠΕ Κοινωνιολογίας και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος 
του κλάδου TE Κοινωνικής Εργασίας.

Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού υπάλληλος των 
κλάδων TE Ιατρικών Εργαστηρίων ή TE Ραδιολογίας 
και Ακτινολογίας ή TE Φυσικοθεραπείας ή TE Λογο−
θεραπείας ή TE Εργοθεραπείας και αν δεν υπάρχουν, 
υπάλληλος των κλάδων ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολο−
γικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών.

Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση και στους Τομείς υπάλληλοι του κλά−

δου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι 
του κλάδου TE Νοσηλευτικής.

Στα Τμήματα, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής 
και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου TE Νοση−
λευτικής ή του κλάδου TE Μαιευτικής για το Μαιευτικό 
− Γυναικολογικό Τμήμα και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι 
του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής,

Στη Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση και στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού−

Οικονομικού υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οι−
κονομικού και στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού υπάλληλοι 
του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

Στα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, 
Γραμματείας, Επιστασίας−Ιματισμού, Κίνησης Ασθενών 
και Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων 
Περιστατικών, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού −Οι−
κονομικού και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου 
TE Λογιστικής ή υπάλληλοι του κλάδου TE Διοίκησης 
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και εάν δεν υπάρχουν 
υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Στο Τμήμα Οικονομικού υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού − Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, υπάλλη−
λος του κλάδου TE Λογιστικής ή TE Διοίκησης Μονάδων 
Υγείας και Πρόνοιας.

Στα Τμήματα Τεχνικού και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρ−
χουν, υπάλληλοι του κλάδου TE Μηχανικών.

Στο Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν 
υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου TE Πληροφορικής και 
αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προσωπικού 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Στο Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη υπάλλη−
λος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Νο−
σηλευτικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδων 
TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή TE Νοση−
λευτικής και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος των κλάδων 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.

Για την επιλογή των ανωτέρω Προϊσταμένων ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν. 3528/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά.

Άρθρο 17
ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι:
1. Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό 

και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
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 αρμοδι−

ότητές τους.

Άρθρο 18

Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταρ−
γείται κάθε άλλη όμοια σχετική.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθ. Υ4α/οικ.123807 (7)

    Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας  
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ».

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ −

ΥΓΕΙΑΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6, 7, 8, 11 και 13 παρ. 14του Ν. 2889/01 

«Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.
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β) του άρθρου 4 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/12).
γ) του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 25 του 

Ν. 1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α΄) όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
Ν.3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσο−
κομειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 
και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
(ΦΕΚ 43 Α΄).

δ) του άρθρου 34 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ε) των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/ Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ) των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν. 3984/11 
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύουν.

ζ) του άρθρου 33 του Ν. 4024/11 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ 226 Α΄), όπως ισχύει.

η) Των άρθρων 32 και 44 του Ν. 4025/11 «Ανασυγκρό−
τηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Απο−
κατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 228 A´), όπως ισχύουν.

θ) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων»(ΦΕΚ 32/Α΄).

ι)Toυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

ια) Του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή – Ασφάλεια Εργαζομένων 
(Α΄ 177) όπως επεκτάθηκαν με τις διατάξεις της κοινή 
υπουργική απόφαση αριθ. 88555/3293/1988 «Υγιεινή και 
ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 
και των ΟΤΑ» (Β΄721) που κυρώθηκε με το άρθρο 39 
του Ν. 1836/1989 και του Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για την 
βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμε−
νων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (Α΄ 11).

ιβ) Του άρθρου 5 του Π.Δ. 294/1988 (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 «Υγιεινή 
και ασφάλεια των εργαζομένων»

ιγ) Των άρθρων 32 και 70 του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτι−
κές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 31/ Α΄).

ιδ) την αριθ. Φ.100021/12290 απόφαση «Κατανομή διοι−
κητικών και υγειονομικών υπαλλήλων υπηρεσιών Νοσο−
κομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ μεταξύ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
και των Νοσοκομείων του ΕΣΥ «(ΦΕΚ 1034/Β/27−5−11)

ιε. την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.61145 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διαπι−
στωτικη πράξη μεταφοράς υγειονομικού προσωπικού 
των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ» (ΑΔΑ 4ΑΣ3Θ−ΒΙΚ).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.84627 Απόφασης 

«Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου 
διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/28−
7−2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.91432/11 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Δι−
οίκησης» (ΦΕΚ 2012/Β/9−9−2011).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 
2105/Β/2012).

5. Το υπ’ αριθμ. 23573/26.10.11 έγγραφο της Διοίκησης 
της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

6. Τις υπ’ αριθμ. 13/28−7−11 (ΘΕΜΑ 9ο), 14/24−8−11 (ΘΕΜΑ 
2ο),15/27−9−11 (ΘΕΜΑ 10ο) και 16/3−11−11 (ΘΕΜΑ 7ο) απο−
φάσεις του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.

7. Την υπ’ αριθμ. 2538/ 5−12−2011 διαπιστωτική πράξη 
(ΦΕΚ 366/Β/17−2−2012), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ − ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Το «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο
Ν. Ιωνίας», υπάγεται στις διατάξεις του ν.δ. 2592−1953 
«Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254 
Α΄) και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3329−2005 (ΦΕΚ 
81 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3527−
2007 (ΦΕΚ 25 Α΄) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και 
την εποπτεία του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περι−
φέρειας Αττικής, διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω 
νόμου και φέρει την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ».

2. Έδρα του Νοσοκομείου είναι η Νέα Ιωνία Αττικής.
3. Διασυνδέεται με το ΓΝΑ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ».
4. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή 

στην οποία αναγράφονται σε επάλληλους κύκλους «ΕΛ−
ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ – «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο 
Ν. Ιωνίας» και στη μέση φέρει το Εθνόσημο.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:
1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τρι−

τοβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της 
1ης ΥΠΕ Αττικής, καθώς και σε ασθενείς που παραπέ−
μπονται 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 επιμόρ−
φωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων 
υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαι−
δευτικών προγραμμάτων. Η εκπαίδευση φοιτητών των 
ιατρικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς 
και των φοιτητών άλλων συναφών τμημάτων.

3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον το−
μέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και 
αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται 
με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργα−
νισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
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4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλ−
λες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για 
την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχό−
μενης 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 1η 
ΥΠΕ Αττικής.

5. Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, 
με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας 
των πολιτών.

6. Η ανάπτυξη διαδικασιών που υλοποιούν τους στρα−
τηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την 1η ΥΠΕ Αττικής 
και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Νοσο−
κομείου.

Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:
1. Το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης, του άρθρου 

66 (παρ. 11) του Ν. 3984/11, όπως ισχύει.
2. Ο κοινός Διοικητής του Νοσοκομείου.
3. Ο κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, του άρθρου 69 

(παρ. 1) του Ν. 3984/11,όπως ισχύει, όταν ορίζεται.

Άρθρο 4
ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ

Η συνολική δύναμη του Νοσοκομείου είναι τετρακό−
σιες τριάντα (430) κλίνες, εκ των οποίων:

− οι 330 στο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΝΝΙ και
− οι 100 στο Παράρτημα (πρώην 7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ/

ΕΤΑΜ).

Άρθρο 5
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπη−
ρεσίες, Αυτοτελή Τμήματα και Ειδικά Γραφεία:

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α. Ιατρική,
β. Νοσηλευτική,
γ. Διοικητική−Οικονομική
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
α) Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης
β) Οργάνωσης και Πληροφορικής
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Υποστήριξης Πολίτη
2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο 

έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. 
Τα Αυτοτελή Τμήματα και το Ειδικό Γραφείο υπάγονται 
απευθείας στον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου.

Όταν ορίζεται κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, το Ει−
δικό Γραφείο υπάγεται απευθείας σ΄αυτόν.

Άρθρο 6
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Ιατρική Υπηρεσία του «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» 
ΓΝΝΙ αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, 
στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα 
και Ειδικές Μονάδες που υπάγονται οργανικά στα Τμή−
ματα, Διατομεακά Τμήματα και λοιπά Τμήματα, καθώς 
και από Πανεπιστημιακές Κλινικές και Μονάδες του Πα−
νεπιστημίου Αθηνών.

Α. ΤΟΜΕΙΣ
α) Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 180 Κλινών
β) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 120 κλινών
γ) Εργαστηριακός τομέας
δ) Ψυχιατρικός Τομέας με δυναμικότητα 30 κλινών
Οι Τομείς διαρθρώνονται σε Τμήματα και Μονάδες 

ως εξής:
α. ΤΟΜΕΙΣ

Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ − ΜΟΝΑΔΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ –

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ −
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1. Ένα (1) Παθολογικό Γαστρεντερολογικό

Ενδοσκοπήσεων

1. Ένα (1) Καρδιολογικό Μονάδα Εμφραγμάτων

2. Ένα (1) Νευρολογικό

3. Ένα (1) Νεφρολογικό

4. Αντιφυματική Μονάδα 

5.  Μονάδα Εντατικής Θε−
ραπείας (Μ.Ε.Θ)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ − ΜΟΝΑΔΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ –

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ −
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1. Ένα (1) Χειρουργικό Αγγειοχειρουργικό

2. Ένα (1) Ουρολογικό

3.  Μία (1) Β΄ Ορθοπαιδική 
Πανεπιστημιακή Κλινι−
κή (απ. Εγκ. Υ4α/10523 
ΦΕΚ 95/Β/95)

4.  Ένα (1) Μαιευτικό − Γυ−
ναικολογικό

5. Ένα (1) ΩΡΛ Γναθοχειρουργικό

6.  Ένα (1) Αναισθησιολο−
γικό

Μονάδα Μεταναισθητι−
κής Φροντίδας (ΜΜΦ)

7. Ένα (1) Οδοντιατρικό

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΟΜΕΣ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ένα (1) Ψυχιατρικό

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ − ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1.  Ένα (1) Βιοχημικό − Βιο−
παθολογικό 

2.  Ένα (1) Κυτταρολογικό −
Παθολογοανατομικό

3. Ένα (1) Αιματολογικό
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4. Ένα (1) Αιμοδοσίας

5.  Ένα (1) Ακτινοδιαγνω−
στικό 

6. Ένα (1) Φαρμακευτικό

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1.  Αυτοτελές Τμήμα Επει−
γόντων Περιστατικών 
(ΤΕΠ)

2. Ημερήσιας Νοσηλείας 

β. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
• Κοινωνικής Εργασίας
• Διαιτολογίας – Διατροφής
• Παραϊατρικού Προσωπικού
1. Οι κενές κλίνες των τμημάτων και μονάδων του 

αυτού 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 εισήγηση του Διευ−
θυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την τελική απόφαση 
του Κοινού Διοικητή του Νοσοκομείου.

