ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ υπ΄αριθ. 87 της 14/27 Μαρτ. 1986 (ΦΕΚ Α΄32)
(∆ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ Α΄69/26 Μαΐου 1986)
Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκοµείων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 10 του Ν. 1397/1983 <Εθνικό Σύστηµα
Υγείας> (ΦΕΚ Α΄143/83), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 10 του άρθρ. 28
του Ν. 1579/85 <Ρυθµίσεις για την εφαρµογή και ανάπτυξη του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις> (ΦΕΚ 217/Α΄/85).
2. Τις διατάξεις της απρ. 5 του άρθρ. 24 του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά όργανα> (ΦΕΚ 137/Α΄/85).
3. Τη γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας , όπως διατυπώνεται στην
1/28ης ολοµ./8 και 12.11.85 απόφαση της ολοµέλειας του και
4 Τη γνώµη 133/86 του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και Υγείας-προνοίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1.
Με τις διατάξεις του παρόντος, ορίζεται ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των
Νοσοκοµείων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1397/83 και θεσπίζονται
συντελεστές καθορισµού του αριθµού των θέσεων προσωπικού συνολικά και
κατά υπηρεσία σε αναλογία µε τη δύναµη των κρεβατιών τους.
Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε τις διατάξεις των άρθρ.
8,9,10,12,13,14,21 και 25 του Ν. 1397/83 εξειδικεύεται ο οργανισµός κάθε
Νοσοκοµείου.
∆ιάκριση Υπηρεσιών
Άρθρον 2.
1. Κάθε Νοσοκοµείο απαρτίζεται σύµφωνα µε τις διατάξει της παρ. 2 του
άρθρ. 10 του Ν. 1397/83, από τρεις υπηρεσίες α. την Ιατρική, β. την
Νοσηλευτική και γ. την ∆ιοικητική.
2. Κάθε υπηρεσία έχει την δική της ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική
διάρθρωση.
Οι τρεις υπηρεσίες είναι µεταξύ τους ιεραρχικά ισότιµες και υπάγονται
ιεραρχικά στον πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου.
3. Το προσωπικό που τοποθετείται και υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία απ΄ αυτή
που υπάγεται κατά κλάδο και κατηγορία σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος, υπάγεται ιεραρχικά στην υπηρεσία που υπηρετεί.
∆ιάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας
Άρθρο 3.
1. Η ιατρική υπηρεσία κάθε Νοσοκοµείου διαρθρώνεται σε τοµείς. Οι τοµείς
σύµφωνα µε το άρθρ. 11 του Ν. 1397/1983 είναι :
α. Παθολογικός, β. Χειρουργικός, γ. Εργαστηριακός, δ. Ψυχιατρικός και ε.
Κοινωνικής ιατρικής.
2. Η δύναµη κρεβατιών κάθε κλινικού τοµέα ορίζεται σε σχέση µε την
συνολική δύναµη κρεβατιών του Νοσοκοµείου ως εξής:
α. Στα Γενικά Νοσοκοµεία:
α.α. Παθολογικός τοµέας µέχρι 60% της συνολικής δύναµης.
α. β. Χειρουργικός τοµέας µέχρι το 60% της συνολικής δύναµης.

α.γ. Ψυχιατρικός τοµέας : µέχρι το 10% της συνολικής δύναµης.
β. Στα Ειδικά Νοσοκοµεία:
β.α. Ο τοµέας της κύριας ειδικότητας του Νοσοκοµείου το 65-90% της
συνολικής δαπάνης εφόσον υπάρχει και άλλος τοµέας.
ββ. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από έναν τοµείς, η υπόλοιπη δύναµη
κρεβατιών κατανέµεται µεταξύ τους κατά την αναλογία των τοµέων των
Γενικών Νοσοκοµείων.
βγ. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα Νοσοκοµεία στην πόλη ή και στην
υγειονοµική περιφέρεια της ίδιας ειδικότητας, η κατανοµή κατά ειδικότητα σε
κάθε νοσοκοµείο µπορεί να διαφοροποιείται από τα παραπάνω ποσοστά, στο
πλαίσιο της κατανοµής κατά ειδικότητα της συνολικής δύναµης κρεβατιών των
Νοσοκοµείων αυτών.
3. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένα τοµείς της ίδιας ειδικότητας ο αριθµός
των κρεβατιών που αντιστοιχεί σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο
στον τοµέα της ειδικότητας αυτής κατανέµεται µεταξύ των τοµέων αυτών.
4. Σε κάθε τοµέα λειτουργούν τµήµατα κατά ειδικότητα καθώς και ειδικές
µονάδες που υπάγονται οργανικά σε τµήµατα, όπως ενδεικτικά ορίζονται
παρακάτω:
Α΄ Παθολογικός Τοµέας
α. Τµήµατα
α.1. Παθολογικό
α.2. Καρδιολογικό
α.3. Παιδιατρικό
α.4. Νεογνολογικό
α.5. Νεφρολογικό
α.6. Αιµατολογικό
α.7. Γαστρεντερολογικό
α.8. ∆ερµατολογικό
α.9. Πνευµονολογικό
α.10.Ενδοκρινολογικό
α.11. Νευρολογικό
α.12.Ρευµατολογικό
α.13.Φυσικής Ιατρικής-Φυσιολογίας
α.14.Ανοσολογίας
α.15.Ογκολογίας-Χηµειοθεραπείας
α.16.Λοιµωδών Νόσων
α.17.Αποσυµπίεσης
α.18.Αλλεργιολογικό
α.19.Ακτινοθεραπευτικό
β. Μονάδες
α.1. Εµφραγµάτων
β.2. Αιµοδυναµική
β.3. Τεχνητού Νεφρού
β.4. Χρόνιας Φορητής Περιτοναϊκής διύλισης
β.5. Αναπνευστικής Ανεπάρκειας
β.6. Νευροφυσιολογίας
β.7. Ειδικής Θεραπείας Νεογνών
β.8. Νεογέννητων
β.9. Χηµειοθεραπείας
β.10.Αντιφυµατική

