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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ακόλουθη εργασία με τίτλο «Δομή, Οικονομική Λειτουργία και Οργάνωση του 

Γενικού Νοσοκομείου Αργους» εκπονήθηκε με σκοπό την μελέτη και τη παρουσίαση του 

Γενικού Νοσοκομείου Αργους προκειμένου να αξιολογηθούν και να εντοπισθούν τα 

προβλήματα που παρουσιάζονται σε αυτό.

Η εργασία περιλαμβάνει επτά κεφάλαια στα οποία θα εξετάσουμε, τη δομή και 

διάρθρωση του Γενικού Νοσοκομείου Άργους , τους στόχους, την λειτουργία, καθώς και τις 

κατηγορίες προσωπικού που στελεχώνουν το νοσοκομείο αυτό. Στο τέλος γίνεται μία 

σύντομή αναφορά στο Επιχειρησιακό σχέδιο του Νοσοκομείου Αργολίδας και τα ωφέλει που 

θα είχαν οι πολίτες από την δημιουργία του.

Αναλυτικότερα:

Στο Πρώτο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον σκοπό και στην ίδρυση του Γενικού 

Νοσοκομείου Άργους.

'Ζ Στο Δεύτερο Κεφάλαιο έχουμε την Γεωγραφική Θέση και την Κτιριακή 

Χωροκατανομή του Νοσοκομείου .

^  Στο Τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η Διοικητική Δομή η Οργάνωση και η ανάλυση 

του προσωπικού του Γ ενικού Νοσοκομείου Άργους.

^  Το Τέταρτο Κεφάλαιο περιλαμβάνει τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του 

Νοσοκομείου.

^  Στο Πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζει την Νοσολογική Κίνηση του Νοσοκομείου.

^  Το Έκτο Κεφάλαιο παρουσιάζει το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Νοσοκομείου του 

Νομού Αργολίδας.

^  Το Έβδομό Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα Οικονομικά Στοιχεία του Γενικού

Νοσοκομείου Άργους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΡΓΟΥΣ



1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ρόλος των υγειονομικών υπηρεσιών είναι η προσφορά φροντίδας, υγείας και 

περίθαλψής. Αυτές οι υπηρεσίες παράγονται σε Μονάδες οι οποίες λειτουργούν στο πλαίσιο 

του συστήματος υγείας και αποτελούν οργανισμούς. Η μονάδα που θα εξετάσουμε, το Γενικό 

Νοσοκομείο Άργους, είναι μία τέτοια μονάδα οι οποία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ ).

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Σύμφωνά με το άρθρο 3, αριθμός φύλλου 895, τεύχος δεύτερο της 22ης Δεκεμβρίου 1986 

στο ΦΕΚ σκοπός του νοσοκομείου είναι:(Ι)

(Α) Η παροχή στο πλαίσιο και την έκταση της διάρθρωσης της Ιατρικής του Υπηρεσίας, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψής, ισότιμα για κάθε πολίτη ανεξάρτητό από 

την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας.

(Β) Η ανάπτυξη και προαγωγή της Ιατρικής ερευνάς και

(Γ) Η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης, συνεχούς εκπαίδευσής γιατρών καθώς και 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων υγείας.

(1). « Αναμόρφωση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Άργους» (Αρ. Φύλλου: 895/Β/22.12.1986).



1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

Το πρώτο Νοσοκομείο στο Άργος ιδρύθηκε από τους Βενετσιάνους, ήταν Στρατιωτικό 

και λειτουργούσε στους γνωστούς “ Στρατώνες του Καποδίστρια”, οι οποίοι χτίστηκαν γύρω 

στο 1700 όταν το Άργος ήταν υπό Ενετική κατοχή ( 1686 -1715 ).Υπάρχει η άποψη πώς είχε 

μορφή φιλανθρωπικού ιδρύματος περίθαλψης και το διηύθυναν οι “ Αδερφοί του Ελέους”(2). 

Το 1828 όπως φαίνεται το Νοσοκομείο μεταφέρεται στο τζαμί του Άργους. Την άνοιξη του 

1828 επιδημία πανούκλας μάστισε την περιοχή της Αργολίδας. Ο τότε “ Έφορος Υγείας” 

Δημ. Περούκας, σε έγγραφο του προς την κεντρική Διοίκηση (15-6-1828) αναφέρεται στο 

Νοσοκομείο της πόλης, ρητά με το όνομα “ Νοσοκομείον Άγιος Κωνσταντίνος ”. Το 

διαχωρίζει μάλιστα από τους “ Στρατώνες του Καποδίστρια”, γράφοντας πως “οι ασθενείς 

μεταφέρονται εις το Νοσοκομείον και οι μολυσμένοι εις το καθαρτήριων”, που από άλλο 

έγγραφο μαθαίνουμε πως ήταν το “μπεζεστένιο” δηλαδή το κτίριο που οι Τούρκοι είχαν 

μετατρέψει σε αγορά (οι Στρατώνες του Καποδίστρια). Το Νοσοκομείο Άγιος Κωνσταντίνος 

συνέχισε την λειτουργία του για πολλά χρόνια σαν στρατιωτικό και είναι πολλές οι αναφορές 

του σε αυτό (1831, 1833,1834 και1852).

Την περίοδο 1869 -  1918 στην περιοχή του Άργους δεν λειτουργούσε Νοσοκομείο ούτε 

σε υποτυπώδη μορφή, την περίθαλψη των πολιτών αναλάμβαναν κατ’ οίκων ιατροί της 

πόλης. Το 1933 ιδρύθηκε και λειτούργησε ένα ιδιότυπο πολυϊατρίο, που ονομάστηκε 

“Ααϊκόν Ιατρείον ”. Σκοπός του ήταν η ιατρική περίθαλψη και ανακούφιση των 

δυστυχούντων απόρων της πόλης. Τα περισσότερα διαδεδομένα νοσήματα που απασχόλησαν 

το Ααϊκόν Ιατρείον ήταν: ελονοσία, αφροδίσια, και τραχώματα. Το 1939 όταν η ανάγκη για 

ύπαρξη νοσηλευτικής μονάδας στο Άργος έγινε επιτακτική λόγω της ορατής απειλής του 

επερχόμενου πολέμου, επιτάχτηκε το κτίριο του μεγάρου Δαναού. Από την 1η Νοεμβρίου 

του 1940 οργανώθηκε και λειτούργησε στο ισόγειο υποτυπώδης νοσηλευτική μονάδα με την 

επωνυμία “Προσωρινόν Νοσοκομείο Άργους”. Από την 6η Μαρτίου 1941, λόγω των 

αναγκών το Νοσοκομείο επεκτάθηκε και στους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου Δαναός και 

πήρε την ονομασία: “Νοσοκομείον Πολιτικής Επιστρατεύσεως”.