2. Στους τομείς λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ια−
τρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των 
ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο. Ο αριθμός των 
εξωτερικών ιατρείων για κάθε ειδικότητα, καθορίζεται 
με αποφάσεις του Κοινού Διοικητή του Νοσοκομείου, 
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρε−
σίας.

Άρθρο 7
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και δι−
αρθρώνεται σε τρεις (3) Νοσηλευτικούς τομείς, οι οποίοι 
λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοση−
λευτικά Τμήματα που ακολουθούν τη διάρθρωση της 
Ιατρικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 8 του Ν. 2889/2001, ως ακολούθως:

1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 7 τμή−
ματα που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα της Ιατρι−
κής Υπηρεσίας.

2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 7 τμή−
ματα που καλύπτουν τα Χειρουργεία και τον Χειρουρ−
γικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 6 Τμή−
ματα που καλύπτουν τον Εργαστηριακό Τομέα, τον Ψυ−
χιατρικό Τομέα, τα Διατομεακά Τμήματα της Ιατρικής 
Υπηρεσίας και τα Εξωτερικά Ιατρεία.

2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή 
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 
2071/92 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από:

Α. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 
ως Πρόεδρο

Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευ−
τικό τομέα.

Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό 
τομέα.

Άρθρο 8
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύ−
θυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως 
ακολούθως:

α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού
β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού
2. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως 

ακολούθως:
α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού−Οικονομικού
Τμήματα
1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Γραμματείας
3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων 

Περιστατικών
4. Κίνησης Ασθενών
5. Οικονομικού
6. Επιστασίας – Ιματισμού
β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού
1. Τμήμα Τεχνικού
2. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Άρθρο 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νο−
σοκομείου 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 παρεχόμε−

νων υπηρεσιών υγείας.
ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανά−

πτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη 
Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.

στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας
ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσο−

κομείου για την 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 Εξωτερι−
κών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των 
Χειρουργείων.

θ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγη−
ση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της 
Ιατρικής Υπηρεσίας.

ι. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθ−
μη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.

ια. Η ενημέρωση και τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθε−
νών από κοινού με τη 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 ταξι−

νόμηση, 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 συ−
νταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που 
θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των 
προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσο−
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κομειακού φαρμακείου καθορίζονται 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 ανα−
ζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα 
προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντί−
δα και η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών στο πλαίσιο 
της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας.

4. Αρμοδιότητες του Παραϊατρικού Τμήματος:
Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των 

κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων – Ακτινο−
λόγων, 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 Διαιτολογίας – Δια−
τροφής:

Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημε−
ρινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, 
καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερι−
κών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.

Στη μονάδα αυτή εντάσσονται επίσης οι επιστημο−
νικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δρα−
στηριότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα 
από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους.

Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζο−
νται ως ακολούθως:

α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νο−
σηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων 
των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.

β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επι−
στήμης, 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.Δ., τον εσω−
τερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις 
αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης 
και του κοινού Διοικητού αυτού.

ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσο−
κομείου.

στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών 
πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κα−
τανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.

ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, 
από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νο−
σηλείας των ασθενών.

η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση 
ιατρικών πράξεων.

Άρθρο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής – Οικονομικής Υπη−
ρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:

1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού.

β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπη−
ρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.

γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργα−
ζομένων 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 συνερ−
γασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.

στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδει−
ών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου 
του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους.

ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαί−
δευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.

2. Τμήμα Γραμματείας
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη 

όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μο−
νάδων του νοσοκομείου.

β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής 
φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.

γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την 
τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση 
της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).

δ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 
αντίγραφα.

ε. Έχει την ευθύνη για τη συμπαράσταση των νοσηλευ−
ομένων του Νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα.

στ. Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την 
οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα 
με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων Υπη−
ρεσιών του Νοσοκομείου, την τήρηση και επεξεργασία 
στατιστικών στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πλη−
ροφοριών στις Υπηρεσίες των Νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ 
στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
στους άλλους αρμόδιους Φορείς για την αντιμετώπιση 
κάθε προβλήματος για την διεκπεραίωση του έργου 
του Νοσοκομείου.

3. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επει−
γόντων Περιστατικών

α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη 
των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών 
εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών.

β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των 
ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του 
Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέ−
τηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης 
των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών 
των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των 
συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.

γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και 
προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεν−
νόηση.

δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία 
πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υπο−
βολή σχετικής αίτησής τους.

ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 

αντίγραφα.
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4. Τμήμα Κίνησης Ασθενών
α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρί−

ων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου 
ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση κα−
ταλόγου 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 νοσηλευ−
τικής 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 κατατίθε−
νται 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 υπο−
βολή σχετικής αίτησής τους.

ε. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχει−
οθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.

στ.Φροντίζει για την είσπραξη των αναλόγων εσόδων.
5. Τμήμα Οικονομικού
Είναι υπεύθυνο για:
α. όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση 

της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση πα−
γίων 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.λπ. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).

ζ. την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, 
την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθο−
δοσίας.

η. τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπο−
λογισμού, 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 απολογι−
σμό του νοσοκομείου.

ιγ. την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονο−
μικό μέρος).

ιδ. Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των 
προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία (Ν. 3580/2007), της σύνταξης του 
ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και της οργάνω−
σης και λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου, 
γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού. Της 
διεξαγωγής περιοδικών και ετήσιων απογραφών και 
παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.

6. Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού
α) Η μέριμνα για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την 

καλή εμφάνιση του νοσοκομείου.
β) Η ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών 

και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου.
γ) Η ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επι−

σκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς 
και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως 
εξοπλισμού του νοσοκομείου.

δ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση και τη συντήρηση 
του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσο−
κομείου.

ε) Η ευθύνη για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν 
γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών 
προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύ−
λαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.

στ) Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου.
7. Τμήμα Τεχνικού.
α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων 

των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομεί−
ου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό 
του νοσοκομείου, καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα 
για την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων διευκολύν−
σεων 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. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει 
τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρ−
μοδίων οργάνων.

δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επι−
βλέπει την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την πα−
ραλαβή τους.

ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ' έτος τον σχεδιασμό 
επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και 
του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά 
υποβάλει 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 μηχανολο−
γικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του 
Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξο−
πλισμού και υλικών.

ζ. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλε−
κτρολογικών 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 τηλε−
φωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, 
των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεο−
πτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας 
και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τη−
λεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.

θ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των 
εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου.

ι. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώ−
σεων και αλεξικέραυνου. Φροντίζει για την αποτελε−
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σματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης 
και πυρασφάλειας.

ια. Παρακολουθεί και ελέγχει την ομαλή διανομή ηλε−
κτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.

ιβ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του 
νοσοκομείου.

ιγ. 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 ενεργεια−
κών συστημάτων του νοσοκομείου.

8. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
α. Έχει την ευθύνη για την ορθολογική χρήση και την 

ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρι−
κού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων 
γι’ αυτά υλικών.

β. Έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας 
των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες 
ασφάλειας.

γ. Έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφαλούς 
και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την 
εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προ−
στασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμ−
βανομένης και της ακτινοθεραπείας.

δ.Έχει την ευθύνη για τη διενέργεια προληπτικής και 
επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού 
εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των 
συμβολαίων συντήρησης

ε. Έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των τε−
χνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και 
τη μελέτη ένταξη τους στο νοσοκομείο.

στ. Έχει την ευθύνη για την εισήγηση προμήθειας νέου 
εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος.

ζ. Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και διερεύνηση 
δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατρο−
τεχνολογικό εξοπλισμό.

η. Έχει την ευθύνη για την ενημέρωση και εκπαίδευση 
του προσωπικού του Νοσοκομείου στην ασφαλή και 
αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλι−
σμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήμα−
τος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων.

θ. Έχει την ευθύνη για την καταγραφή, αρχειοθέτηση 
και παρακολούθηση του εξοπλισμού και την τεχνολο−
γική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμ−
μάτων.

Άρθρο 12
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των 

Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής 

μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων 
και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώ−
σεων, 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 πληροφορι−
κής και η έναρξη λειτουργίας της.

4. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματι−
κής και λειτουργικής πλευράς.

5. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου 
σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελε−
σματική 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.

Άρθρο 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ

Το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται 
και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6 παρ. 4 του Ν. 2889/2001, όπως ισχύει και τις σχετι−
κές εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι αρμόδιο για την 
υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση 
των προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους 
για άμεση και σωστή εξυπηρέτησή τους καθώς και για 
τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Άρθρο 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των 
Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής 
μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων 
και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώ−
σεων, σε συνεργασία με τις κατ΄ αντικείμενο Υπηρεσίες 
του Νοσοκομείου καθώς και η εφαρμογή συστήματος 
διοίκησης με στόχους και μέτρηση της αποδοτικότητας.

3. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης 
της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί 
από την Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρω−
μένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμ−
βάνει:

α. αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νο−
σοκομείου καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν,

β. έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων 
και της τήρησης των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες 
και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να ελέγχονται ως 
προς την τήρησή τους αλλά και ως προς την αποτελε−
σματικότητά τους,

γ. τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων 
των ανωτέρω.

4. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση 
σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και 
με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των 
υπηρεσιών του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα οι αρμο−
διότητες του Τμήματος Ποιότητας είναι οι εξής:

α. Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου 
των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορ−
φές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, 
εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς 
δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.), ενδεχομένως και με λογότυπο 
του νοσοκομείου.

β. Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό 
τη καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το 
Σύστημα Ποιότητας.

γ. Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κα−
νόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των 
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εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με 
την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία.

δ. Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες δι−
ευθύνσεις για τα απόβλητα και απορρίμματα του νοσο−
κομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

ε. Η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση των χώρων 
εργασίας.

στ. Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα 
ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου.

ζ. Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της απο−
τελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης−
Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων 
για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων 
διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δει−
κτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανο−
ποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίω−
ση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησής των.

η. Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της 
λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη 
για την διαρκή βελτίωση και εξέλιξη τους σε συνεργα−
σία και με τα αρμόδια τμήματα.

θ. Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το 
νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών. 
Στις αρμοδιότητες του είναι η αποδοχή και αξιολόγηση 
των παραπόνων των ασθενών, καθώς ο σχεδιασμός 
ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το γραφείο 
επικοινωνίας με τον Πολίτη.

ι. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμή−
ματα και το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη για αποτε−
λεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα 
των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών 
από το νοσοκομείο.

ια. Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, 
σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισ−
σοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου.

5. Η κατάρτιση σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευ−
νητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η 
παρακολούθηση της υλοποίησης τους.

Η ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης 
όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νοσο−
κομείου.

6. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο 
το προσωπικό του Νοσοκομείου.

7. Η ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προ−
γραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, που επιχορηγού−
νται από ελληνικές ή διεθνείς πηγές.

8. Η ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων έρευνας 
και εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου. 
Εκπονεί τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των ανα−
γκών εκπαίδευσης του προσωπικού, αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς 
και τήρησης του σχετικού αρχείου ερευνητικών προ−
γραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

9. Η ευθύνη παρακολούθησης σε συνεργασία με την 
Ιατρική Υπηρεσία, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινι−
κών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.

AΡΘΡΟ 15
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι θέσεις προσωπικού του ΓΝΝΙ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ−
ΛΕΙΟ» διακρίνονται ως εξής:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
− Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσε−

ων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), 
με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από τον κοινό 
Διοικητή του Νοσοκομείου.

− Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσε−
ων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), 
με βαθμό 2ο, η οποία καταλαμβάνεται από τον κοινό 
Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου (όταν ορίζεται).

− Μία (1) οργανική θέση ειδικού Επιστημονικού προσω−
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, διάρκειας ενός έτους, του άρθρου 7 (παρ. 10) 
του Ν. 3329/2005.

2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:
Α) Από ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ, που έχουν συ−

σταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του 
Ν. 1397/83, όπως ισχύουν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
κατανέμονται στο νοσοκομείο αυτό, όπως παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 12

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 8

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 5

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 2

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 12

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 5

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 6

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 10

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 3

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 4

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 10

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 8

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 3

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 2

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 4

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟ−
ΓΙΑΣ

4

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ−
ΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

4

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

9
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Για την κατάληψη θέσεων στη ΜΕΘ εκτός της κατοχής 
του τίτλου μιας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑ−
ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
΄Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ), απαιτείται 
και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του 
Ν.2071/92, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Β) Από ειδικευόμενους γιατρούς που τοποθετούνται 
σε θέσεις ειδικευομένων γιατρών που έχουν συσταθεί 
με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση της από−
φασης 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 κα−
τηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους 
συνιστώνται οι αντίστοιχα οριζόμενες θέσεις μόνιμου 
προσωπικού:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Δύο (2) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ
Τέσσερις (4) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Δύο (2) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ − ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
Δύο (2) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πέντε (5) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Δύο (2) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Τριάντα δύο (32) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ − ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τριάντα πέντε (35) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Επτά (7) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Τρία (3) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Μία (1) θέση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Τέσσερις (4) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡ−

ΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Δέκα (10) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Επτά (7) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Πέντε (5) θέσεις
3. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσω−

πικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα 
από τους οποίους συνιστώνται οι αντίστοιχα οριζόμενες 
θέσεις μόνιμου προσωπικού:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Δέκα εννέα (19) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Εκατόν ενενήντα πέντε (195) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΑΙΩΝ−ΜΑΙΕΥΤΩΝ
Δέκα εννέα (19) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ−ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δέκα (10) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Εκατόν τριάντα μία (131) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Εβδομήντα μια (71) θέσεις
Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: Βοηθών Θαλάμου, 

Νοσοκόμων, Μεταφορέων Ασθενών, και Σαβανωτών − 
Νεκροτόμων.

Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, 
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

4. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, 
ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία, τα Αυτοτελή Τμή−
ματα και τα Ειδικά Γραφεία στελεχώνονται από προσω−
πικό των παρακάτω κατά κατηγορία κλάδων, σε καθένα 
από τους οποίους συνιστώνται οι αντίστοιχα οριζόμενες 
οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Δέκα πέντε(15) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Δυο (2) θέσεις
Οι θέσεις αυτές περιλαμβάνουν τις ειδικότητες: Μη−

χανολόγων−Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτε−
κτόνων−Μηχανικών, Ηλεκτρονικών−Μηχανικών.

Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες 
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Μια (1) εκ των ανωτέρω θέσεων δύναται να κατα−
λαμβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Μία (1) θέση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟ−

ΝΟΙΑΣ
Έξι (6) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Τέσσερις (4) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τρεις (3) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μη−

χανολόγων − Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων − Μηχανικών, 
Ηλεκτρονικών − Μηχανικών, Τεχνολόγων Ιατρικών Ορ−
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γάνων, Πολιτικών Δομικών Έργων και άλλες συναφείς 
ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω 
ειδικότητες, γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προ−
κήρυξης αυτών.

Μία εκ των ανωτέρω θέσεων δύναται να καταλαμβά−
νεται από Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύου−
σες διατάξεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Σαράντα (40) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
Τρεις (3) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
Οκτώ (8) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πέντε (5) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
Δύο (2) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Τριάντα πέντε (35) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχα−

νολόγων−Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτρολόγων−Ηλεκτροτε−
χνιτών, Ηλεκτρονικών−Τεχνιτών, Ψυκτικών−Κλιματιστών, 
Σχεδιαστών, Υδραυλικών, Θερμουδραυλικών, Εργοδηγών, 
Σιδηρουργών−Αλουμινοκατασκευαστών, Ελαιοχρωματι−
στών−Υδροχρωματιστών, Ξυλουργών, Κτιστών−Οικοδό−
μων, Θερμαστών, Συντηρητών Ανελκυστήρων, Τεχνιτών 
Ιατρικών Αερίων, Πρακτικών Μηχανικών, Κοπτριών−Ρα−
πτριών, Οδηγών, Κλιβανιστών, Αμμοκονιαστών, Ταπε−

τσέρηδων, Συντηρητών Αναπνευστικών Μηχανημάτων, 
Σχεδιαστών και άλλες συναφείς ειδικότητες.

Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, 
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έντεκα (11) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλη−

τήρων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων, Θυρωρών, Βοηθών 
Αποθηκάριων, Χειριστών Μηχανημάτων Αναπαραγωγής 
Εγγράφων, Ταξινόμων Αρχείου, Συνοδών Ανελκυστήρων.

Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, 
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τριάντα επτά (37) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθα−

ριστών−τριών, Πλυντών−τριών, Πρεσαδόρων−Σιδερωτών.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, 

γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Είκοσι (20) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών 

Μαγείρων, Τραπεζοκόμων−Σερβιτόρων, Λαντζέρηδων.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες, 

γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Πέντε (5) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Μία (1) θέση Δικηγόρου.

5. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ−ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ

Υπηρεσία Ειδικότητα Σχέση Εργασίας Αριθμός
Υπηρετούντων

ΙΑΤΡΙΚΗ (μόνο ΙΑΤΡΟΙ)

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕ−
ΝΗ ΘΕΣΗ

1

(α) Σύν. Υπηρετ. Ιατρικής: 1

Υπηρεσία Κατηγορία/Κλάδος/Εδι−
κότητα

Σχέση Εργασίας

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟ−
ΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩ−
ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

1

(γ) Σύν. Υπηρετ. Νοσηλευτικής: 1

Υπηρεσία Κατηγορία/Κλάδος/
Ειδικότητα Σχέση Εργασίας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΔΑΧ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΟΑΣΑ) 1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣ−
ΤΙΚΟΥ

ΙΔΑΧ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΕΕΛΠΝΟ, 
ΟΣΕ /ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΚΑΙ ΤΡΑΜ)

10

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΙΔΑΧ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΤΑΣΥ ΑΕ−
ΤΡΑΜ)

1

ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ ΙΔΑΧ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΟΣΕ /ΤΡΑΙ−
ΝΟΣΕ)

3

ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩ−
ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

1

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑ−
ΛΕΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΙΣΤΩ−
ΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

2
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ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΔΑΧ (3 ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΑΠΟ ΟΣΕ /ΤΡΑΙΝΟΣΕ)

4

(δ) Σύν. Υπηρετ. Διοικητικής: 23

Συν. Υπηρετ. (α)+(β)+(γ)+(δ): 33

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Άρθρο 16
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Τα προσόντα διορισμού που απαιτούνται κατά κατη−
γορία, κλάδο και ειδικότητα, ορίζονται στις διατάξεις 
του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού 
σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό 
ισχύει κάθε φορά για το προσοντολόγιο των δημοσίων 
υπαλλήλων.