β.11.Μεσογειακής Αναιµίας
β.12.Εντατικής θεραπείας νεογνών
β.13. Εντατικής θεραπείας Παίδων
Β΄ Χειρουργικός τοµέας
α. Τµήµατα
α.1. Γενικής Χειρουργικής
α.2. Ορθοπεδικό
α.3. Ουρολογικό
α.4. Οφθαλµολογικό
α.5. Ωτορινολαρυγγολογικό
α.6. Γυναικολογικό - Μαιευτικό
α.7. Νευροχειρουργικό
α.8. Θωρακοχειρουγικό
α.9. Πλαστικής Χειρουργικής
α.10.Αναισθησιολογικό
α.11.Οδοντιατρικό
α.12.Γναθοχειρουγικό
α.13.Αθλητικων Κακώσεων
α.14.Καρδιοχειρουργικής
α.15. Αγγειοχειρουργικής
α.16.Ορθοδοντικό
β. Μονάδες
β.1. Εντατικής Θεραπείας
β.2. Ανάληψης
β.3. Εγκαυµάτων.
Γ΄ Ψυχιατρικός τοµέας
α. Τµήµατα:
α.1. Ψυχιατρικό
α.2. Παιδοψυχιατρικό
α.3. Ψυχογηριατρικό
α.4. Ατόµων εξαρτηµένων από φαρµακευτικές ουσίες και αλκοόλ
α.5. Αποκατάστασης και κοινωνικής Ψυχιατρικής
∆΄ Εργαστηριακός Τοµέας
α. Τµήµατα:
α.1. Μικροβιολογικό
α.2. Βιοχηµικό
α.3. Αιµατολογικό
α.4. Αιµοδοσίας
α.5. Πυρηνικής Ιατρικής
α.6. Ακτινοδιαγνωστικό
α.7. Παθολογοανατοµικό
α.8. Κυτταρολογικό
α.9. Ανοσολογικό
α.10.Ιστοσυµβατότητας
α.11.Ιατρικής Φυσικής
α.12.Γενετικής
β. Μονάδες:

β.1. Τοξικολογική
β.2. Μεσογειακής Αναιµίας
Ε΄Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής
α. Τµήµατα :
α.1. Επιδηµιολογίας - Βιοστατιστικής
α.2. Ιατρικής της Εργασίας
α.3. Κοινωνικής Εργασίας
α.4. Κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης
α.5. Ιατρικής της Κοινότητας και της Οικογένειας
α.6. Προστασίας Περιβάλλοντος
α.7. Κοινωνικής Προστασίας
5. Σε κάθε Νοσοκοµείο λειτουργούν και τµήµατα διατοµεακού επιπέδου όπως:
α. Ηµερήσιας νοσηλείας
β. Επειγόντων περιστατικών.
6. Σε κάθε Νοσοκοµείο µπορούν να λειτουργούν Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας που εντάσσονται σε οποιοδήποτε τοµέα και µπορούν αν
εξυπηρετήσουν αρρώστους όλων των τοµέων.
7. Εκτός από τα αµιγή κατά ειδικότητα τµήµατα, στα µικρής δύναµης
Νοσοκοµεία (κάτω των 150 κρεβατιών), µπορούν να λειτουργούν µικτά
τµήµατα όπως:
Μικτό Μικροβιολογικό - Βιοχηµικό τµήµα κ.λπ.
8. Τα τµήµατα και οι µονάδες των Παιδιατρικών Νοσοκοµείων µπορεί να
έχουν και πρόσθετη ονοµασία που να προσδιορίζει την εξειδίκευσή τους.
Κατώτατο επίπεδο διάρθρωσης Ιατρικής Υπηρεσίας
Άρθρο 4.
1. Από τα οριζόµενα στο προηγούµενο άρθρο τµήµατα και µονάδες σε κάθε
Νοσοκοµείο, ανάλογα µε την κατηγορία του σύµφωνα µε την διάκριση των
διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 8 του Ν. 1397/83 λειτουργούν
τουλάχιστον τα εξής:
α. Στα Γενικά Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία:
α.1. Στον Παθολογικό τοµέα τα τµήµατα : παθολογικό, καρδιολογικό και
παιδιατρικό.
α.2. Στον Χειρουργικό τοµέα, τα τµήµατα :
Χειρουργικό, Μαιευτικό - Γυναικολογικό και Αναισθησιολογικό.
α.3. Στο εργαστηριακό τοµέα, τα τµήµατα :
Μικροβιολογικό, Ακτινοδιαγνωστικής και Αιµατολογικό.
β. Στα Γενικά Περιφερειακά Νοσοκοµεία: Τµήµατα ή µονάδες που καλύπτουν
όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής.
γ. Στα Ειδικά Νοσοκοµεία:
Εκτός από τα τµήµατα της κύριας ειδικότητας , λειτουργούν και τµήµατα
Παθολογικό, Καρδιολογικό, Μικροβιολογικό και Ακτινοδιαγνωστικό, τα οποία
εξυπηρετούν τις ανάγκες των αρρώστων που νοσηλεύονται στα τµήµατα της
κύριας ειδικότητας, υπαγόµενα στους αντίστοιχους τοµείς.
Η λειτουργία των επικουρικών αυτών τµηµάτων δεν είναι υποχρεωτική, αν οι
αντίστοιχες ανάγκες των νοσηλευοµένων στα τµήµατα της κύριας ειδικότητας
καλύπτονται από το πλησιέστερο Γενικό Νοσοκοµείο στα πλαίσια της κατά

την παρ. 5 του άρθρ. 8 του Ν. 1397/83 διασύνδεσης των Νοσοκοµείων κάθε
Υγειονοµικής Περιφέρειας.
2. Για τα Γενικά Νοµαρχιακά ή Περιφερειακά Νοσοκοµεία που στην πόλη έδρα τους λειτουργεί Ειδικό Νοσοκοµείο, αίρεται η κατά την προηγούµενη
παράγραφο υποχρέωση λειτουργίας τµηµάτων ή µονάδων ειδικότητας
αντίστοιχης του Ειδικού Νοσοκοµείου.
Εξωτερικά Ιατρεία
Άρθρον 5.
1. Σε κάθε Νοσοκοµείο λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ιατρεία και εξωτερικά
ιατρεία εφηµερίας.
2. Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της απρ. 5 του
άρθρ. 11 του Ν. 1397/1983 συγκροτηµένες µονάδες και λειτουργούν
ξεχωριστά από τα εξωτερικά ιατρεία εφηµερίας.
3. Τα εξωτερικά ιατρεία, τακτικά και εφηµερίας λειτουργούν στα πλαίσια των
αντίστοιχων τοµέων µε γιατρούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων των τοµέων.
4. Σε κάθε Νοσοκοµείο µπορεί να συνιστώνται και αυτοτελή τµήµατα
εφηµερίδα που λειτουργούν µε γιατρούς των τοµέων που προσφέρουν σ΄αυτά
υπηρεσίες, κατά περιοδικά διαστήµατα ή που υπηρετούν σε θέσεις που
συνιστώνται για το σκοπό αυτό.
Τα αυτοτελή τµήµατα εφηµερίδας έχουν ξεχωριστούς χώρους νοσηλείας µε
δική τους δύναµη κρεβατιών.
Φαρµακευτικό Τµήµα
Άρθρον 6.
Στην ιατρική υπηρεσία κάθε Νοσοκοµείου λειτουργεί φαρµακευτικό τµήµα.
Το Φαρµακευτικό τµήµα έχει την ευθύνη για τον προγραµµατισµό
προµηθειών τη φύλαξη, την ταξινόµηση, την παρασκευή ιδιοσκευασµάτων,
τον έλεγχο, την χορήγηση, την διανοµή , τη διακίνηση και διαχείριση του
φαρµακευτικού και λοιπού υλικού αρµοδιότητας του Ε.Ο.Φ. Ακόµη έχει την
ευθύνη του επιστηµονικού ελέγχου του συνταγολογίου, της εκτέλεσης
οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τµήµα, καθώς και του
ελέγχου των προς εκτέλεση συνταγών.
∆ιάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Άρθρο 7.
1. Η νοσηλευτική υπηρεσία αποτελεί ∆/νση που διαρθρώνεται σε Τοµείς και
σε Τµήµατα, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
2. Κάθε τµήµα έχει στην ευθύνη του και καλύπτει από 20 µέχρι 45
νοσηλευτικά κρεβάτια. Κάθε ειδική µονάδα µπορεί να καλύπτεται από
Νοσηλευτικό τµήµα όση δύναµη κρεβατιών και εάν έχει.
3. Κάθε 4 µε 8 νοσηλευτικά τµήµατα συγκροτούν ένα τοµέα. Σε Νοσοκοµεία
µε λιγότερα από 4 τµήµατα δεν συγκροτούνται τοµείς. Όπου υπάρχουν 4 έως
6 τµήµατα µπορεί να συγκροτείται ένας τοµέας για την κάλυψη των µονάδων
εσωτερικής νοσηλείας και ένας για την κάλυψη των µονάδων πρωτοβάθµιας
περίθαλψης.
4. Σε κάθε Νοσοκοµείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή που αποτελείται
από :
α. Το ∆ιευθυντή - ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρο.
β. Έναν Προϊστάµενο Τµήµατος από κάθε τοµέα.