Το 1942 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φύλλο 299/26-11-42) το 

“Κανονιστικό Διάταγμα”, με το οποίο ορίζεται σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το 

αποκαλούμενον “Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομείον Άργους ” με ανάπτυξη “μέχρι 50 κλινών”. 

Το διάταγμα προβλέπει τη λειτουργία τριών κλινών, Παθολογικής, Χειρουργικής και
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Μαιευτικής -  Γυναικολογικής, με ένα γιατρό Διευθυντή για κάθε μία. Προέβλεπε ακόμη έναν 

ιατρό -  βοηθό νοσοκομείου (για όλες τις κλινικές ), 6 αδερφές νοσοκόμες, μία μαία και ένα 

φαρμακοποιό. Τον Οκτώβριο του 1944 το Νοσοκομείο μεταφέρθηκε στο “Μέγαρο 

Κωνσταντόπουλου” για μεγαλύτερη άνεση χώρου. Το 1961, με Βασιλικό Διάταγμα 947/9-12- 

61 αναμορφώθηκε ο Οργανισμός του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Άργους και 

μετονομάστηκε σε “ Γενικό Νοσοκομείο Άργους ”, με 45 αναπτυγμένες κλίνες νοσηλείας. 

Για πρώτη φορά αναπτύσσονται εργαστήρια Ακτινολογικό και Μικροβιολογικό. Το 1966 το 

νοσοκομείο μεταφέρεται σε οικοδόμημα ιδιοκτησίας I. Χατζάρα επειδή ο ιδιοκτήτης του 

Κωσταντοπούλειου ζήτησε μεγάλη αύξηση του ενοικίου. Το νοσοκομείο στεγάστηκε εκεί 

μέχρι το 1973, όπου αργότερα μεταφέρθηκε στο νέο κτήριο.

Το σημερινό Νοσοκομείο του Άργους, οφείλει την ύπαρξη του στην μεγάλη αγάπη 

κάποιων Αργείον για την πόλη τους και τις προσφορές τους για τις ανάγκες της 

υγειονομικής περίθαλψης των συμπολιτών τους. Με πρώτους την Αικατερίνη Καλλιοντζή και 

τον ανιψιό της Δημοσθένη Δεσμίνη ξεκίνησε μια σειρά δωρεών και κληροδοτημάτων που 

έχτισαν , επεκτείναν και συνέχισαν ακόμη και σήμερα τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και 

της λειτουργίας του Νοσηλευτικού ιδρύματος.

Η δωρεά “Δεσμίνη - Καλλιοντζή” έγινε το 1936, με διαθήκη του Δημοσθένη Δεσμίνη 

που κληροδότησε την περιούσια του και την περιουσία της θείας του Αικατερίνης Καλλιοτζή, 

προς το ίδρυμα “Δημοτικόν Νοσοκομείο Δεσμίνη -  Καλλιοτζή ”. Το 1936 έγινε η επιλογή 

του τόπου για την ανέγερση του Νοσοκομείου. Επιλέχτηκε έκταση 57 στρεμμάτων στους 

ανατολικούς προποδές του λόφου της Ασπίδας. Ρευστοποιήθηκαν δύο ακίνητα του 

κληροδοτήματος και έγινε η πρώτη αρχιτεκτονική μελέτη (1938). Ο πόλεμος που 

ακολούθησε σταμάτησε κάθε πρόοδο.

Το θέμα της ανέγερσης του Νοσοκομείου έρχεται πάλι στο προσκήνιο μετά το τέλος του 

πολέμου. Στο υπάρχον κληροδότημα προστίθεται το κληροδότημα του Αναστασίου Στεργίου 

(Ιούνιος 1941) που άφησε μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στο ίδρυμα, χωρίς όμως 

δικαίωμα εκποίησης. Όμως με νόμο που ψηφίστηκε στην Βουλή στις 31-1-1957 λύνεται το 

νομικό πρόβλημα της εκποίησης της περιουσίας Στεργίου. Στις 2 Μαρτίου 1959 αποφασίζετε 

η εξαγορά 8320 τ.μ και ανατίθεται η σύνταξη κτιριακής μελέτης. Στις 14 Μάΐου 1961 

περεδώθηκε η οριστική μελέτη στην Επιτροπή Διαχείρισης αλλά η οικονομική άδεια 

εκδόθηκε το 1998, μετά από 35 ολόκληρα χρόνια. Τον Αύγουστο του 1963, οι εργασίες 

σταμάτησαν από έλλειψη χρημάτων, αφού η Επιτροπή Διαχείρισης δεν προχώρησε σε 

εκποίηση των ακινήτων του κληροδοτήματος.
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Ο Κωνσταντίνος Μπαμπαλιάρος πέθανε στην Αμερική και με Διαθήκη του κληροδότησε 

στο Δήμο Άργους μια ημιτριώροφη κατοικία στην πλατεία Δερβενακίων και 10 χιλιάδες 

δολάρια, “δια την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού Ο Δήμος Άργους αποφασίζει την 

εκποίηση του οικήματος της δωρεάς αυτής και προσφέρει το τίμημα στο Νοσοκομείο παρά 

τις αντιδράσεις. Τα χρήματα από την εκποίηση του κληροδοτήματος δεν ήταν αρκετά για να 

τελειώσει το οικοδόμημα. Έτσι στις 4 Αυγούστου 1972 ο Δημήτριος Αθ. Μπόνης, πρόεδρος 

του Δ.Σ του Νοσοκομείου προσφέρει το ποσό του ενός εκατομμυρίου. Τελικά το κτίριο 

ολοκληρώθηκε σε οικόπεδο 7500 τ.μ . Περιλάμβανε υπόγειο 995.7 τ.μ, ισόγειο 1330.6 τ.μ και 

όροφο 1390.4 τ .μ .