Άρθρο 17
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην Ιατρική υπηρεσία προΐσταται
Ιατρός με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή, ο οποίος 

ορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες και 
ισχύουσες διατάξεις.

Στο Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας της Ιατρικής Υπηρε−
σίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής 
Εργασίας.

Στο Τμήμα Διατροφής υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Δι−
αιτολόγων και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου 
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων.

Στο Τμήμα Παραϊατρικών Επαγγελμάτων της Ιατρι−
κής Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ 
Ιατρικών Εργαστηρίων ή του κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας − 
Ακτινολογίας ή του κλάδου ΤΕ Εργοθεραπευτών ή του 
κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπευτών.

Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐσταται
Στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας υπάλληλος 

κλάδου ΠΕ του κλάδου Νοσηλευτών−τριών.
Στους Τομείς της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας υπάλλη−

λος κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής
Στα Τμήματα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας υπάλλη−

λος του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχουν 
υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών−τριών.

Στη Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία προΐσταται:
Στη Διεύθυνση Διοικητικής−Οικονομικής Υπηρεσίας 

υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.
Στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού, υπάλ−

ληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού.
Σε κάθε ένα από τα Τμήματα: Ανθρωπίνου Δυναμικού, 

Γραμματείας, Κίνησης Ασθενών, Γραμματείας Εξωτερι−
κών Ιατρείων και Τ.Ε.Π., υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοι−
κητικού – Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλος 
του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Στο Τμήμα Οικονομικού υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού−Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν υπάλλη−
λος του κλάδου ΤΕ Λογιστικής.

Στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού υπάλληλος του κλάδου 
ΠΕ Μηχανικών.

Στα Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού υπάλληλοι 
του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρχουν, υπάλ−
ληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

Στο Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν 
υπάρχει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.

Στο Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη προΐστα−
ται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού 
ή του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει, 
υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας 
και Πρόνοιας ή του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής και αν 
δεν υπάρχουν, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων.

Στο Τμήμα Επιστασίας − Ιματισμού υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και αν δεν υπάρ−
χει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων 
Υγείας και Πρόνοιας και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος 
του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Άρθρο 18
Οργάνωση και Λειτουργία του Παραρτήματος του 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΓΝΝΙ
(Πρώην 7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ)

Το Παράρτημα διαρθρώνεται στις ακόλουθες τρεις 
(3) Υποδιευθύνσεις ως εξής:

− Υποδιεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας
− Υποδιεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
− Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
Α. Η Υποδιεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας υπάγεται στην 

Ιατρική Υπηρεσία του «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΓΝΝΙ. 
Στην Υποδιεύθυνση λειτουργούν εννέα (9) Τμήματα κατά 
ειδικότητα και συγκεκριμένα:

1. Ένα (1) Παθολογικής Κλινικής
2. Ένα (1) Νεφρολογικής Κλινικής και Μονάδας Τεχνη−

τού Νεφρού
3. Ένα (1) Καρδιολογικής Κλινικής και Μονάδας Εντα−

τικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
4. Δύο (2) Χειρουργικές Κλινικές
5. Ένα (1) Αναισθησιολογικό
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Ένα (1) Βιοπαθολογικό − Βιοχημικό
2. Ένα (1) Ακτινοδιαγνωστικό και Υπερήχων
3. Ένα (1) Φαρμακευτικό
Αρμοδιότητα του Τμήματος είναι η διακίνηση και δι−

άθεση φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού 
σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του Φαρμακευτικού 
Τμήματος του Εργαστηριακού Τομέα της Ιατρικής Υπη−
ρεσίας του Νοσοκομείου.

Β. Η Υποδιεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας υπάγεται 
στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» 
ΓΝΝ.

Η Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε εννέα (9) Νοσηλευ−
τικά Τμήματα, ως ακολούθως:

1. Ένα (1) Νοσηλευτικό Εξωτερικών Ιατρείων
2. Ένα (1) Νοσηλευτικό Χειρουργείων
3. Ένα (1) Νοσηλευτικό Νεφρολογικής Κλινικής
4. Ένα (1) Νοσηλευτικό Μονάδας Τεχνητού Νεφρού
5. Ένα (1) Νοσηλευτικό Παθολογικής Κλινικής
6. Ένα (1) Νοσηλευτικό Καρδιολογικής Κλινικής
7. Ένα (2) Νοσηλευτικά Χειρουργικών Κλινικών
8. Ένα (1) Νοσηλευτικό Αναισθησιολογικού



51990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Γ. Η Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας υπάγεται 
στη Διοικητική Υπηρεσία του «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» 
ΓΝΝΙ. Η Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε τρία (3) τμήματα 
με τις αντίστοιχα οριζόμενες κατά Τμήμα αρμοδιότητες 
και συγκεκριμένα:

1. Τμήμα Διοικητικού
− η διαχείριση θεμάτων προσωπικού και οργάνωσης 

εργασίας
− η μέριμνα για τη διακίνηση της αλληλογραφίας, την 

τήρηση αρχείου, τη δακτυλογράφηση και την αναπα−
ραγωγή εγγράφων και εντύπων του Παραρτήματος.

− Η έκδοση εισιτηρίων εισαγωγής ασθενών, η κατανο−
μή τους στους θαλάμους των ιατρικών τμημάτων του 
Παραρτήματος, η θεώρηση εξιτηρίων ασθενών και η 
τήρηση στοιχείων για τα κενά κρεβάτια του Παραρ−
τήματος.

− Η χορήγηση πιστοποιητικών και παραπεμπτικών των 
ασθενών.

− Η συλλογή και τήρηση στατιστικών στοιχείων λει−
τουργίας του Παραρτήματος.

− Η παρακολούθηση της τήρησης του ωραρίου προ−
σέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού.

2. Τμήμα Οικονομικού – Τεχνικού
− Η εκτέλεση κάθε είδους οικονομικών συναλλαγών 

του Παραρτήματος και η έκδοση των απαραίτητων τα−
μειακών παραστατικών.

− Η διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού του Πα−
ραρτήματος.

− Η τήρηση λογιστικών στοιχείων και λογαριασμών.
− Η φροντίδα για τη συντήρηση και επισκευή των 

μηχανημάτων και του κτιρίου του Παραρτήματος.
3. Τμήμα Παραϊατρικών Επαγγελμάτων (Τεχνολόγων)
− Η κατάρτιση προγραμμάτων εργασίας των εργαστη−

ρίων στα πλαίσια των κατευθύνσεων των υπευθύνων 
ιατρών.

− Η διαχείριση θεμάτων προσωπικού των εργαστηρίων.
− Ο προγραμματισμός των αναγκών, η διαχείριση υλι−

κού χρήσεως και αναλώσιμου καθώς και η μέριμνα για 
τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού των εργαστηρίων.

Άρθρο 19
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι θέσεις προσωπικού του Παραρτήματος διακρίνο−
νται ως εξής:

Ι. Ιατρική Υπηρεσία
Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:

Α.  ΙΑΤΡΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟ−
ΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 5

ΣΥΝΟΛΟ 5

Β. ΜΟΝΙΜΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 3

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗΣ 1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 7

ΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5

ΣΥΝΟΛΟ 23

Γ.  ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ (Ν.3232/04, αρθ. 24)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 12

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 3

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ − ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 8

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 2

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ 1

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 3

ΣΥΝΟΛΟ 36

Δ.  ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟ−
ΛΗΣΗΣ (ν.3846/2010 κατ’ αποκοπή)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ 1

Ε. Άλλους επιστήμονες του κλάδου υγείας και λοιπό 
παραϊατρικό προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών 
και κλάδων:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
α. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Μία (1) θέση
β. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ − ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ
Μία (1) θέση
γ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ
Δύο (2) θέσεις
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
α. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Οκτώ (8) θέσεις
β. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ − ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Εννέα (9) θέσεις
γ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μία (1) θέση
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
α. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Μία (1) θέση
β. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Έντεκα (11) θέσεις
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γ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Έξι (6) θέσεις
δ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Πέντε (5) θέσεις
ΙΙ. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ − ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Εξήντα έξι (66) θέσεις
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
α. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
Τριάντα (30) θέσεις
β. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ − ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
Εννέα (9) θέσεις
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
α. ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ − ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
Μία (1) θέση
β. ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
Δύο (2) θέσεις
ΙΙΙ. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Δύο (2) θέσεις
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
α. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Μία (1) θέση
β. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μία (1) θέση
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
α. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Οκτώ (8) θέσεις
β. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Έξι (6) θέσεις
γ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΡΑΠΤΡΙΩΝ
Δύο (2) θέσεις
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
α. ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
Δύο (2) θέσεις
β. ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Δύο (2) θέσεις
γ. ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δύο (2) θέσεις
δ. ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Επτά (7) θέσεις
ε. ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ − ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
Μία (1) θέση

Άρθρο 20
ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι:
1. Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό 

και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
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 αρμοδι−

ότητές τους.

Άρθρο 21

Με την δημοσίευση της παρούσης απόφασης κάθε 
άλλη σχετική απόφαση, καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F   

Αριθ. Υ4α/οικ.123820 (8)
   Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − 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 μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ 226/Α΄), όπως ισχύει.

γ) των άρθρων 32 και 44 του Ν. 4025/2011 «Ανασυ−
γκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 
Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄), όπως ισχύουν.

δ) των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν.3984/2011 
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 150/Α΄), όπως ισχύουν.

ε) του άρθρου 32 και της παρ. 3 του άρθρου 70 του 
Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄).

στ) των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ−
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.

ζ) του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του ΕΣΥ 
και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ γείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α΄), όπως ισχύει.

η) του άρθρου 4 του Ν. 4052/12 «Νόμος αρμοδιότη−
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «΄Εγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
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για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α΄).

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/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.

ι) του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−
συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ια) του άρθρου 5 του Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Ελά−
χιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τε−
χνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις 
και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 
177/Α΄) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».

Ιβ) του Π.Δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης 
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄).