γ. Έναν διπλωµατούχο τµήµατος από κάθε τοµέα.
Τα µέλη (β) και (γ) εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από το νοσηλευτικό
προσωπικό του αντίστοιχου τοµέα που συνέρχεται µε πρόσκληση του
Προϊσταµένου αυτού.
Στα Νοσοκοµεία που δεν υπάρχουν τοµείς, η εκλογή γίνεται από το
Νοσηλευτικό προσωπικό της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας , που συνέρχεται µε
πρόσκληση του ∆ιευθυντή της.
Τα µέλη της Νοσηλευτικής Επιτροπής εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία τον
Αντιπρόεδρο µεταξύ των υπό στοιχ. (β) µελών και τον Γραµµατέα µεταξύ των
στοιχ. (γ) µελών. Η Νοσηλευτική Επιτροπή γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που
αφορά την οργάνωση και λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας και
εισηγείται σχετικά µε τον πρόεδρό της στα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου.
5. Στα µικρά Νοσοκοµεία η Νοσηλευτική Επιτροπή αποτελείται : από το ∆/ντήτρια ως Πρόεδρο και µέλη τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων.
∆ιάρθρωση ∆ιοικητικής Υπηρεσίας
Άρθρο 8.
1. Η ∆ιοικητική Υπηρεσία αποτελεί ∆/νση που διαρθρώνεται:
α. σε Υποδιευθύνσεις και
β. σε Τµήµατα και Αυτοτελή Γραφεία.
2. Στα Νοσοκοµεία µε δύναµη µέχρι 100 κρεβάτια η ∆ιοικητική Υπηρεσία
διαρθρώνεται στα εξής τµήµατα και αυτοτελή Γραφεία:
Α΄ Τµήµατα:
α. Προσωπικού
β. Γραµµατείας
γ. Οικονοµικού
δ. Τεχνικού
ε. Πληροφορικής - Οργάνωσης
στ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
Β΄ Αυτοτελή Γραφεία:
α. Κίνησης Αρρώστων
β. ∆ιατροφής
γ. Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων
δ. Κοινωνικής Υπηρεσίας
ε. Επιστασίας και
στ. Ιµατισµού
3. Στα Νοσοκοµεία µε δύναµη από 101 µέχρι και 400 κρεβάτια η διοικητική
υπηρεσία διαρθρώνεται σε δύο Υποδιευθύνσεις µε τα αντίστοιχα η κάθε µία
τµήµατα και αυτοτελή γραφεία:
Α΄ Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικού.
α. Τµήµατα :
α.1. Προσωπικού
α.2. Γραµµατείας
α.3. Οικονοµικού
α.4. Κίνησης αρρώστων
α.5. ∆ιατροφής
α.6. Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων
α.7. Κοινωνικής Υπηρεσίας
α.8. Πληροφορικής Οργάνωσης

α.9. Παραϊατρικών Επαγγελµάτων (Τεχνολόγων)
β. Αυτοτελή Γραφεία
β.1. Επιστασίας
β.2. Ιµατισµού
Β΄ Υποδιεύθυνση Τεχνικού
α. Τµήµατα
α.1. Τεχνικού
α.2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
4. Στα Νοσοκοµεία µε δύναµη 401 και πάνω κρεβατιών η ∆ιοικητική Υπηρεσία
διαρθρώνεται σε τρεις υποδιευθύνσεις µε τα αντίστοιχα η κάθε µια τµήµατα
και αυτοτελή γραφεία:
Α΄ Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικού
α. Τµήµατα
α.1. Προσωπικού
α.2. Γραµµατείας
α.3. Κίνησης αρρώστων
α.4. Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων
α.5. Κοινωνικής Υπηρεσίας
α.6. Παραϊατρικών Επαγγελµάτων (Τεχνολόγων)
Β΄ Υποδιεύθυνση Οικονοµικού
α. Τµήµατα
α.1. Οικονοµικού
α.2. Πληροφορικής Οργάνωσης
α.3. ∆ιατροφής
β. Αυτοτελή Γραφεία
β.1. Επιστασίας
β.2. Ιµατισµού
Γ. Υποδιεύθυνση Τεχνικού
α. Τµήµατα
α.1. Τεχνικού
α.2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
5. Κάθε τµήµα µπορεί να διαρθρώνεται εσωτερικά και να ασκεί τις
αρµοδιότητες του σε Γραφεία κατά αντικείµενο ή οµοειδή αντικείµενα.
Συντελεστές καθορισµού δύναµης προσωπικού
Άρθρο 9.
Ο αριθµός των θέσεων προσωπικού κάθε Νοσοκοµείου ορίζεται κατά
υπηρεσία σε ποσοστό:
α. 6-15% για την ιατρική υπηρεσία.
β. 35-45% για την νοσηλευτική υπηρεσία,
γ. 35-40% για την διοικητική υπηρεσία,
επί της συνολικής δύναµης κρεβατιών του Νοσοκοµείου πολλαπλασιαζόµενης
µε το συντελεστή:
α. Για τα Γενικά Νοσοκοµεία από 2-3,
β. Για τα Ειδικά Νοσοκοµεία, πλην Ψυχιατρικών 1,8 - 2,8 και
γ. Για τα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία από 0,5-2