Ανάμεσα στα χρόνια 1963 και 1973 το υπό ανέγερση κτίριο κινδύνεψε να αλλάξει 

προορισμό και να στεγάσει Άσυλο Ανιάτων. Το πρόβλημα λύθηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Νοσοκομείου με την εξής κίνηση: Προκήρυξε στις 4 Ιουλίου 1973, 

μειοδοτικό διαγωνισμό μισθώσεως ακινήτου οικήματος, άνω των 1000 τ.μ, 30 δωματίων μετά 

των βοηθητικών αυτών χώρων, για την στέγαση του Νοσοκομείου. Η Επιτροπή 

Κληροδοτήματος προσέφερε το νέο κτίριο έναντι συμβολικού τιμήματος και το Υπουργείο 

δεν αρνήθηκε την προσφορά. Το Σάββατο 21η Ιουλίου 1973 και ώρα 7'1 μ.μ έγιναν επιτέλους 

τα επίσημα εγκαίνια της λειτουργίας του Νοσοκομείου Άργους στο νέο κτίριο.

(2).Λεύκωμα του Γενικού Νοσοκομείου Αργους «1997-2001, η νέα προοπτική » σελ.11

- 10-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ 

ΧΩΡΟΚΑΤΑΝΟΜΗ

- 11 -



2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να δείξουμε την τοποθεσία που βρίσκεται το 

Γενικό Νοσοκομείο Άργους και το κτηριακό συγκρότημα που είναι τοποθετημένο το 

Νοσοκομείο.

Έτσι θα δούμε κατά πόσο το Νοσοκομείο βρίσκεται σε ικανοποιητική θέση στο Νομό 

και την πόλη του Άργους, με αποτέλεσμα την ευκολία ή την δυσκολία πρόσβασης των 

κατοίκων του Νομού σε αυτό.

2.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο του Άργους είναι εγκατεστημένο στους ανατολικούς πρόποδες 

του λόφου Ασπίδας σε οικόπεδο εκτάσεως 57 περίπου στρεμμάτων και περικλείεται από την 

οδό Κορίνθου και την οδό Ηρακλέους. Η πρόσβαση στο Νοσοκομείο γίνεται από την οδό 

Κορίνθου και από την οδό Ηρακλέους .

Το Γενικό Νοσοκομείο Άργους βρίσκεται στην είσοδο της πόλης του Άργους. Η 

γεωγραφική του θέση είναι τέτοια οι οποία καλύπτει ολόκληρο το νομό Αργολίδας αλλά και 

ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού των όμορων Επαρχιών, Νεμέας και Κυνουρίας, λόγω 

της μικρής απόστασης τους από το Νοσοκομείο του Άργους.

Περίπου το 52% των προσερχόμενων στο Νοσοκομείο, αφορά αγροτικό πληθυσμό με 

ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Γ.Α. Επίσης κρίσιμο χαρακτηριστικό της πληθυσμιακής σύνθεσης 

του Νομού είναι ο μεγάλος αριθμός αλλοδαπών που διαμένουν μόνιμα ή ορισμένους μήνες 

τον χρόνο, ασχολουμένη σε αγροτικές εργασίες οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα ενημερωμένοι σε 

θέματα υγιεινής. Συγκεντρώνει επίσης μεγάλο μέρος τσιγγάνων που μένουν σε αρκετούς 

καταυλισμούς διάσπαρτους στο Νομό Αργολίδας .

Υπάρχει επίσης τακτική συγκοινωνία από την αφετηρία που βρίσκεται στο κέντρο τής 

πόλης και κάνει στάση απέναντι ακριβώς από το νοσοκομείο επί της οδού Κορίνθου. Στην 

είσοδο του Νοσοκομείου υπάρχει αφετηρία TAXI και υπάρχουν δύο φαρμακεία απέναντι και 

δίπλα από το νοσοκομείο τα οποία εξυπηρετούν άμεσα τους ασθενείς.
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2.3 ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΩΡΟΚΑΤΑΝΟΜΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άργους είναι χτισμένο σε οικόπεδο 57 περίπου στρεμμάτων, και 

αποτελείται από 1 κτίριο το οποίο έχει έναν επιπλέον όροφο και την Μονάδα Τεχνητού 

Νεφρού σε ξεχωριστό κτήριο. Κάθε όροφος αποτελείται από τα εξής τμήματα:

ΥΠΟΓΕΙΟ Α :

Φαρμακείο

Τεχνική Υπηρεσία

Νεκροθάλαμος

Σιδερωτήρια

Πληντύρια

Κουζίνα

ΥΠΟΓΕΙΟ Β :

Αιματολογικό 

Μικροβιολογικό 

Αξονικός Τομογράφος 

Ακτινοδιαγνωστικό 

Φυσικοθεραπευτή ριο 

Βιοχημικό

Παθολογοανατομικό

Κυταρρολογικό

ΙΣΟΓΕΙΟ :

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 

Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων 

Σταθμός Αιμοδοσίας 

Γ ραμματεία Διοίκησης 

Γ ραφείο Κίνησης Ασθενών 

Καρδιολογική Κλινική 

Τηλεφωνικό Κέντρο
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Παθολογική Κλινική

Α' ΟΡΟΦΟΣ:

Χειρουργεία

Μαιευτικό — Γ υναικολογικό 

Χειρουργική Κλινική 

Ουρολογική 

Ορθοπεδική 

Γ ραφεία Διοίκησης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ
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3.1 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΜΗ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ
Σύμφωνα με (1):

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3 και 4 του άρθρου 10 του Ν.1397/83 « Εθνικό 

Σύστημα Υγείας » (ΦΕΚ 143 /Α /83).

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 87/86 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των 

Νοσοκομείων » (ΦΕΚ 32/Α/86).

3. Τις 19/24.9.85 αποφάσεις του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Άργους .