ιγ) του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄) «Υγιεινή − Ασφάλεια 
Εργαζομένων όπως επεκτάθηκαν με τις διατάξεις της 
κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 88555/3293/1988 (ΦΕΚ 
721/Β΄) «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δη−
μοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ» που κυρώθηκε με το 
άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 και του Π.Δ. 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΄).

ιδ) 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.Δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 43/Α΄).

ιε) του άρθρου 12 του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 296/Α΄).

ιστ) την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ84627/2011 «Διασύνδεση Νο−
σοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης 
τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

ιζ) Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.91432/2011, απόφαση καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου 
Διοίκησης (ΦΕΚ 2012/Β΄/9−9−2011).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄2105).

3. Το από 28−10−2011 έγγραφο της Υποδιοικητού της 
4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

4. τις υπ’ αριθμ. 13/28−7−11 (ΘΕΜΑ 9ο), 14/24−8−11 (ΘΕΜΑ 
2ο), 15/27−9−11 (ΘΕΜΑ 10ο) και 16/3−11−11 (ΘΕΜΑ 7ο) απο−
φάσεις του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.

5. Την υπ’ αριθμ. 2241/15−11−2011 (ΦΕΚ 3241/Β΄/30−12−2011) 
Διαπιστωτική πράξη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ−ΕΠΩΝΥΜΙΑ−ΕΔΡΑ−ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 
που υπάγεται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/1953 «Περί 
οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αποτελεί Νομικό Πρόσω−
πο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον 
έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 4ης Υγειονο−
μικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, διέπεται από 
τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία 
«Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

2. Έδρα του Νοσοκομείου είναι η πόλη της Θεσσα−
λονίκης.

3. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυ−
λή, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκε−
ντρους κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 
4ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης − 
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, Εξωτ. 
κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

4. Διασυνδέεται με το Νοσοκομείο Αφροδισίων και 
Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του νοσοκομείου είναι:
1. Η παροχή φροντίδας υγείας όλων των επιπέδων και 

κυρίως τριτοβάθμιας στον πληθυσμό της 4ης ΥΠΕ Μα−
κεδονίας Θράκης, καθώς και σε ασθενείς που παραπέ−
μπονται από άλλες ΥΠΕ. Η φροντίδα υγείας παρέχεται 
ισότιμα σε κάθε άτομο ανεξάρτητα από την οικονομική, 
κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα 
με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
της Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγ−
γελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δρα−
στηριοτήτων (έρευνες−μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκ−
παιδευτικά βοηθήματα) για τους καταρτιζόμενους τους 
συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές 
πρωτοβουλίες, δράσεις, προώθησης και υποστήριξης 
της απασχόλησης.

3. Η εκπαίδευση φοιτητών των ιατρικών τμημάτων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και 
των φοιτητών άλλων συναφών τμημάτων.

4. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρ−
φωση γιατρών, νοσηλευτών και λειτουργών άλλων 
επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή 
ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

5. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στο τομέα 
της υγείας. Στη κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και ανα−
πτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με 
άλλους συναφείς φορείς, καθώς και με διεθνείς οργα−
νισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.

6. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και 
άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας 
για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της πα−
ροχής 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 και Θράκης.

7. Εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, 
με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας 
των πολιτών.

8. Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους 
στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη Διοίκηση της 
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4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης και το Ενιαίο Συλλο−
γικό όργανο Διοίκησης του Νοσοκομείου.

9. Λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Κ.Ε.Κ.) με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχι−
ζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς 
αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες − μελέτες, ημερίδες, 
συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτι−
ζόμενους τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμ−
ματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και 
υποστήριξης της απασχόλησης).

Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:
1. Το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης, που λει−

τουργεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 11 
του Ν. 3984/2011, όπως ισχύει.

2. Ο κοινός Διοικητής του Νοσοκομείου.
3. Ο κοινός Αναπληρωτής Διοικητής του άρθρου 69 

της παρ. 1 του Ν. 3918/11, όπως ισχύει, όταν ορίζεται.

Άρθρο 4
ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ

Η συνολική δύναμη του νοσοκομείου ορίζεται σε επτα−
κόσιες ενενήντα (790) οργανικές κλίνες.

Άρθρο 5
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπη−
ρεσίες. Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο:

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α. Ιατρική
β. Νοσηλευτική
γ. Διοικητική−Οικονομική
δ. Τεχνική−Ξενοδοχειακή
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκ−

παίδευσης
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Υποστήριξης του Πολίτη
2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο 

έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. 
Το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο υπάγονται 
απευθείας στον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου.

Όταν ορίζεται κοινός αναπληρωτής Διοικητής το Ει−
δικό Γραφείο υπάγεται απευθείας σ’ αυτόν.

Άρθρο 6
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» απο−
τελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους 
οποίους λειτουργούν Πανεπιστημιακές Κλινικές, Εργα−
στήρια και Μονάδες που έχουν εγκατασταθεί με τις δια−
τάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1397/83 καθώς και Τμήματα 
κατά ειδικότητα, Ιατρικές Ειδικότητες − Ειδικές Μονάδες, 
Μονάδες, Διατομεακά και λοιπά Τμήματα ως εξής:

Α. ΤΟΜΕΙΣ
α) Πρώτος Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 200 

κλινών
β) Δεύτερος Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 

200 κλινών
γ) Πρώτος Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 180 

κλινών

δ) Δεύτερος Χειρουργικός τομέας με δυναμικότητα 
180 κλινών

ε) Εργαστηριακός Τομέας
στ) Ψυχικής Υγείας Τομέας με δυναμικότητα 30 κλινών
Κάθε Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Μονάδες 

ως εξής:

1.Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

1.Β΄ Παθολογική (απόφαση εγκα−
τάστασης Α3βοικ./4407/86(ΦΕΚ 
142Β/86) κ.υ.α.) με όλες τις μονάδες 
που τη συγκροτούν

2.Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική 
Κλινική (απόφαση εγκατάστασης 
Α3βοικ./4407/86 (ΦΕΚ 142Β/86) κ.υ.α.) 
με όλες τις μονάδες που τη συ−
γκροτούν

3.Δ΄ Παθολογική Κλινική (απόφαση 
εγκατάστασης 62935/05 κ.υ.α.) με 
όλες τις μονάδες που τη συγκρο−
τούν

4.Β΄ Καρδιολογική κλινική (απόφα−
ση εγκατάστασης Α3βοικ./4407/86 
(ΦΕΚ 142/Β/86 κ.υ.α.) με όλες τις 
μονάδες που τη συγκροτούν

ΜΕΘ

5.Γ΄ Καρδιολογική Κλινική (απόφα−
ση εγκατάστασης Α3βοικ./4407/86 
(ΦΕΚ 142/Β/86) κ.υ.α.) με όλες τις 
μονάδες που τη συγκροτούν

6. Νεφρολογική Κλινική (απόφαση 
εγκατάστασης Υ4α/123796/03 (ΦΕΚ 
1950/Β/)03 κ.υ.α.)

1. Μονάδα 
Τεχνητού Νε−
φρού
2. Μονάδα 
Περιτοναϊκής 
Κάθαρσης
3. Μονάδα 
Μελέτης των 
Νεφρικών Νο−
σημάτων

7. Γηριατρική Κλινική (απόφαση 
εγκατάστασης Υ4α/154230/10 κ.υ.α.)

1. Μονάδα 
Μνήμης−Άνοιας
2. Αντιμετώπι−
σης και Απο−
κατάστασης 
εγκεφαλικών 
επεισοδίων
3. Οστεοπόρω−
σης
4. Πτώσεων−
Συγκοπών
5. Διατροφής
6. Νοσηλείας 
Ημέρας
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2. Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΣΥ

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ−

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. Παθολογικό Ενδοκρινολο−
γίας Χημειοθε−
ραπείας−Ογκο−
λογίας

2. Νευρολογικό

3. Παιδοογκολογικό

4. Α΄ Παιδιατρική Κλινική απόφαση 
εγκατάστασης Α3βοικ./4407/86(ΦΕΚ 
142/Β/86 κ.υ.α.) με όλες τις μονάδες 
που τη συγκροτούν

Αναπτυξιολο−
γικό Κέντρο

4. Γ΄ Παιδιατρική Κλινική (απόφα−
ση εγκατάστασης Α3βοικ./4407/86 
(ΦΕΚ 142/Β/86 κ.υ.α.) με όλες τις 
μονάδες που τη συγκροτούν

5. Α΄ Νεογνολογική Κλινική
(απόφαση εγκατάστασης 
Α3βοικ./4407/86 (ΦΕΚ 142/Β/86 κ.υ.α.) 
με όλες τις μονάδες και το τμή−
μα που τη συγκροτούν ΥΑ 16611/
Β1/2003 (ΦΕΚ 548/Β)

6. Δερματολογικό−Αφροδισιολογικό 
τμήμα που μεταφέρεται από το Νο−
σοκομείο Αφροδισίων και Δερματι−
κών Νόσων Θεσσαλονίκης.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΥ

1. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
Παίδων ΕΣΥ

2. Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας 
Νεογνών ΕΣΥ

3. Ειδικών Λοιμώξεων Παίδων

4. Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας 
και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου

3. ΠΡΩΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ − 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΥ

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ−
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1.Β΄ Νευροχειρουργική Κλι−
νική (απόφαση κατάστασης 
Α3βοικ./4407/86(ΦΕΚ 142/Β/86 κ.υ.α.) 
με όλες τις μονάδες που τη συ−
γκροτούν (ΦΕΚ 95/Β΄/1994)

2. Ορθοπεδικό Τμήμα ΕΣΥ

3. Οφθαλμολογικό Τμήμα ΕΣΥ

4. Πανεπιστημιακές Μαιευτικές−Γυ−
ναικολογικές Κλινικές Β΄−Γ΄−Δ΄
Τρεις (3) (Αποφάσεις εγκατάστα−
σης Α3βοικ./4407/86ΦΕΚ 142/Β/86