Aρµοδιότητες Υπηρεσιών
Άρθρο 10.
1. Αρµοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι : Η προώθηση και προαγωγή
της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών υγείας και
ο προγραµµατισµό και ο έλεγχος των παρεχόµενων υπηρεσιών.
2. Αρµοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι : Η παροχή νοσηλείας
στους αρρώστους, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της νοσηλευτικής και στο
πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση γιατρών, η
προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής και της εκπαίδευσης στον τοµέα
αυτό, και ο προγραµµατισµό και ο έλεγχος των παρεχόµενων υπηρεσιών.
3. Αρµοδιότητες της ∆ιοικητικής Υπηρεσίας κατά τµήµα και αυτοτελή Γραφεία:
α. Τµήµα Προσωπικού: Φροντίζει για κάθε θέµα που έχει σχέση µε την
υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκοµείου, καθώς και για την
εποπτεία και έλεγχο του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών του
Νοσοκοµείου.
β. Τµήµα Γραµµατείας: Στην αρµοδιότητα αυτού είναι η οργάνωση της
γραµµατειακής στήριξης σύµφωνα µε τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης και των
άλλων Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου, η τήρηση του Γενικού πρωτοκόλλου, η
διακίνηση της αλληλογραφίας και η φροντίδα για την αντιµετώπιση κάθε
προβλήµατος για την διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκοµείου.
γ. Τµήµα Οικονοµικού :Στις αρµοδιότητες αυτού είναι, η φροντίδα για την
µελέτη των οικονοµικών αναγκών του Ιδρύµατος και η εισήγηση για την
έγκαιρη επεξεργασία των προτάσεων για την κατάρτιση του προϋπολογισµού
του Ιδρύµατος.
Η πραγµατοποίηση των δαπανών, η εκκαθάριση των αποδοχών προσωπικού
και λοιπών αποζηµιώσεων. Η προµήθεια, διαχείριση και διαφύλαξη των
εφοδίων και υλικών που χρειάζονται για την λειτουργία του Νοσοκοµείου.
Η κατάρτιση του ισολογισµού και απολογισµού, η τήρηση των λογιστικών
βιβλίων καθώς και η είσπραξη των εσόδων του νοσοκοµείου.
Η ευθύνη για την διαφύλαξη της περιουσίας του ιδρύµατος και η τήρηση των
οικονοµικών στατιστικών στοιχείων.
δ. Τµήµα ή Γραφείο Κίνησης Ασθενών: Έχει την φροντίδα για την έκδοση
εισιτηρίων , για την εισαγωγή των αρρώστων, την έκδοση των εξιτηρίων και
για την τήρηση καταλόγου αναµονής εισαγωγής.
Τηρεί βιβλίο κενών κάθε φορά κρεβατιών και ενηµερώνει τους αρρώστους για
την εισαγωγή τους, σύµφωνα µε την σειρά στον κατάλογο αναµονής.
Φροντίζει για την λογιστική παρακολούθηση της µερίδας των νοσηλευοµένων,
την χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των δελτίων παροχής
υπηρεσιών.
Τηρεί βιβλίο ασθενών και παρέχει κάθε πληροφορία γι΄ αυτούς. Επίσης τηρεί
λεπτοµερή, στατιστικά στοιχεία της νοσηλευτικής κίνησης.
ε. Τµήµα Τεχνικού : Έχει την ευθύνη για τον προγραµµατισµό και την
εισήγηση εκτέλεσης των απαραιτήτων έργων ανάπτυξης, συντήρησης
ανανέωσης και διαρκούς βελτίωσης των κτιριακών και µηχανολογικών
εγκαταστάσεων του ιδρύµατος και για την προµήθεια του απαραίτητου
εξοπλισµού.
Καταρτίζει µελέτες για την εκτέλεση έργων επιβλέπει την εκτέλεσή τους και
έχει την φροντίδα για την ποιοτική και ποσοστική παραλαβή τους.

Έχει την ευθύνη για την οµαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων
παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την οµαλή λειτουργία των
τεχνολογικών εγκαταστάσεων.
Φροντίζει για την συντήρηση και κανονική λειτουργία του επιστηµονικού και
τεχνολογικού εξοπλισµού, καθώς και των οχηµάτων του Ιδρύµατος.
στ. Τµήµα Πληροφορικής - Οργάνωσης:
Η Ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία της µηχανογράφησης, της
επεξεργασίας και τήρησης µηχανογραφικών στατιστικών στοιχείων, παροχής
και διακίνησης πληροφοριών στις υπηρεσίες του Νοσοκοµείου, στο
Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους άλλους
αρµόδιους φορείς και κάθε άλλης συναφούς εργασίας.
ζ. Τµήµα ή Γραφεία ∆ιατροφής:
Στο τµήµα ∆ιατροφής ανήκουν οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη
διαµόρφωση διατροφικών οχηµάτων ασθενών και προσωπικού και µε την
πληροφόρηση και εκπαίδευση των νοσηλευοµένων ασθενών και των
ασθενών των εξωτερικών ιατρείων, που έχουν ανάγκη από ειδική διαιτητική
αγωγή.
Στο τµήµα ∆ιατροφής εντάσσονται επίσης οι επιστηµονικές οργανικές,
εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες, όλων όσων απασχολούνται µε
τα τρόφιµα από την προµήθεια µέχρι την κατανάλωση τους.
η. Τµήµα ή Γραφείο Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων;
Έχει την ευθύνη και φροντίδα για την γραµµατειακή στήριξη των τακτικών
Εξωτερικών Ιατρών, την υποδοχή και εξυπηρέτηση των προσερχόµενων σ΄
αυτά αρρώστων.
Τηρεί τα αρχεία και τα βιβλία κίνησης των Εξωτερικών Ιατρείων. Ρυθµίζει τη
σειρά προσέλευσης των αρρώστων και προγραµµατίζει την επανεξέτασή τους
µε προσυνεννόηση.
Χορηγεί πιστοποιητικά στους άρρωστους όταν το ζητούν, µετά από υποβολή
σχετικής αίτησης.
Ενηµερώνει το κοινό για τις ώρες λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών
ιατρείων και για τον τρόπο λειτουργίας τους.
θ. Τµήµα ή Γραφείο κοινωνικής Υπηρεσίας:
Έχει την ευθύνη και φροντίδα για την συµπαράσταση στους νοσηλευόµενους
στο Νοσοκοµείο για κάθε κοινωνικό τους πρόβληµα την αναζήτηση και
διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα προβλήµατα αυτά κατά περίπτωση
και γενικά φροντίζει για την αντιµετώπιση των κοινωνικών αυτών
προβληµάτων στο πλαίσιο της γενικότερης Κοινωνικής Πολιτικής της
Πολιτείας.
ι. Τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας:
Έχει την ευθύνη και φροντίδα της ορθολογικής χρήσης του ιατρικού
επιστηµονικού εξοπλισµού καθώς και την οργανωµένη τεχνική υποστήριξή
του.
ια. Τµήµα Παραϊατρικών Επαγγελµάτων (Τεχνολόγων):
Στο τµήµα αυτό εντάσσονται οι δραστηριότητες των Τεχνολόγων Ιατρικών
Εργαστηρίων, των Χειριστών Ιατρικών συσκευών, των κλιβανιστών απολυµαντών, των εργασιοθεραπευτών και φυσιοθεραπευτών, όπως αυτές
εξειδικεύονται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του νοσοκοµείου.
ιβ. Γραφείο Επιστασίας :