Το Γενικό Νοσοκομείο Άργους που ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 746/1975 

« Περί τροποποιήσεως ,συμπληρώσεως, και κωδικοποιήσεως του Οργανισμού του 

Γενικού Νοσοκομείου Άργους » (ΦΕΚ 243/Α/1975) και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου, που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.Π/τος 2592/53 «Περί 

οργανώσεως της Ιατρικής Αντιλήψεως »(ΦΕΚ254/Α/53), όπως τροποποιήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και στις διατάξεις του Ν. 1397/83 «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α/83), οργανώνεται με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Το Νοσοκομείο αυτό ορίζεται ως Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο και φέρει την 

επωνυμία «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ».Η έδρα της 

κεντρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου είναι η πόλη του Άργους. Το Νοσοκομείο έχει 

σφραγίδα στρογγυλή στην οποία αναγράφεται σε επάλληλους κύκλους «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ -  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ» και στην 

μέση το Εθνόσημο.

(1). ΦΕΚ «Αναμόρφωση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Άργους» (Αρ. Φύλλου:

895/Β/22.12.1986).
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3.2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις Υπηρεσίες:

Α)Ιατρική 

Β) Νοσηλευτική 

Γ) Διοικητική

Κάθε υπηρεσία έχει δική της ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση. Οι τρεις 

υπηρεσίες είναι μεταξύ τους ισότιμες και υπάγονται ιεραρχικά στον Διοικητή του 

Νοσοκομείου.

Το προσωπικό του τοποθετείται και υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία από αυτή που υπάγεται 

κατά κλάδο και κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, υπάγεται 

ιεραρχικά στην υπηρεσία που υπηρετεί.

Α .ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Σε τμήματα:

Α) Παθολογικό 

Β) Καρδιολογικό 

Γ) Παιδιατρικό 

Δ) Νευρολογικό

Σε μονάδες:

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

- 17-



2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Σε τμήματα:

Α) Χειρουργικό 

Β) Ορθοπεδικό 

Γ) Ουρολογικό 

Δ) Μαιευτικό — Γυναικολογικό 

Ε) Αναισθησιολογικό 

ΣΤ) Οδοντριατικό

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Σε τμήματα:

Α) Μικροβιολογικό -  Βιοχημικό

Β) Ακτινοδιαγνωστικό

Γ) Αιματολογικό

Δ) Παθολογοανατομικό

Ε) Αιμοδοσίας

ΣΤ) Φαρμακευτικό

Ζ) Σταθμός Αιμοδοσίας

4. ΑΙΑΤΟΜΕΑΚΑ
Α)Επείγοντα Περιστατικά 

Β) Ημερήσιας Νοσηλείας

Στους τομείς λειτουργούν Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με 

τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν στο νοσοκομείο.
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Στο οργανόγραμμα που ακολουθεί, φαίνεται η διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΜΑ1ΕΥΤΙΚΟ-

ΓΎΝΑΙΚΟΛΟΠΚΟ
ΤΜΗΜΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟ 
ΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΙΙΜΑ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ

ΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΙΙΜΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

Μ.Τ.Ν ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΛΙΑΤΟΜΕΑΚΑ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1:

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 

Πηγή: Ιδία έρευνα
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Β. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε (5) τμήματα .(2)

(Α) Το 1° και το 2° Νοσηλευτικό Τμήμα καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής 

Υπηρεσίας.

(Β) Το 3° και το 4° Νοσηλευτικό Τμήμα καλύπτουν τον Χειρουργικό Τομέα και τα 

Εξωτερικά Ιατρεία της Ιατρικής Υπηρεσίας.

(Γ) Το 5° Νοσηλευτικό Τμήμα καλύπτει τον Εργαστηριακό Τομέα και τα Διατομεακά 

Τμήματα (Ημερήσιας Νοσηλείας και Επειγόντων Περιστατικών ).

Με απόφαση του Δ.Σ του νοσοκομείου μπορεί να μεταφέρονται τα νοσηλευτικά τμήματα 

από το ένα νοσηλευτικό τομέα στον άλλο μέσα στα πλαίσια του κατώτερου και ανώτερου 

ορίου διάρθρωσής αυτών.

Στο Νοσοκομείο συνίσταται Νοσηλευτική Επιτροπή που αποτελείται από:

Α. Τον Δ/ντη -  τρία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρο.

Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος, ως Αντιπρόεδρο.

Γ. Ένα (1) Διπλωματούχο Τμήματος, ως Γραμματέα.

Τα μέλη (β) και (γ) εκλέγονται για δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφοφορία από το 

νοσηλευτικό προσωπικό που συνέρχεται με πρόσκληση του Διευθυντού -  ντριας. Η 

Νοσηλευτική Επιτροπή γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία 

της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και εισηγείται σχετικά με τον Πρόεδρο της στα αρμόδια 

όργανα του νοσοκομείου.

(2). ΦΕΚ «Αναμόρφωση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργους» (Αρ. Φύλλου:

895/Β/22.12.1986).
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Η διάρθρωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας φαίνεται στο ακόλουθο οργανόγραμμα:

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2:

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 

Πηγή: Ιδία ερευνά
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Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Διοικητική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται στα τμήματα και 

αυτοτελή γραφεία(3):

Α ΤΜΗΜΑΤΑ;

Α. Προσωπικού 

Β. Γραμματείας 

Γ. Οικονομικού 

Δ. Τεχνικού

Ε. Πληροφορικής -  Οργάνωσης 

Στ. Βιοιατρικής Τεχνολογίας

Β' ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ

Α. Κίνησης Αρρώστων 

Β. Διατροφής

Γ. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων 

Δ. Κοινωνικής Υπηρεσίας 

Ε. Επιστασίας 

Στ. Ιματισμού

(3). ΦΕΚ «Αναμόρφωση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Άργους» (Αρ. Φύλλου:

895/Β/22.12.1986).
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Στο οργανόγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η διάρθρωση της Διοικητικής Υπηρεσίας .

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3 : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πηγή: Ιδία Ερευνά
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3.3 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:

Α) Από γιατρούς που κατέχουν θέσεις κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ που συνιστώνται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1397/83, στον κλάδο γιατρών Ε.Σ.Υ του Υπουργείου 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατανέμονται στο Νοσοκομείο αυτό.