κ.υ.α.) με όλες τις μονάδες που τις 
συγκροτούν και Υ4α/101705/03 (ΦΕΚ 
1627/Β΄/03)

5. ΩΡΛ Τμήμα του ΕΣΥ

Ουρολογικό Τμήμα

6. Οδοντιατρικό και Στοματικής και 
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Οδοντιατρικής 
Περίθαλψης 
Ατόμων με ει−
δικές ανάγκες 
(ΑμεΑ)

4. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ−ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΥ

1. Β΄ Χειρουργική Κλινική (απόφαση εγκατάστασηςΑ−
3βοικ./4407/86 (ΦΕΚ 142/Β/86 κ.υ.α.) με όλες τις μονά−
δες που τη συγκροτούν)

2. Μονάδα Μεταμοσχεύσεων με τις υπηρεσίες που 
τη συγκροτούν (απόφαση εγκατάστασης Α3βοικ./ 
4407/86 (ΦΕΚ 142/Β/86 κ.υ.α.) με όλες τις μονάδες 
που τη συγκροτούν

3. Ε΄ Χειρουργική Κλινική
(απόφαση εγκατάστασης Α3βοικ./4407/86 (ΦΕΚ 
142/Β/86 κ.υ.α.) με όλες τις μονάδες που τη συγκρο−
τούν ΥΑΒ1/856/93 (ΦΕΚ 913/Β΄)

4. Αναισθησιολογικό

5. Χειρουργικής Παίδων ΕΣΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΥ

1. Εντατικής θεραπείας, η οποία εξυπηρετεί ασθενείς 
όλων των Τομέων
2. Μεταναισθητικής Φροντίδας

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΣΥ

1. Βιοπαθολογικό

2. Ανοσολογίας−Ιστοσυμβατότητας

3. Κυτταρολογικό

4. Παθολογοανατομικό

5. Αιμοδοσία

6. Ιατρικής Απεικόνισης

7. Πανεπιστημιακό εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής 
Α3βοικ./4407/86 (ΦΕΚ 142/Β΄/1986)

8. Φυσικής Ιατρικής

9. Φαρμακευτικό

6. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΣΥ

1. Ψυχιατρικό Ενηλίκων

2. Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών και 
Εφήβων
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Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ−ΜΟΝΑΔΕΣ
1. Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας
2. Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
• Παραϊατρικού Προσωπικού
• Κοινωνικής Εργασίας
• Διαιτολογίας − Διατροφής
2. Οι κενές κλίνες των Τμημάτων του κάθε Τομέα 

χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ασθενών και 
άλλων Τμημάτων άλλου Τομέα, μετά από εισηγήσεις 
του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την τελική 
απόφαση του κοινού Διοικητή.

3. Στους Τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ια−
τρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των 
γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των εξωτερικών 
ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται με αποφάσεις 
του κοινού Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυ−
ντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 7
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και δι−
αρθρώνεται σε πέντε(5) Νοσηλευτικούς τομείς, οι οποίοι 
λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοση−
λευτικά Τμήματα ως ακολούθως:

1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (8) 
τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα και τις Ιατρικές 
Ειδικότητες − Ειδικές Μονάδες του Πρώτου Παθολογικού 
Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (8) 
Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα και τις Ιατρικές 
Ειδικότητες − Ειδικές Μονάδες του Δεύτερου Παθολο−
γικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (8) 
Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Πρώτου Χει−
ρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (8) 
Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Δεύτερου 
Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα 
Χειρουργεία.

5ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (8) 
Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Τομέα της 
Ψυχικής Υγείας, τα Διατομεακά Τμήματα και τη ΜΕΘ 
της Ιατρικής Υπηρεσίας.

2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή 
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του 
Ν. 2071/92 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από: Α. 
Τον 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.

Άρθρο 8
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύ−
θυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις 
ως ακολούθως:

α) Διοικητικού
β) Οικονομικού
γ) Πληροφορικής
2. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως 

ακολούθως:

α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού Τμήματα:
1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Γραμματείας
3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων 

Περιστατικών
4. Κίνησης Ασθενών
β) Υποδιεύθυνση Οικονομικού
1. Τμήμα Οικονομικού
2. Τμήμα Προμηθειών
3. Επιστασίας−Ιματισμού
γ) Υποδιεύθυνση Πληροφορικής
1. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών 

Εφαρμογών (Software)
2. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και 

Yπολογιστών (Hardware).

Άρθρο 9
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ−ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 Η Τεχνική−Ξενοδοχειακή Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυν−
ση και διαρθρώνεται σε τμήματα ως ακολούθως:

Τμήματα:
1. Τεχνικό
2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
3. Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νο−
σοκομείου 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 παρεχόμε−

νων υπηρεσιών υγείας.
ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανά−

πτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη 
Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.

στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.
ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσο−

κομείου για την 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 Εξωτερι−
κών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των 
Χειρουργείων.

θ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγη−
ση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της 
Ιατρικής Υπηρεσίας.

ι. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθ−
μη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.

ια. Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας 
ασθενών, από κοινού με τη 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 ταξι−

νόμηση, η παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, ο έλεγχος, η 
χορήγηση, η διανομή, η διακίνηση και διαχείριση του 
φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του 



51996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Ε.Ο.Φ. Η ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του συ−
νταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που 
θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των 
προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσο−
κομειακού 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 ανα−
ζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα 
προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντί−
δα 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 Προ−
σωπικού:

Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των 
κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων − Ακτινο−
λόγων, 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 Διαιτολογίας − Δια−
τροφής:

Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημε−
ρινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, 
καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερι−
κών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή. 
Στη μονάδα αυτή εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, 
οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηρι−
ότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα από 
την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους.

Άρθρο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζο−
νται ως ακολούθως:

α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, 
σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νο−
σηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων 
των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.

β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επι−
στήμης, 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.Δ., τον εσω−
τερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις 
αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης 
και του κοινού Διοικητού αυτού.

ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσο−
κομείου.

στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών 
πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κα−
τανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.

ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, 
από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νο−
σηλείας των ασθενών.

η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση 
νοσηλευτικών πράξεων.

Άρθρο 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής − Οικονομικής Υπη−
ρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:

1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναμικού.
β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπη−

ρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργα−

ζομένων 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 συνερ−
γασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.

στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των 
αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών 
όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους. ζ. Κα−
ταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, 
επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.

2. Τμήμα Γραμματείας
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη 

όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μο−
νάδων του νοσοκομείου.

β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής 
φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.

γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την 
τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την 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 Διοίκησης και των άλλων Υπη−
ρεσιών του Νοσοκομείου, την τήρηση και επεξεργασία 
στατιστικών στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πλη−
ροφοριών στις Υπηρεσίες των Νοσοκομείων της 4ης 
ΥΠΕ στο Υπουργείο Υγείας και στους άλλους αρμόδιους 
Φορείς για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για την 
διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου.

3. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επει−
γόντων Περιστατικών

α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη 
των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών 
εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών.

β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των 
ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό 
του Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης του Πολίτη, για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλί−
ων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων 
Περιστατικών των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το 
προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει 
τους ασθενείς.

γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και 
προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεν−
νόηση.

δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία 
πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υπο−
βολή σχετικής αίτησής τους.
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ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει 

αντίγραφα.
4. Τμήμα Κίνησης Ασθενών
α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρί−

ων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου 
ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση κα−
ταλόγου 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 νοσηλευ−
τικής 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 κατατίθε−
νται 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 υπο−
βολή σχετικής αίτησής τους.

5. Τμήμα Οικονομικού
Είναι υπεύθυνο για:
α. όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση 

της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση πα−
γίων 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.λπ. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).

ζ. την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, 
την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθο−
δοσίας.

η. τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού − προϋπο−
λογισμού, 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 απολογι−
σμό του νοσοκομείου.

ιγ. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονο−
μικό μέρος).

6. Τμήμα Προμηθειών
Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προ−

μηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου Προγράμ−
ματος Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας 
των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, 
τεχνικού και άλλου υλικού. Της διεξαγωγής περιοδικών 
και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης 
κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.

7. Τμήμα Επιστασίας−Ιματισμού
α. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την 

καλή εμφάνιση του νοσοκομείου.
β. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών ερ−

γασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νο−
σοκομείου.

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, στο−
λών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη 
φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.

8. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών 
Εφαρμογών (Software).

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
1. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορι−

κής και η έναρξη λειτουργίας της.
2. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματι−

κής και λειτουργικής πλευράς.
3. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου 

σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελε−
σματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής.

4. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών 
και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησης τους 
από το Νοσοκομείο.

5. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας. 
Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις

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.

6. Η προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για 
περιορισμένης έκτασης εφαρμογές.

7. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή 
πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσο−
κομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία και 
την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο−νοσηλευτικής 
και διοικητικο−οικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου.

8. Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλαίσιο Πληροφορικής 
με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του 
Νοσοκομείου αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανά−
γκες του.

9. Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού 
Πλαισίου και ενημερώνει για την πορεία του έργου 
της πληροφορικής των τυχόν προβλημάτων ή καθυ−
στερήσεων καθώς και για τυχόν αποκλίσεις από τους 
αρχικούς όρους.

9. Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και 
Υπολογιστών (Hardware).

1. 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.

2. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου 
δικτύου υπολογιστών,

3. Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο 
δίκτυο.
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4. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δι−
κτύου με εξωτερικά δίκτυα.

5. Η προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση των 
πόρων του δικτύου, (δίσκων κ.λπ.).

6. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη 
σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου.

7. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών 
για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, 
SYSTEM S/W κ.λπ.).

8. Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για:
α. την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου 

και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής 
υπηρεσίας,

β. την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Άρθρο 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής − Ξενοδοχειακής Υπη−
ρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:

1. Τμήμα Τεχνικού.
α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων 

των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομεί−
ου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό 
του νοσοκομείου καταβάλλοντος 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. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει 
τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρμο−
δίων οργάνων. δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση 
έργων, επιβλέπει την εκτέλεση 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 
υποβάλει στο Τμήμα Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη 
για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου 
ανάπτυξης του νοσοκομείου.

2. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Είναι υπεύθυνο για την:
α. Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της 

τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νο−
σοκομείου και των αναλωσίμων γι' αυτά υλικών.

β. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση 
διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας.

γ. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουρ−
γίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών 
κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και 
του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτι−
νοθεραπείας.

δ. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντή−
ρησης 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. Διαχείριση 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 ανα−
λόγων ερευνητικών προγραμμάτων.

3. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
α. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, 

συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολο−
γικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του 
Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξο−
πλισμού και υλικών.

β. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των 
εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία 
και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών 
εγκαταστάσεων.

γ. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και 
τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλε−
φωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, 
των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεο−
πτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας 
και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τη−
λεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.

δ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των 
εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου.

ε. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώ−
σεων και αλεξικέραυνου. Φροντίζει για την αποτελε−
σματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης 
και πυρασφάλειας.

στ. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλε−
κτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.

ζ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του 
νοσοκομείου.

η. 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 ενεργεια−
κών συστημάτων του νοσοκομείου.

Άρθρο 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ − ΕΡΕΥΝΑΣ
KAI ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
1. O χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των 

Υπηρεσιών των Νοσοκομείων.
2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής 

μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων 
και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώ−
σεων σε συνεργασία με τις κατ’ αντικείμενο Υπηρεσίες 
του νοσοκομείου καθώς και η εφαρμογή συστήματος 
διοίκησης με στόχους και μέτρα της αποδοτικότητας.

3. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης 
της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί 
από την Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρω−
μένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμ−
βάνει:
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α. αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νο−
σοκομείου καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν,

β. έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων 
και της τήρησης των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες 
και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να ελέγχονται ως 
προς την τήρηση τους αλλά και ως προς την αποτελε−
σματικότητά τους,

γ. τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων 
των ανωτέρω.

4. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση 
σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και 
με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των 
υπηρεσιών του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα οι αρ−
μοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι οι εξής:

α. Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου 
των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορ−
φές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, 
εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς 
δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.), ενδεχομένως και με λογότυπο 
του νοσοκομείου.

β. Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό 
τη καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το 
Σύστημα Ποιότητας.

γ. Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κα−
νόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με 
την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία.

δ. Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες δι−
ευθύνσεις για τα απόβλητα και απορρίμματα του νοσο−
κομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

ε. Η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση των χώρων 
εργασίας.

στ. Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα 
ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου.

ζ. Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της απο−
τελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης−
Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων 
για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων 
διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δει−
κτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανο−
ποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίω−
ση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησής των.

η. Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της 
λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη 
για την διαρκή βελτίωση και εξέλιξη τους σε συνεργα−
σία και με τα αρμόδια τμήματα.

θ. Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το 
νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών. 
Στις αρμοδιότητες του είναι η αποδοχή και αξιολόγηση 
των παραπόνων των ασθενών, καθώς ο σχεδιασμός 
ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο 
Υποστήριξης Πολίτη.

ι. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμή−
ματα και το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη για αποτε−
λεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα 
των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών 
από το νοσοκομείο.

ια Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, 
σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισ−
σοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου.

ιβ. Η κατάρτιση, σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευ−
νητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η 
παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

ιγ. Η ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης 
όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νοσο−
κομείου.

ιδ. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο 
το προσωπικό του νοσοκομείου.

ιε. Η ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προ−
γραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, που επιχορηγού−
νται από Ελληνικές ή διεθνείς πηγές.

ιστ. Η ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων έρευ−
νας και εκπαίδευσης του νοσοκομείου. Εκπονεί τις δια−
δικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης 
του προσωπικού, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και τήρησης του σχε−
τικού αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαι−
δευτικών σεμιναρίων.

ιζ. Η ευθύνη παρακολούθησης σε συνεργασία με την 
Ιατρική Υπηρεσία, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινι−
κών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ

Το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται 
και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6 παρ.4 του Ν. 2889/01, όπως ισχύει και τις σχετικές 
εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι αρμόδιο για την υπο−
δοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των 
προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους για 
άμεση και σωστή εξυπηρέτηση τους καθώς και για τους 
κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Άρθρο 16
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι θέσεις προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσ/
νίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ διακρίνονται ως εξής:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
− Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσε−

ων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), 
με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από τον κοινό 
Διοικητή του Νοσοκομείου.

−Μια (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσε−
ων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), 
με βαθμό 2ο η οποία καταλαμβάνεται από τον κοινό 
Αναπληρωτή Διοικητή όταν ορίζεται.

− Δυο (2) οργανικές θέσεις ειδικού Επιστημονικού προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ−
νου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, του άρθρου 7 (παρ. 
10) του Ν. 3329/2005.

Οι ειδικότητες του ειδικού επιστημονικού προσωπικού 
καθορίζονται με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:
Α) Από ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ, που έχουν συ−

σταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 
1397/1983, όπως ισχύουν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
κατανέμονται στο νοσοκομείο αυτό, όπως παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 16
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΣΥ−
ΝΕΡΓΕΙΟ − ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)

2

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 7

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 15

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ́ Η ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 4

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΄Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
΄Η ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

9

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 1

ΩΡΛ 5

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 3

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 7

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ−ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 4

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 4

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 29

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 2

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
΄Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΄Η 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ − ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 
΄Η ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη 
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ια−
τρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ́ Η ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και 
γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, 
προ−νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχεί−
ριση −διοίκηση −συντονισμό του έργου της 
εφημερίας)

3

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 4

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΙ−
ΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

7

ΑΛΛΕΡΠΟΛΟΓΙΑΣ 2

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΄Η ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 4

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 8

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 8

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 7

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 32

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 9

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΄Η 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ́ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 
Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ − ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 
΄Η ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

14

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ́ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥ−
ΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ − ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΟΡ−
ΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

10

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 13

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 4

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 3

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΥΟ (2) ΕΚ 
ΘΕΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΝΟΣ. ΑΦΡ. ΚΑΙ ΔΕΡΜ. ΝΟΣΩΝ ΘΕΣ−
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

14

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 5

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΄Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ−ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΙ 
ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΝΟΣ. ΑΦΡ ΚΑΙ ΔΕΡΜ. ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑ−
ΛΟΝΙΚΗΣ)

3
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Για την κάλυψη θέσεων στη ΜΕΘ, ΜΕΘ Παίδων και 
ΜΕΝΝ απαιτείται και η συνδρομή των προϋποθέσεων 
του άρθρου 84 του Ν. 2071/1992, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

Όταν πρόκειται για κατάληψη θέσης βαθμού Επιμ. Α΄ 
και Επιμ. Β΄ για τη στελέχωση του ΤΕΠ προστίθεται και 
η ειδικότητα της Ορθοπεδικής.

Β) Από ειδικευόμενους γιατρούς που τοποθετούνται 
σε θέσεις ειδικευομένων γιατρών που έχουν συσταθεί 
με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση της από−
φασης αυτής ή συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν κάθε φορά. Γ) Από άλλους επιστήμονες 
του κλάδου υγείας και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό 
των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από 
τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Οκτώ (8) θέσεις
Διευθυντής:
Έξι (6) θέσεις
Επιμελητές Α΄:
Μια (1) θέση
Επιμελητές Γ΄:
Μια (1) θέση
II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων
Έξι (6) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Χημείας − Βιοχημείας − Βιολογίας
Δέκα οκτώ (18) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Φυσικών Ιατρικής
Τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Λογοθεραπείας
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Διαιτολόγων
Τρεις (3) θέσεις
III. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος TE Λογοθεραπείας
Τέσσερις (4) θέσεις
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Κλάδος TE Εργοθεραπείας
Δέκα (10) θέσεις
Κλάδος TE Φυσικοθεραπείας
Είκοσι (20) θέσεις
Κλάδος TE Τεχνολόγων Ιατρικών και Βιολογικών Ερ−

γαστηρίων
Ογδόντα έξι (86) θέσεις
Κλάδος TE Ραδιολογίας−Ακτινολογίας
Τριάντα πέντε (35) θέσεις
Κλάδος TE Δημόσιας Υγιεινής
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος TE Τεχνολογίας Τροφίμων
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος TE Διατροφής − Διαιτολογίας
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος TE Κοινωνικής Εργασίας
Δώδεκα (12) θέσεις
(Μία (1) εκ των θέσεων αυτών μεταφέρεται από το 

Νοσ. Αφρ. και Δερμ. Νόσων Θεσσαλονίκης μαζί με το 
προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν).

IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργα−

στηρίων
Τριάντα(30) θέσεις
(Μία (1) εκ των θέσεων αυτών μεταφέρεται από το 

Νοσ. Αφρ. και Δερμ. Νόσων Θεσσαλονίκης μαζί με το 
προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν).

Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
Είκοσι οκτώ (28) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Έξι (6) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης
Δύο (2) θέσεις
3. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσω−

πικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα 
από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως 
εξής:

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής
Είκοσι (20) θέσεις
II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος TE Νοσηλευτικής
Τετρακόσιες σαράντα μια (441) θέσεις
(Δεκατέσσερις (14) εκ των θέσεων αυτών μεταφέρο−

νται από το Νοσ. Αφρ. και Δερμ. Νόσων Θεσσαλονίκης 
μαζί με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές).