Στο Γραφείο Επιστασίας εντάσσονται οι δραστηριότητες της καθαριότητας,
της φύλαξης και τάξης των γενικών εργασιών και των µεταφορών.
ιγ. Γραφείο Ιµατισµού:
Στην αρµοδιότητα του γραφείου αυτού είναι η φύλαξη, η διανοµή, η
επιδιόρθωση και η καθαριότητα του ιµατισµού του προσωπικού του
Νοσοκοµείου, καθώς και του ιµατισµού για εξυπηρέτηση των νοσηλευοµένων.
5. Οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών όπως καθορίζονται µε τις διατάξεις του
άρθρου αυτού, ασκούνται σύµφωνα µε όσα λεπτοµερώς ορίζονται µε τον
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Νοσοκοµείου και εφόσον δεν έχει
εκδοθεί εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και τις γενικότερες κατευθύνσεις και υποδείξεις του
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Στελέχωση Νοσοκοµείου
Άρθρο 11.
1. Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:
α. Από γιατρούς που κατέχουν θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.
β. Από ειδικευόµενους γιατρούς.
γ. Από άλλους επιστήµονες που προσφέρουν υπηρεσίες συναφείς µε το έργο
της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως των παρακάτω ενδεικτικά αναφερόµενων
κλάδων:
γ1. Κλάδος ΑΤΕ Φαρµακοποιών
γ2. Κλάδος ΑΤ Χηµικών
γ3. Κλάδος ΑΤ Φυσικών
γ4. Κλάδος ΑΤ Βιολόγων
γ5. Κλάδος ΑΤ Ψυχολόγων
δ. Από προσωπικό του Κλάδου ΜΕ Βοηθών Φαρµακείου.
2. Η νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω
ενδεικτικά αναφερόµενων κλάδων:
α. Κλάδος ΑΤ Νοσηλευτικού Προσωπικού
β. Κλάδος ΑΡ Νοσηλευτικού Προσωπικού
γ. Κλάδος ΑΡ Μαιών
δ. Κλάδος ΑΡ Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόµων.
ε. Κλάδος ΜΕ Νοσηλευτικού Προσωπικού
στ. Κλάδος ΜΕ Προσωπικού Θαλάµων
ζ. Κλάδος ΜΕ Βρεφοκόµων
η. Κλάδος ΜΕ Πρακτικών Νοσοκόµων (προσωρινός).
θ. Κλάδος ΣΕ Πρακτικών Νοσοκόµων (προσωρινός).
Οι κλάδοι η και θ καταργούνται µετά την ολοκλήρωση εφαρµογής των
διατάξεων της απρ. 6 του άρθρ. 6 του ν. 1579/1985.
ι. Κλάδος ΣΕ βοηθητικού υγειονοµικού προσωπικού (για εργασίες µεταφοράς
ασθενών, φροντίδας ασθενών στους θαλάµους και άλλες συναφείς εργασίες).
3. Η ∆ιοικητική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω
ενδεικτικά αναφερόµενων κλάδων:
α. Κλάδοι ΑΤ
α1. Κλάδος ΑΤ ∆ιοικητικός - Λογιστικός
α2. Κλάδος ΑΤ µηχανικών , (όπως Μηχανολόγων - Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών, Ηλεκτρονικών - Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων µηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών).
α3. Κλάδος ΑΤ Πληροφορικής (αναλυτών Συστηµάτων).

α4. Κλάδος ΑΤ Στατιστικής (όπως Στατιστικών, Βιοστατιστικών).
α5. Κλάδος Επιχειρησιακών Ερευνητών.
α6. Κλάδος Κοινωνικών Λειτουργών
α7. Κλάδος ΑΤ Κοινωνιολόγων
α8. Κλάδος ΑΤ Παιδαγωγών
α9. Κλάδος ΑΤ Εκπαιδευτικού
α10.Κλάδος ΑΤ Νηπιαγωγών
α11.Κλάδος ΑΤ Κοστολόγων
α12.Κλάδος ΑΤ Γυµναστών
α13.Κλάδος ΑΤ Γεωπόνων
α14.Κλάδος ΑΤ ∆ιαιτολόγων
α15.Κλάδος ΑΤ Βιβλιοφυλάκων
β. Κλάδοι ΑΡ
β1.Κλάδος ΑΡ ∆ιοίκησης Νοσοκοµείων
β2.Κλάδος ΑΡ Λογιστικής
β3.Κλάδος ΑΡ Φυσικοθεραπευτών
β4.Κλάδος ΑΡ Εργοθεραπευτών
β5.Κλάδος ΑΡ Λογοθεραπευτών
β6.Κλάδος ΑΡ Παιγνιοθεραπευτών
β7.Κλάδος ΑΡ ∆ιαιτολόγων
β8.Κλάδος ΑΡ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων).
β9.Κλάδος ΑΡ Ραδιολογίας - Ακτινολογία (Χειριστών - Εµφανιστών).
β10.Κλάδος ΑΡ Κοινωνικών Λειτουργών
β11.Κλάδος ΑΡ Τεχνολογικών Εφαρµογών (όπως ηλεκτρονικών-τεχνικών,
Υποµηχανικών, Σχεδιαστών).
β12.Κλάδος ΑΡ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας
β13.Κλάδος ΑΡ Βιβλιοθηκονοµίας
β14.Κλάδος ΑΡ Οδοντοτεχνιτών
β15.Κλάδος ΑΡ Νηπιαγωγών
β16.Κλάδος ΑΡ Τεχνολογικός Η/Υ (όπως Προγραµµατιστών, Αναλυτών Η/Υ,
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων).
γ. Κλάδοι ΜΕ
γ1. Κλάδος ΜΕ ∆ιοικητικός (όπως ∆ιοικητικών, Αποθηκαρίων,
Εισπρακτόρων)
γ2. Κλάδος ΜΕ Παρασκευαστών
γ3. Κλάδος ΜΕ Χειριστών - Εµφανιστών
γ4. Κλάδος ΜΕ Τεχνικός (όπως Ηλεκτρονικών Τεχνικών, Μηχανοτεχνιτών
Ηλεκτροτεχνιτών, Εργοδηγών, Υδραυλικών, Υδραυλικών - Οξυγονοκολλητών
Σιδηρουργών, Θερµαστών, Ψυκτικών, Κτιστών, Ελαιοχρωµατιστών Υδροχρωµατιστών, Ξυλουργών, Σχεδιαστών, Πρεσσαδόρων - Σιδερωτών)
γ5. Κλάδος ΜΕ Μαγείρων
γ6. Κλάδος ΜΕ Τηλεφωνητών
γ7. Κλάδος ΜΕ Κηπουρών
γ8. Κλάδος ΜΕ ∆ακτυλογράφων
γ9. Κλάδος ΜΕ Ξενόγλωσσων Γραµµατέων
γ10.Κλάδος ΜΕ Τραπεζοκόµων-Σερβιτόρων
γ11.Κλάδος ΜΕ Κοπτριών – Ραπτριών - Γαζωτών
γ12.Κλάδος ΜΕ Προσωπικού Η/Υ
γ13.Κλάδος ΜΕ Οδοντοτεχνιτών