Β) Από ειδικευόμενους γιατρούς, που τοποθετούνται σε θέσεις ειδικευομένων γιατρών, 

που έχουν συσταθεί με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση της απόφασης αυτής, ή που 

συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Γ) Από άλλους επιστήμονες που προσφέρουν συναφείς υπηρεσίες με το έργο της 

Ιατρικής Υπηρεσίας των παρακάτω κατά κατηγορία κλάδων, σε καθένα από τους οποίους 

συνιστώνται οι αντίστοιχες οριζόμενες θέσεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε
Κλάδος Π.Ε Βιοχημικών -  Χημικών 

Μία (1) θέση

Κλάδος Π.Ε Φαρμακοποιών 

Δύο (2) θέσεις

Δ) Από το προσωπικό των παρακάτω κατά κατηγορία κλάδων ,σε καθένα από τους οποίους 

συνιστώνται οι αντίστοιχα εργαζόμενες θέσεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.Ε
Κλάδος Α.Ε Βοηθών Φαρμακείου 

Δύο (2) θέσεις
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3.4 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό 

κατηγορία κλάδων , σε καθένα από τους οποίους συνιστώνται οι 

θέσεις:

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε
Κλάδος Π.Ε Νοσηλευτικής 

Δύο (2) θέσεις

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε
Κλάδος Τ.Ε Νοσηλευτών -  τριών 

Πενήντα τέσσερις (54) θέσεις 

Κλάδος Τ.Ε Επισκεπτών -  τριών 

Δύο (2) θέσεις 

Κλάδος Τ.Ε Μαιών -  των 

Δέκα (10) θέσεις

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.Ε
Κλάδος Δ.Ε Αδελφών Νοσοκόμων 

Τριάντα εννέα (39) θέσεις 

Κλάδος Δ.Ε Ανδρών Νοσοκόμων 

Πέντε (5) θέσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε
Κλάδος Υ.Ε Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού 

Είκοσι Τρεις (23) θέσεις

των παρακάτω κατά 

αντίστοιχα οριζόμενες
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3.5 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διοικητική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω κατά κατηγορία

κλάδων, σε καθένα από τους οποίους συνιστώνται οι αντίστοιχες οριζόμενες θέσεις:

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε
Κλάδος Π.Ε Διοικητικός -  Λογιστικός 

Δύο (2) θέσεις

Κλάδος Π.Ε Διαιτολόγων 

Μία (1) θέση

Κλάδος Π.Ε Πληροφορικής 

Μία (1) θέση

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε
Κλάδος Τ.Ε Φυσιοθεραπευτών 

Δύο (2) θέσεις

Κλάδος Τ.Ε Κοινωνικών Λειτουργών 

Δύο (2) θέσεις

Κλάδος Τ.Ε Ραδιολογίας -  Ακτινολογίας (Εμφανιστών -  Χειριστών )

Δύο (3) θέσεις

Κλάδος Τ.Ε Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)

Έξι (6) θέσεις

Κλάδος Τ.Ε Διοίκησης Νοσοκομείων 

Δύο (2) θέσεις

Κλάδος Τ.Ε Τεχνολόγων Εφαρμογών 

Δύο (2) θέσεις

Οι θέσεις του κλάδου αυτού κατανέμονται στις ειδικότητες:

Ηλεκτρονικών -  Τεχνικών : Μία (1) θέση 

Υπομηχανικών : Μία (1) θέση
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Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε

Κλάδος Δ.Ε Διοικητικός Λογιστικός 

Είκοσι μία (21) θέσεις 

Κλάδος Δ.Ε Μαγείρων 

Τέσσερις (4) θέσεις 

Κλάδος Δ.Ε Τεχνικός 

Δώδεκα (12) θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες :Ηλεκτρολόγων, Θερμαστών, Υδραυλικών, 

Ελαιοχρωματιστών — Υδροχρωματιστών, Απολυμαντών -  Κλιβανιστών, Κοπτριών -  

Ραπτριών -  Γαζωτριών και Οδηγών αυτοκινήτων. Το Ζι των θέσεων των θέσεων του κλάδου 

αυτού κατανέμονται στις ειδικότητες:

Ηλεκτρολόγων: Μία (1) θέση

Θερμαστών: Μία (1) θέση

Υδραυλικών: Μία (1) θέση

Απολυμαντών -  Κλιβανιστών: Μία (1) θέση

Κοπτριών -  Ραπτριών -  Γαζωτριών : Μία (1) θέση

Οδηγών αυτοκινήτων: Μία (1) θέση

Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση 

προκόρηξης αυτών.

Κλάδος Δ.Ε Τηλεφωνητών 

Τέσσερις (4) θέσεις 

Κλάδος Δ.Ε Κηπουρών 

Μία (1) θέση

Κλάδος Δ.Ε Παρασκευαστών 

Δέκα τρις (10) θέσεις

Κλάδος Δ.Ε Χειριστών Εμφανιστών (προσωρινός)

Εννέα (9) θέσεις

Οι θέσεις του κλάδου αυτού είναι προσωρινές και καταργούνται όταν για οποιοδήποτε λόγω 

κενωθούν.

Κλάδος Δ.Ε Δακτυλογραφών 

Δύο(2) θέσεις
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Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε

Κλάδος Υ.Ε Βοηθητικού Προσωπικού 

Τέσσερις (4) θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες : Κλητήρων και Θυρωρών. Το 54 των θέσεων 

του κλάδου αυτού κατανέμεται στις ειδικότητες :

Κλητήρων: Μία (1) θέση 

Θυρωρών: Μία (1) θέση

Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση 

προκύρηξης αυτών.

Κλάδος Υ.Ε Προσωπικού Εστίασης 

Δώδεκα (12) θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών Μαγείρων, Τραπεζοκόμων και 

Λαντζιέρηδων. Το !4 των θέσεων του κλάδου αυτού κατανέμεται στις ειδικότητες :

Βοηθών Μαγείρων: Δύο (2) θέσεις 

Τραπεζοκόμων : Τρεις (3) θέσεις 

Λαντζιέρηδων: Μία (1) θέση

Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση 

προκύρηξης αυτών.

Κλάδος Υ.Ε Φυλάκων -  Νυχτοφυλάκων 

Τέσσερις (4) θέσεις 

Κλάδος Υ.Ε Εργατών 

Δύο (2) θέσεις

Κλάδος Υ.Ε Προσωπικού Καθαριότητας 

Εννέα (9) θέσεις

Κλάδος Υ.Ε Γενικών Καθηκόντων 

Μία (1) θέση

Ε' Θέσεις ιιε μισθό Εντολής
Μία (1) θέση Δικηγόρου
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3.6 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

0  ανθρώπινος παράγοντας θεωρείται ο σπουδαιότερος συντελεστής παραγωγής, αφού 

χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να μιλάμε για σωστή πορεία και εξέλιξη του συστήματος υγείας. 