Κλάδος TE Μαιευτικής
Εκατόν ογδόντα πέντε (185) θέσεις
Κλάδος TE Επισκεπτών −τριών Υγείας
Τρεις (3) θέσεις
III. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Διακόσιες εξήντα τέσσερις (264) θέσεις
( Έξι (6) εκ των θέσεων αυτών μεταφέρονται από το 

Νοσ. Αφρ. και Δερμ. Νόσων Θεσσαλονίκης μαζί με το 
προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές).

IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
Εκατόν πενήντα τέσσερις (154) θέσεις
(Δύο (2) εκ των θέσεων αυτών μεταφέρονται από το 

Νοσ. Αφρ. Και Δερμ. Νόσων Θεσσαλονίκης μαζί με το 
προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές).

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νο−
σοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, 
Νεκροτομών − Σαβανωτών−Αποτεφρωτών. Η κατανομή 
των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε 
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

4. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑ−
ΦΕΙΟΥ

Η Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία, το Αυτοτελές 
Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο στελεχώνονται από προ−
σωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε κα−
θένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται 
ως εξής:

Ι) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
Είκοσι επτά (27) θέσεις
(Μία (1) εκ των θέσεων αυτών μεταφέρεται από το 

Νοσ. Αφρ. και Δερμ. Νόσων Θεσσαλονίκης μαζί με το 
προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν).

Κλάδος ΠΕ Στατιστικής
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
Τρεις (3) θέσεις
(Μία (1) εκ των θέσεων αυτών μεταφέρεται από το 

Νοσ. Αφρ. και Δερμ. Νόσων Θεσσαλονίκης μαζί με το 
προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν).

Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών
Μία (1) θέση
II) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Εννέα (9) θέσεις
Κλάδος TE Λογιστικής
Δεκατρείς (13) θέσεις
Κλάδος TE Βιβλιοθηκονομίας
Μία (1) θέση
Κλάδος TE Πληροφορικής
Δύο (2) θέσεις
III) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Ογδόντα έξι (86) θέσεις
(Δέκα (10) εκ των θέσεων αυτών μεταφέρονται από 

το Νοσ. Αφρ. και Δερμ. Νόσων Θεσσαλονίκης μαζί με 
το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές).

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Διοι−
κητικού − Λογιστικού, Γραμματέων, Εισπρακτόρων, Απο−
θηκαρίων, Δακτυλογράφων. Η κατανομή των θέσεων 
στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση 
προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας
Επτά (7) θέσεις
IV) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Εξήντα (60) θέσεις
(Μία (1) εκ των θέσεων αυτών μεταφέρεται από το 

Νοσ. Αφρ. και Δερμ. Νόσων Θεσσαλονίκης μαζί με το 
προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν).

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κα−
θαριστών −τριών, Πλυντών −τριών, Πρεσσαδόρων − Σι−
δερωτών, Επιμέλειας Κήπων. Η κατανομή των θέσεων 
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στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση 
προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλη−

τήρων, θυρωρών, Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων, Οδηγών 
Ανελκυστήρων, Ταξινόμων Ιματισμού, Βοηθών Αποθη−
καρίων, Χειριστών Μηχανημάτων Αναπαραγωγής και 
Ταξινόμησης Εγγράφων και άλλες συναφείς ειδικότητες. 
Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε 
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

(Μία (1) εκ των θέσεων αυτών μεταφέρεται από το 
Νοσ. Αφρ. και Δερμ. Νόσων Θεσσαλονίκης μαζί με το 
προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν).

Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
Εβδομήντα δύο (72) θέσεις
(Τέσσερις (4) εκ των θέσεων αυτών μεταφέρονται από 

το Νοσ. Αφρ. και Δερμ. Νόσων Θεσσαλονίκης μαζί με 
το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές).

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
Δέκα τέσσερις (14) θέσεις
5. Θέσεις Τεχνικής Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας
Η Τεχνική − Ξενοδοχειακή Υπηρεσία στελεχώνεται από 

προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε 
καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορί−
ζονται ως εξής:

Ι) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Τέσσερις (4) θέσεις
Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μη−

χανολόγων−Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων−Μηχανικών, 
Ηλεκτρονικών−Μηχανικών, Πολιτικών−Μηχανικών, Αρ−
χιτεκτόνων. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω 
ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προ−
κήρυξης αυτών.

Μια εκ των άνω θέσεων δύναται να καταλαμβάνεται 
από Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες δι−
ατάξεις.

Ι) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος TE Τεχνολογικών Εφαρμογών − Μηχανικών
Επτά (7) θέσεις
(Μία (1) εκ των θέσεων αυτών μεταφέρεται από το 

Νοσ. Αφρ. και Δερμ. Νόσων Θεσσαλονίκης μαζί με το 
προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν).

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλε−
κτρονικών Τεχνικών, Υπομηχανικών Δομικών Έργων, 
Υπομηχανικών Μηχανολόγων, Υπομηχανικών Ηλεκτρο−
λόγων, Σχεδιαστών, Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων και 
άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων 
στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση 
προκήρυξης αυτών.

Μία (1) εκ των άνω θέσεων δύναται να καταλαμβά−
νεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας, κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις.

Ill) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Τεχνικού
Πενήντα τρεις (53) θέσεις
(Τρεις (3) εκ των θέσεων αυτών μεταφέρονται από το 

Νοσ. Αφρ. και Δερμ. Νόσων Θεσσαλονίκης μαζί με το 
προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές). Ο κλάδος αυτός 
περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλεκτρονικών Τεχνικών, 
Θερμαστών, Ηλεκτροτεχνιτών, Εργοδηγών, Σχεδιαστών, 
Μηχανοτεχνιτών, Υδραυλικών, Οικοδόμων − Κτιστών, 
Αμμοκονιαστών Ξυλουργών − Επιπλοποιών, Ψυκτικών, 
Ελαιοχρωματιστών − Υδροχρωματιστών, Σιδηρουργών, 
Οξυγονοκολλητών, 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 ΔΕ Οδηγών
Μία (1) θέση
6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων

7. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ−ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ
1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΑΤΡΟΙ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 1

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 1

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 2

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 1

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 1

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 1

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 1

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 1

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΦΡΟΔ/ΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 1

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΙΔΑΧ 1

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΙΔΑΧ 1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 1

TE ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 1

TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ 1

ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ 1

2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 1

ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓΕΙΟΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΕ−
ΤΑΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ)

ΙΔΑΧ 1

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΟΗΘΟΙ 
ΘΑΛΑΜΩΝ)

ΙΔΑΧ 1

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΠΣΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ σε προσωποπαγή θέση 1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ σε προσωποπαγή θέση 1

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ σε προσωποπαγείς θέσεις 4

ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού ΙΔΑΧ σε προσωποπαγή θέση 8

ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού ΙΔΑΧ 2

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 8

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΙΔΑΧ 2

Άρθρο 17
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού του Νοσο−
κομείου ορίζονται στις διατάξεις του Π. Δ/τος 50/2001 
«Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 
του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 39/Α΄), όπως αυτό ισχύει 
κάθε φορά.

Άρθρο 18
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται γιατρός Συντονι−
στής Διευθυντής.

Στο Τμήμα Διαιτολογίας − Διατροφής υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Διαιτολογίας και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος 
του κλάδου TE Τεχνολογίας Τροφίμων ή Διαιτολογίας−
Διατροφής.

Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας υπάλληλος του κλά−
δου TE Κοινωνικής Εργασίας.

Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού υπάλληλος των 
κλάδων TE Ιατρικών Εργαστηρίων ή TE Ραδιολογίας και 
Ακτινολογίας ή TE Λογοθεροπείας ή TE Εργοθεραπείας 
ή TE Φυσικοθεραπείας.

Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση και στους Τομείς, υπάλληλοι του κλά−

δου ΠΕ Νοσηλευτικής.
Στα Τμήματα, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής 

και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου TE Νοση−
λευτικής ή του κλάδου TE Μαιευτικής για το Μαιευτικό 
− Γυναικολογικό Τμήμα.

Στη Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση και στις Υποδιευθύνσεις Διοικητικού 

και Οικονομικού υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − 
Οικονομικού και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου 
TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Στην Υποδιεύθυνση Πληροφορικής υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Στατιστικής και αν δεν 
υπάρχει υπάλληλος του κλάδου TE Πληροφορικής.

Στην Διεύθυνση Τεχνικής−Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας, 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρ−
χει υπάλληλος του κλάδου TE Μηχανικών.

Στα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, 
Γραμματείας, Κίνησης Ασθενών, Επιστασίας− Ιματισμού 
και Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων 
Περιστατικών, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − 
Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλά−
δου TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή TE 
Λογιστικής.

Στο Τμήμα Οικονομικού και στο Τμήμα Προμηθειών, 
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού 
ή ΠΕ Στατιστικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του 
κλάδου TE Λογιστικής ή TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας 
και Πρόνοιας.

Στα Τμήματα Τεχνικού, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και 
Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού υπάλληλοι του κλά−
δου ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του 
κλάδου TE Μηχανικών.

Στα Τμήματα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμι−
κών Εφαρμογών (software), Δικτύων και Εξοπλισμού 
(hardware)Kai Οργάνωσης / Ανάπτυξης Ειδικών Εφαρ−
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μογών και Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων, υπάλ−
ληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Στατιστικής 
και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου TE Πληρο−
φορικής.

Στο Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας 
και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης υπάλληλος του κλά−
δου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού και αν δεν υπάρχει 
υπάλληλος του κλάδου TE Διοίκησης Μον. Υγείας και 
Πρόνοιας ή TE Λογιστικής.

Στο Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη υπάλ−
ληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ 
Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος των κλά−
δων TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή TE 
Νοσηλευτικής.

Για την επιλογή των ανωτέρω Προϊσταμένων ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν. 3528/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά.

Άρθρο 19
ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι:
1. Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό 

και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων

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 αρμοδι−

ότητές τους.

Άρθρο 20

Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταρ−
γείται κάθε άλλη όμοια σχετική.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02034853112120096*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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