δ. Κλάδος ΣΕ
δ1. Κλάδος ΣΕ Βοηθητικού προσωπικού (για εργασίες θυρωρού, συνοδού
ανελκυστήρος µεταφοράς εγγράφων, µεταφοράς επίπλων και σκευών,
εποπτείας κτιρίων, χειρισµού µηχανηµάτων αναπαραγωγής εγγράφω,
ταξινόµησης εγγράφων, φύλαξης χώρων και άλλες συναφείς εργασίες).
62. Κλάδος ΣΕ Τεχνιτών-Οδηγών (όπως οικοδόµοι, χρωµατιστές, ξυλουργοί,
υδραυλικοί, οδηγοί, κουρείς, θερµαστές, χειριστές µηχανηµάτων, σιδηρουργοί,
ράπτες, φωτογράφοι, αµµοκονιαστές, αλουµινοκατασευαστές).
δ3. Κλάδος ΣΕ Προσωπικού Καθαρισµού - Βοηθητικών εργασιών (για
εργασίες καθαρισµού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων επιµέλειας κήπων
και άλλες συναφείς εργασίες).
δ4. Κλάδος ΣΕ Προσωπικού Εστιάσεως (όπως µάγειροι, ζαχαροπλάστες,
αρτοποιοί, βοηθοί µαγείρων, τραπεζοκόµοι, πλύντες µαγειρείου).
δ5. Κλάδος ΣΕ Εργατών (για εργασίες χειρονακτικές καθε είδους, ζύγισης,
σιδηρώµατος, διαχείρισης ιµατισµού, κλιβανισµού, απολύµανσης, πλύσης,
φορτοεκφόρτωσης και άλλες συναφείς εργασίες).
δ6. Κλάδος ΣΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων.
4. Στους κλάδους που περιλαµβάνονται περισσότερες από µία ειδικότητες, ο
αριθµός των θέσεων κατανέµεται σε κάθε ειδικότητα κατά το ½ από τον
οργανισµό του κάθε νοσοκοµείου και κατά το υπόλοιπο από την προκήρυξη
πλήρωσης κενών θέσεων.
5. Σε υπάλληλους κλάδων µε περισσότερες από µία ειδικότητες, µπορεί να
ανατίθενται και καθήκοντα άλλων ειδικοτήτων του ίδιου κλάδου, από εκείνη,
για την οποία έχουν προσληφθεί. Η ανάθεση γίνεται µε την προϋπόθεση ότι,
κατά την κρίση της υπηρεσίας, ο υπάλληλος µπορεί να ανταποκριθεί στο
ανατιθέµενο έργο.
6. Αν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπηρετεί σε Νοσοκοµεία προσωπικό
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που δεν καλύπτεται από τους οριζόµενους
από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου κλάδους, κατατάσσεται σε θέσεις
αντίστοιχων προσωρινών κλάδων, που καταργούνται όταν οι θέσεις αυτές
κενωθούν µε οποιοδήποτε τρόπο.
Προσόντα διορισµού
Άρθρο 12.
1. Τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό κατά
κλάδο είναι :
α. Κλάδοι ΑΤ
α1. Για τον κλάδο ΑΤ ∆ιοικητικός - Λογιστικός, πτυχίο οποιουδήποτε τµήµατος
Νοµικής Σχολής Πανεπιστήµιου της ηµεδαπής ή πτυχίο ΑΣΟΕΕ ή ΠΑΣΠΕ ή
ανώτατων Βιοµηχανικών Σχολών της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σπουδών
αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της αλλοδαπής.
α2. Για τους κλάδους ΑΤ, που ονοµασία τους είναι ίδια µε την ονοµασία
τµήµατος Α.Ε.Ι. (όπως φαρµακευτικής, νοσηλευτικής, ψυχολογίας,
κοινωνιολογίας, παιδαγωγικής κ.λπ.) πτυχίο ή δίπλωµα αντίστοιχου τµήµατος
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της
αλλοδαπής.
α3. Για τον κλάδο ΑΤ Μηχανικών, που συγκροτείται από περισσότερες
ειδικότητες της ίδιας σχολής πτυχίο ή δίπλωµα αντίστοιχου τµήµατος Α.Ε.Ι.
της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της
αλλοδαπής.

α4. Για τον κλάδο ΑΤ Πληροφορικής
α. Πτυχίο ή δίπλωµα επιστήµης των υπολογιστών (SOFTWARE) Α.Ε.Ι. της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της
αλλοδαπής ή
β. Πτυχίο ή δίπλωµα Μηχανικών Η/Υ (HARDWARE) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
γ. Για τις παραπάνω ειδικότητες (α,β) επιτρέπεται ο διορισµός µε πτυχίο ή
δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής και
γνώσεις σε θέµατα αντίστοιχης κατά περίπτωση ειδικότητας (SOFTWARE ή
HARDWARE).
α5. Για τον κλάδο ΑΤ Στατιστικής
α. Πτυχίο Στατιστικής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σπουδών
αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της αλλοδαπής ή
β. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σπουδών αντίστοιχης
ειδικότητας Σχολών της αλλοδαπής και γνώσεις στατιστικής.
α6. Για τον κλάδο ΑΤ Βιβλιοφυλάκων.
α. Πτυχίο αρχειονοµίας και βιβλιοοικονοµίας Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος
τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της αλλοδαπής ή
β. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής,
γνώσεις βιβλιοθηκονοµίας και άριστη γνώση µιας ή δύο ξένων γλωσσών που
ορίζονται µε την προκήρυξη.
β. Κλάδοι ΑΡ.
β1. Για τους κλάδους ΑΡ ∆ιοίκησης Νοσοκοµείων και ΑΡ Λογιστικής, πτυχίο
διοίκησης Νοσοκοµείων ή λογιστικής Τ.Ε.Ι. ή τίτλος σποδών αντίστοιχης
ειδικότητας ισότιµων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ή πτυχίο στελεχών
διοίκησης ή λογιστηρίου ή γραµµατέων ή λογιστών ΚΑΤΕΕ ή τίτλος σπουδών
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιµων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
β2. Για τους κλάδους ΑΡ που η ονοµασία τους είναι ίδια µε την ονοµασία
τµήµατος Τ.Ε.Ι. (όπως νοσηλευτικής, µαιευτικής, φυσικοθεραπείας,
εργοθεραπείας, Ραδιολογίας και ακτινολογίας, Ιατρικών εργαστηρίων,
οδοντοτεχνικής, ∆ηµόσιας Υγιεινής κ.λπ.) πτυχίο ή δίπλωµα αντίστοιχου
τµήµατος Τ.Ε.Ι. ή ισότιµων σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµων Σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
β3. Για τον κλάδο ΑΡ Τεχνολογικών εφαρµογών, πτυχίο αντίστοιχου τµήµατος
Τ.Ε.Ι. ή τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας ισότιµων Σχολών της
ηµεδαπής η΄ αλλοδαπής ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιµων Σχολών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής.
β4. Για τον κλάδο ΑΡ Τεχνολογικός Η/Υ.
α. Πτυχίο ή δίπλωµα προγραµµατισµού και ανάλυσης Η/Υ (SOFTWAREµικρά), Τ.Ε.Ι. ή τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας ισότιµων σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
γ. Για τις παραπάνω ειδικότητες (α, β)επιτρέπεται ο διορισµός µε πτυχίο ή
δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή ισότιµων Σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε πτυχίο ή
δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή ισότιµων Σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή
ισότιµων Σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και γνώσεις σε θέµατα
αντίστοιχης, κατά περίπτωση ειδικότητας (SOFTWARE ή HARDWARE µικρά).
γ. Κλάδοι ΜΕ.
γ1. Κλάδος ΜΕ ∆ιοικητικός