Η σημασία του είναι μεγάλη όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία, την παροχή υπηρεσιών 

καθώς και το μορφωτικό επίπεδο, επηρεάζοντας έτσι σημαντικά την ποιότητα των 
παρερχομένων υπηρεσιών.

Στο Γενικού Νοσοκομείου Άργους το προσωπικό ανάλογα με την ειδικότητα του 

κατανέμεται σε τρεις κατηγορίες προσωπικού ( Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Διοικητικό).

Στους πίνακες που ακολουθούν γίνεται μία προσπάθεια απεικόνισης για την ποσοτική 

ανάλυση της Ιατρικής Υπηρεσίας, της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και της Διοικητικής 

Υπηρεσίας.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι στις προβλεπόμενες θέσεις του προσωπικού για το 

εξεταζόμενο έτος έχουν επέλθει αλλαγές, σύμφωνα με την έκδοση του ΦΕΚ του Οργανισμού 

του Νοσοκομείου.
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3.7 ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στον πίνακα ( 3.1 ) που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του Ιατρικού Δυναμικού 

στα τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α' ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Β'
ΟΡΓΑΝ.
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΛΥΠΤ.
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝ.
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΛΥΠΤ.
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝ.
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΛΥΠΤ.
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

Α ι μ α τ ο λ ο γ ί α ς 1 1 0 1 1 0 1 0 1

Α ι μ ο δ ο σ ί α ς 1 0 1 2 1 1 1 0 1
Ακτινοδιαγνωστικής 1 1 0 1 1 0 1 0 1
Αναισθησιολογίας 1 1 0 1 1 0 1 1 0

Μ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ί α ς 1 1 0 1 0 1 1 1 0
Νευροχειρουργικής - - - - - - - - -

Ν ε υ ρ ο λ ο γ ί α ς 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Ο υ ρ ο λ ο γ ί α ς 1 1 0 1 1 0 0 0 0

Π α ιδ ια τ ρ ικ ή ς 1 1 0 1 1 0 0 0 0

Ο φ θ α λ μ ο λ ο γ ί α ς - - - - - - - - -

Π α θ ο λ ο γ ο α /  μ ία ς 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Π λ α σ τ ι κ ή ς

Χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή ς

- - - - - - - - -

Ψ υ χ ι α τ ρ ικ ή ς - - - - - - - - -

Ω.Ρ.Λ - - - - - - - - -

Ο ρ θ ο π ε δ ι κ ή ς 1 1 0 2 2 0 2 2 0
Γ αστρεντολογίας - - - - - - - - -

Χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή ς 1 1 0 2 2 0 1 1 0
Δ ε ρ μ α τ ο λ ο γ ί α ς - - - - - - - - -

Κ υ τ τ α ρ ο λ ο γ ί α ς 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Κ α ρ δ ι ο λ ο γ ί α ς 1 1 0 1 1 0 1 1 0
Μ α ιε υ τ ικ ή ς  

Γ  υ ν α ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς

1 1 0 1 1 0 1 1 0

Π α θ ο λ ο γ ί α ς 1 1 0 1 1 0 2 2 0
Ν ε φ ρ ο λ ο γ ί α ς 1 1 0 1 0 1 2 2 0
Γναθοχειρουργικής - - - - - - - - -

Ο δ ο ν τ ί α τ ρ ο ι 0 0 0 0 0 0 1 1 0
ΣΥΝΟΛΟ 14 13 1 17 14 3 16 13 3

* Στο Ιατρικό Προσωπικό του Νοσοκομείου υπάρχουν και 17 ειδικευόμενοι Ιατροί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ -  ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ -  ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α 
Πηγή: Τμήμα Προσωπικού του Γ.Ν.Α.
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Εξετάζοντας τα στοιχεία του πίνακα 3.1 συμπεραίνουμε τα εξής :

> Οι γιατροί με ειδικότητες Παθολογίας, Ορθοπεδικής, Νεφρολογίας, Καρδιολογίας, 

Χειρουργικής και Μαιευτικής -  Γυναικολογικής καλύπτουν ένα μεγάλο αριθμό 

Οργανικών Θέσεων.

> Στο Νοσοκομείο δεν υπάρχουν σημαντικές ειδικότητες όπως Οφθαλμολογίας, 

Ψυχιατρικής, Ω.Ρ.Λ και Δερματολογίας.

> Σε όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας έχουμε πληρότητα των Οργανικών 

θέσεων.

> Στο Ιατρικό Προσωπικό του Νοσοκομείου συμπεριλαμβάνονται και οι ειδικευόμενοι 

οι οποίοι συνεργάζονται με το μόνιμο ιατρικό προσωπικό, για την απόκτηση της 

ειδικότητας τους. Το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσης τους αυτής, ποικίλει ανάλογα 

με την ειδικότητα που έχουν επιλέξει.

3.8 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στον πίνακα (3.2) που ακολουθεί παρουσιάζονται οι οργανικές καλυπτόμενες και κενές 

θέσεις του Νοσηλευτικού Προσωπικού.

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Π.Ε Νοσηλευτών- 
τριών.

2 1 1

Τ.Ε Νοσηλευτών -  
τριών .

54 48 6

Τ.Ε Επισκεπτριών 2 2 -

Τ.Ε Μαιών -  των 10 8 2
Δ.Ε Αδελφών 
νοσοκόμων

44 39 5

Δ.Ε Ανδρών 
νοσοκόμων

5 5 “

Υ.Ε Βοηθητικού Υγ. 
προσωπικού.

23 22 1

Υ.Ε Βοηθητικού 
Προσωπικού.

4 4 -

ΣΥΝΟΛΑ 114 129 15
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ -  ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ - ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. Πηγή: Τμήμα Προσωπικού του Γ.Ν.Α
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Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 3.2 καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:

> Ο αριθμός κάλυψης οργανικών θέσεών των Επισκεπτριών, των Ανδρών Νοσοκόμων 

και του Βοηθητικού Προσωπικού είναι ο ίδιος με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις.

> Σημαντικές ελλείψεις Νοσηλευτικού προσωπικού παρουσιάζονται στους κλάδους 

Τ.Ε Νοσηλευτών -  τριών, και Δ.Ε Αδελφών Νοσοκόμων.

> Δεν έχουμε μεγάλο αριθμό οργανικών θέσεων για τον κλάδο Π.Ε Νοσηλευτών.

3.9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στους παρακάτω πίνακες (3.3 -  3.7) που ακολουθούν παρουσιάζονται οι οργανικές, 

καλυπτόμενες και κενές θέσεις της Διοικητικής Υπηρεσίας, της Τεχνικής Υπηρεσίας, των 

Τεχνολόγων, του Επιστημονικού μη Ιατρικού Προσωπικού και του Λοιπού Προσωπικού.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Π.Ε Διοικητικός- 
Λογιστικός

2 2 -

Π.Ε Διαιτολόγων 1 - 1
Π.Ε Πληροφορικής 1 1 -

Τ.Ε Διοίκησης 
Νοσοκομείων

2 2

Δ.Ε Διοικητικού- 
Λογιστικού

21 20 1

Δ.Ε Προσωπικού Η/Υ 1 1 -

Δ.Ε Δακτυλογραφών 2 1 1
ΣΥΝΟΛΑ 30 27 3

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ -  ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ -  ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α
Πηγή: Τμήμα Προσωπικού του Γ.Ν.Α
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ΤΕΧ Ν ΙΚ Η  Υ Π Η ΡΕΣΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Τ.Ε Τεχνολογικών 
Εφαρμογών

2 2

Α.Ε Τεχνικών 12 5 7
ΣΥΝΟΛΑ 14 7 7

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ -  ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ -  ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α
Πηγή: Τμήμα Προσωπικού του Γ.Ν.Α

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Τ.Ε Ραδιολογίας- 
Ακτινολογίας

3 1 2

Τ.Ε Ιατρικών 
Εργαστηρίων

8 6 2

Τ.Ε
Φυσιοθεραπευτών — 
τριών.

2 2

Τ.Ε Κοινωνικών 
Λειτουργών

2 1 1

Α.Ε Παρασκευαστών 
-  τριών

13 12 1

Α.Ε Εμφανιστών -  
Χειριστών

9 8 1

ΣΥΝΟΛΑ 37 30 7

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ -  ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ -  ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΤΟΥ Γ.Ν.Α
Πηγή: Τμήμα Προσωπικού του Γ.Ν.Α

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Π.Ε Φαρμακοποιών 2 1 1
Π.Ε Βιολόγων 3 1 2
Α.Ε Βοηθών 
Φαρμακείου

2 2

ΣΥΝΟΛΑ 7 4 3

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ -  ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ -  ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α 
Πηγή: Τμήμα Προσωπικού του Γ.Ν.Α
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Λ Ο ΙΠ Ο  Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚ Ο

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Α.Ε Τηλεφωνητών- 
τριών

4 3 1

Δ.Ε Μαγείρων 4 2 2
Υ.Ε Προσωπικού 
Εστίασης

12 12 -

Υ.Ε Προσωπικού 
Καθαριότητας

9 4 5

Υ.Ε Εργατών 2 1 1
Υ.Ε Φυλάκων -  
Νυχτοφυλάκων

4 4 -

Υ.Ε Γενικών 
Καθηκόντων

1 1

ΣΥΝΟΛΑ 36 27 9

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ -  ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ -  ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α
Πηγή: Τμήμα Προσωπικού του Γ.Ν.Α

Εξετάζοντας τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων (3.3 -  3.7 ) συμπεραίνουμε τα εξής:

> Στην Διοικητική Υπηρεσία δεν έχουμε σημαντικές ελλείψεις προσωπικού.

> Στο Νοσοκομείο δεν καλύπτεται καθόλου η θέση κλάδου Π.Ε Διαιτολόγων.

> Στην Τεχνική Υπηρεσία στον κλάδο Δ.Ε Τεχνικών έχουμε σοβαρές ελλείψεις 

προσωπικού αφού περισσότερες από τις μισές οργανικές θέσεις δεν είναι καλυμμένες.

> Στους Τεχνολόγους του Νοσοκομείου οι περισσότεροι κλάδοι έχουν κενές οργανικές 

θέσεις, βέβαια παρατηρείται σημαντικός αριθμός κάλυψης.

> Στο Επιστημονικό μη Ιατρικό Προσωπικό παρατηρείται μεγάλος αριθμός κάλυψης για 

τις ειδικότητες Π.Ε Φαρμακοποιών και Δ.Ε βοηθών Φαρμακείου, όμως σημαντική 

κάλυψη υπάρχει στον κλάδο Π.Ε Βιολόγων.

> Στο Λοιπό Προσωπικό υπάρχει μεγάλος αριθμός κάλυψης οργανικών θέσεων. 

Σημαντικό όμως πρόβλημα υπάρχει με τον Υ.Ε Προσωπικού Καθαριότητας που από 

τις εννέα (9) οργανικές θέσεις έχουν καλυφθεί μόνο οι τέσσερις (4).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΜΟΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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4.1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1. Αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας

Η προώθηση και προαγωγή της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή 

υπηρεσιών υγείας και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παραχόμενων υπηρεσιών.

2. Αριιοδιότητες Φαρμακευτικού Τιιύιιατός

Έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό προμηθειών, την φύλαξη, την ταξινόμηση, 

την παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, τον έλεγχο, την χορήγηση, την διανομή, την διακίνηση 

και διαχείριση του φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. Ακόμη 

έχει την ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του συνταγολογίου, της εκτέλεσης 

οποιαδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και του ελέγχου των προς 

εκτέλεσή συνταγών.

3. Αριιοδιότητες Διοικητικής Υπηρεσίας

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 

προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρερχόμενων υπηρεσιών.