Για µία πενταετία από την έναρξη ισχύος του ∆/τος αυτού προσόν διορισµού
στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυµνασίου ή
ισότιµου σχολείου ανεξάρτητα από ειδικότητα. Για την επόµενη πενταετία οι
θέσεις του κλάδου καλύπτονται κατά το ήµισυ από κατόχους, απολυτηρίου
λυκείου ή εξαταξίου γυµνασίου ή ισότιµου σχολείου ανεξάρτητα από
ειδικότητα και κατά το ήµισυ από κατόχους πτυχίου τµήµατος υπάλληλων
διοίκησης ή τµήµατος υπάλληλων λογιστηρίου επαγγελµατικού λυκείου. Μετά
τη συµπλήρωση της δεύτερης πενταετίας, οι θέσεις του κλάδου καλύπτονται
αποκλειστικά από κατόχους πτυχίου τµήµατος υπάλληλων διοίκησης ή
τµήµατος υπάλληλων λογιστηρίου επαγγελµατικού λυκείου.
γ2. Κλάδος ΜΕ ∆ακτυλογράφων:
Για µία πενταετία από την έναρξη ισχύος του ∆/τος αυτού προσόν διορισµού
στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται απολυτήριο λυκείου ή ισότιµου σχολείου
ανεξάρτητα από ειδικότητα. Για την επόµενη πενταετία οι θέσεις του κλάδου
καλύπτονται κατά το ήµισυ από κατόχους απολυτηρίου λυκείου ή ισότιµου
σχολείου ανεξάρτητα από ειδικότητα και κατά το ήµισυ από κατόχους πτυχίου
τµήµατος υπάλληλων διοίκησης επαγγελµατικού λυκείου. Μετά τη
συµπλήρωση της δεύτερης πενταετίας, οι θέσεις του κλάδου καλύπτονται
αποκλειστικά από κατόχους πτυχίου τµήµατος υπάλληλων διοίκησης
επαγγελµατικού λυκείου.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ορίζεται ως πρόσθετο προσόν διορισµού
η άριστη γνώση ελληνικής δακτυλογραφίας, πέραν από τα παραπάνω, ως
επιπρόσθετο προσόν η άριστη γνώση ξενόγλωσσης δακτυλογραφίας ή και
στενογραφίας.
γ3. Κλάδος ΜΕ Τεχνικός:
Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο αντίστοιχου
τµήµατος τεχνικού λυκείου ή αντίστοιχης κατεύθυνσης τεχνικής και
επαγγελµατικής σχολής ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών µαθητείας
του Ο.Α.Ε.∆. του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 16/Α) ή άλλης ισότιµης Σχολής. Κάθε
φορά που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων µε υποψηφίους
µε τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται για µία τριετία από την έναρξη ισχύος
του ∆/τος αυτού, ο διορισµός µε προσόν το πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας
αναγνωρισµένης κατώτερης Σχολής, ή αντίστοιχη εµπειρία.
γ4. Για τον κλάδο ΜΕ Προσωπικού Η/Υ:
α. Πτυχίο τµήµατος προγραµµατιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών τεχνικού
λυκείου, ή άλλου ισότιµου σχολείου ή
β. Πτυχίο κατεύθυνσης αυτοµατισµού - ηλεκτρονικών υπολογιστών τεχνικής
και επαγγελµατικής σχολής ή άλλης ισότιµης σχολής ή
γ. Πτυχίο κατεύθυνσης υπάλληλων χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστή και
διατρητικών µηχανών τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής ή άλλης ισότιµης
σχολής.
δ. Για τις παραπάνω ειδικότητες (α, β, γ) επιτρέπεται ο διορισµός µε
απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυµνασίου ή άλλου ισότιµου σχολείου ή
τεχνικής και επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλης
ισότιµης σχολής και γνώσεις σε θέµατα αντίστοιχης , κατά περίπτωση,
ειδικότητας.
γ5. Για τον κάδος ΜΕ Τηλεφωνητών.
Πτυχίο αναγνωρισµένης Σχολής Τυφλών Τηλεφωνητών. Κάθε φορά που δεν
είναι δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων µε υποψηφίους µε τα ανωτέρω

προσόντα, επιτρέπεται ο διορισµός µε πτυχίο τµήµατος υπάλληλων διοίκησης
επαγγελµατικού λυκείου.
γ6. Για τους κλάδους ΜΕ που η ονοµασία τους είναι ίδια µε την ονοµασία
τµήµατος τεχνικού ή επαγγελµατικού λυκείου ή κατεύθυνσης τεχνικών και
επαγγελµατικών Σχολών (όπως παρασκευαστών, χειριστών - εµφανιστών,
µαγείρων, κηπουρών, τραπεζοκόµων, σερβιτόρων κ.λπ.) προσόν διορισµού
ορίζεται απολυτήριος τίτλος αντίστοιχου τµήµατος ή κατεύθυνσης.
δ. Κλάδος ΣΕ
δ1. Για τους κλάδους ΣΕ.
α. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή απολυτήριο τριταξίου
γυµνάσιου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1977,
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου και
β. Αντίστοιχη εµπειρία για όσες ειδικότητες απαιτείται.
γ. Για µία τριετία από την έναρξη ισχύος του ∆/τος αυτού και εφόσον δεν είναι
δυνατή η πλήρωση θέσεων κλάδου ΣΕ από υποψηφίους µε απολυτήριο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσόν διορισµού ορίζεται αντίστοιχη ειδικότητα
ή εµπειρία.
2. Με τον οργανισµό κάθε Νοσοκοµείου, µπορεί, πέρα από τα οριζόµενα
τυπικά προσόντα της αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθµίδας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου να ορίζονται και εξειδικευµένα
προσόντα.
3. Οι διατάξεις, που για ορισµένες ειδικότητες προβλέπουν για την άσκησή
τους άδεια δεν θίγονται.
Προϊστάµενοι Υπηρεσιών
Άρθρο 13.
1. Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται η Επιστηµονική Επιτροπή του άρθρ. 12
του Ν. 1397/1983, η οποία έχει µόνο επιστηµονικές αρµοδιότητες στους
τοµείς και στα τµήµατα αυτής οι Προϊστάµενοι ορίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 11 του Ν. 1397/1983.
2. Στην Νοσηλευτική υπηρεσία προΐσταται:
α. Στην ∆/νση υπάλληλος του κλάδου ΑΤ ή ΑΡ Νοσηλευτικού Προσωπικού, ή
του κλάδου ΑΡ Μαιών, όταν πρόκειται για ειδικό Μαιευτήριο µε βαθµό 3ο-2ο.
β. Σε κάθε τοµέα, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ ή ΑΡ Νοσηλευτικού ή του
κλάδου ΑΡ Μαιών, ανάλογα µε την εξειδίκευση µε βαθµό 4ο-3ο.
γ. Σε κάθε τµήµα, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ ή ΑΡ Νοσηλευτικού
Προσωπικού ή του κλάδου ΑΡ Μαιών για τα Μαιευτικά Τµήµατα ή του κλάδου
ΑΡ Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόµων για τµήµατα Κοινωνικής Ιατρικής µε
βαθµό 5ο-4ο και εφόσον δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΜΕ
Νοσηλευτικού Προσωπικού µε βαθµό 5ο-6ο.
3. Στη ∆ιοικητική Υπηρεσία προΐσταται
α. Στη ∆/νση, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ ∆ιοικητικού-Λογιστικού µε βαθµό 2ο.
β. Στην υποδιεύθυνση ∆ιοικητικού, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή του κλάδου ΑΡ ∆ιοίκησης Νοσοκοµείων, µε βαθµό 3ο-2ο.
γ. Στην υποδιεύθυνση Οικονοµικού, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ ∆ιοικητικούΛογιστικού ή του κλάδου ΑΡ Λογιστικής, µε βαθµό 3ο-3ο.
δ. Στην υποδιεύθυνση Τεχνικού, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ Μηχανικών µε
βαθµό 3ο-3ο.

Για τις περιπτ. α, β, γ και δ , αν δεν υπηρετούν υπάλληλοι ΑΤ στον οριζόµενο
βαθµό (2ο ή 3ο02ο), προΐστανται υπάλληλοι του αµέσως κατώτερου βαθµού
και αν δεν υπάρχουν ΑΤ, υπάλληλοι των αντίστοιχων κλάδων ΑΡ.
ε. Σε καθένα από τα τµήµατα ή γραφεία Προσωπικού, Γραµµατείας, Κίνησης
αρρώστων και Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ
∆ιοικητικού - Λογιστικού ή ΑΡ ∆ιοίκησης Νοσοκοµείων ή ΜΕ ∆ιοικητικός µε
βαθµό 5ο-4ο, όπως ορίζονται µε τον οργανισµό του Νοσοκοµείου.
στ. Στο Τµήµα Οικονοµικών, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή του κλάδου ΑΡ Λογιστικού, µε βαθµό 5ο-4ο.
ζ. Στο τµήµα Τεχνικού, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ Μηχανικών µε βαθµό 604ο.
η. Στο τµήµα Πληροφορικής Οργάνωσης, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ
Πληροφορικής ή του κλάδου ΑΡ Τεχνολογικός Η/Υ, µε βαθµό 5ο-4ο.
θ. Στο τµήµα ή Γραφείο ∆ιατροφής, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ ∆ιαιτολόγων,
µε βαθµό 5ο-4ο.
ι. Στο τµήµα ή Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας υπάλληλος του κλάδου ΑΤ
Κοινωνικών Λειτουργών µε βαθµό 5ο-4ο.
ια. Στο Τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, υπάλληλος του κλάδου ΑΤ
Μηχανικών, µε βαθµό 6ο-4ο.
ιβ. Στο τµήµα Παραϊατρικών επαγγελµάτων (τεχνολόγων), υπάλληλος του
κλάδου ΑΡ Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΑΡ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας ή ΑΡ
Φυσιοθεραπευτών ή ΑΡ Εργοθεραπευτών µε βαθµό 6ο-4ο.
ιγ. Στα αυτοτελή Γραφεία Επιστασίας και Ιµατισµού υπάλληλος του κλάδου
ΑΡ ∆ιοίκησης Νοσοκοµείων ή ου κλάδου ΜΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό 6ο και
πάνω.
4. Οι υπάλληλοι που προΐστανται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, τη ∆ιοικητική
Υπηρεσία και τις οργανικές υποδιαιρέσεις αυτών, σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3
του παρόντος άρθρου, ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε
φορά αντίστοιχα για τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.
Προσωπικό Κέντρων Υγείας
Άρθρο 14.
1. Στο σύνολο των θέσεων κάθε υπηρεσίας που καθορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του αρθρ. 9 του παρόντος, δεν συµπεριλαµβάνονται οι θέσεις των
γιατρών των Κέντρων Υγείας, που υπηρετούν µόνιµα σ΄ αυτά και τα
Περιφερειακά Ιατρεία, καθώς και οι θέσεις των άλλων κλάδων προσωπικού
που υπηρετεί σ΄ αυτά.
2. Ο συνολικός αριθµός των θέσεων του κατά υπηρεσία προσωπικού, που
καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 9 του παρόντος , κατανέµεται
αντίστοιχα µεταξύ των κλάδων κάθε υπηρεσίας µε τον οργανισµό του
Νοσοκοµείου.
Άρθρο 15.
Με τον οργανισµό κάθε Νοσοκοµείου ορίζονται :
α. Η νοµική µορφή του.
β. Η επωνυµία του.
γ. Ο συνολικός αριθµός κρεβατιών του και η κατανοµή τους στους τοµείς.
δ. Οι τοµείς και τα τµήµατα της Ιατρικής Υπηρεσίας.
ε. Η διάρθρωση της νοσηλευτικής και διοικητικής υπηρεσίας και οι ειδικότερες
αρµοδιότητες τους.

στ. Οι κλάδοι προσωπικού.
ζ. Οι κατά κλάδο κατηγορία θέσεις και η διαβάθµισή τους.
η. Ο σκοπός του.
θ. Η έδρα του.
ι. Η σφραγίδα του.
ια. Οι πηγές των εσόδων τους (πόροι).