4. Αριιοδιότητες Διοικητικής Υπηρεσίας 

Α) Τιιύιια Προσωπικού

Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του 

προσωπικού του νοσοκομείου, καθώς και για την εποπτεία και τον έλεγχο του 

προσωπικού όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Β) Τιιήιια Γραιιιιατείας

Φροντίζει για κάθε που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής στήριξης 

σύμφωνα με τις αποφάσεις της διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του νοσοκομείου, 

την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου, την διακίνηση της αλληλογραφίας και την 

αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για την διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου.
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Π  Ταήιια Κίνησης Αρρώστων

Η φροντίδα για την έκδοση εισιτηρίων για την εισαγωγή των αρρώστων, την έκδοση 

των εξιτηρίων και την τήρηση του 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 νοσηλευόμενων, την χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση δελτίων 

παροχής υπηρεσιών. Τηρεί βιβλία ασθενών και παρέχει κάθε πληροφορία για αυτούς. 

Επίσης τηρεί λεπτομερή στατιστικά στοιχεία της νοσηλευτικής κίνησης. Χορηγεί 

πιστοποιητικά στους αρρώστους όταν ζητούν, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης.

Δ) Ταήμα Γραιιιιατείας Εξωτερικών Ιατρείων

Η ευθύνη και φροντίδα για την γραμματειακή στήριξη των Τακτικών Εξωτερικών 

Ιατρείων, την υποδοχή και εξυπηρέτηση των προσερχόμενων σε αυτά αρρώστων. Τηρεί 

τα αρχεία και τα βιβλία κίνησης των εξωτερικών ιατρείων. Ρυθμίζει την σειρά 

προσέλευσης των αρρώστων και προγραμματίζει την επανεξέταση τους με 

προσυνεννόηση. Χορηγεί πιστοποιητικά στους αρρώστους όταν τα ζητούν, μετά από 

υποβολής σχετικής αίτησης. Ενημερώνει το κοινό για τις ώρες λειτουργίας των Τ.Ε.Ι και 

για τον τρόπο λειτουργίας τους.

Ε) Ταήαα Κοινωνικής Υπηρεσίας

Η ευθύνη και φροντίδα για την συμπαράσταση στους νοσηλευόμενους στο 

νοσοκομείο για κάθε κοινωνικό τους πρόβλημα, την αναζήτηση και διερεύνηση των 

αιτιών 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.

ΣΤ) Ταήμα παραϊατρικών Επαγγελμάτων ( Τεγνολόγων )

Εντάσσονται οι δραστηριότητες των τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, των 

τεχνολόγων χειριστών -  εμφανιστών, των εργοθεραπευτών και των φυσιοθεραπευτών, 

όπως αυτές εξειδικεύονται στον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του νοσοκομείου.
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Ζ) Τμήιια Οικονοιιικού

Η φροντίδα για την μελέτη των οικονομικών αναγκών του ιδρύματος και την 

εισήγηση για την έγκαιρη επεξεργασία των προτάσεων για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού του ιδρύματος, την πραγματοποίηση των δαπανών, την εκκαθάριση των 

αποδοχών προσωπικού και λοιπόν αποζημιώσεων, την προμήθεια, διαχείριση και φύλαξη 

των εφοδίων και υλικών που χρειάζονται για την λειτουργία του νοσοκομείου, την 

κατάρτιση του ισολογισμού και απολογισμού, την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, 

καθώς και την είσπραξη των εσόδων του νοσοκομείου, την ευθύνη για τη διαφύλαξη της 

περιουσίας του ιδρύματος και την τήρηση των οικονομικών στατιστικών στοιχείων.

Η) Τιιήμα Πληροφορικής -  Οργάνωσης

Η ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία της μηχανογράφησης, της επεξεργασίας 

και τήρησης μηχανογραφικών στατιστικών στοιχείων της παροχής και διακίνησης 

πληροφοριών στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στους άλλους αρμόδιους φορείς και κάθε άλλη συναφή 

εργασία.

Θ) Τιιήιια Διατροφής

Ανήκουν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την διαμόρφωση διατροφικών 

σχημάτων ασθενών και προσωπικού και με την πληροφόρηση και εκπαίδευση των 

νοσηλευόμενων ασθενών και των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη 

από ειδική διαιτητική αγωγή. Στο τμήμα διατροφής εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές 

οργανωτικές εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται με 

τα τρόφιμα από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωση.

I) Γραφείο Επιστασία£

Φροντίζει για κάθε που έχει σχέση με την καθαριότητα των χώρων του νοσοκομείου, 

καθώς και του ιματισμού για την εξυπηρέτηση των νοσηλευόμενων.

ΙΑ) Γ ραφείο Ιιιατισμού

Η φύλαξη, η διανομή, η επιδιόρθωση και η καθαριότητα του ιματισμού του προσωπικού 

του νοσοκομείου, καθώς και του ιματισμού για την εξυπηρέτηση των νοσηλευόμενων.
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ΙΒ) Τμήμα Τεχνικού

Η ευθύνη για τον προγραμματισμό και την εισήγηση της εκτέλεσης των απαραίτητων 

έργων ανάπτυξης, συντήρησης, ανανέωσης και διαρκούς βελτίωσης των κτιριακών και 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων του ιδρύματος και την προμήθεια του απαραίτητου 

εξοπλισμού. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεση τους και 

έχει την φροντίδα για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους. Η ευθύνη για την ομαλή 

λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παροχής αερίων, των 

εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία του 

επιστημονικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και των οχημάτων του ιδρύματος.

ΙΓ) Τίΐήιια Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Η ευθύνη και η φροντίδα της ορθολογικής χρήσης του ιατρικού επιστημονικού 

εξοπλισμού, καθώς και η οργανωμένη τεχνική υποστήριξη του. Οι αρμοδιότητες των 

υπηρεσιών, όπως καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου, ασκούνται σύμφωνα με όσο 

λεπτομερώς ορίζονται με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας σύμφωνα με τις αποφάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου και τις γενικότερες κατευθύνσεις και υποδείξεις του 

Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (|>

(1) ΦΕΚ Ν.2889 « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ( Αρ. Φύλλου: 37, τεύχος Α ' / 2.3.2001 ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ
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5.1 ΓΕΝΙΚΑ

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια καταγραφής, επεξεργασίας, ανάλυσης και 

παρουσίασης στοιχείων τα οποία αφορούν την νοσολογική κίνηση του Γενικού Νοσοκομείου 

Άργους τα έτη 2001 έως 2004.

Από την ανάλυση των στοιχείων αυτών θα αναπτυχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την 

λειτουργία και κίνηση των τομέων του νοσοκομείου.

5.2 ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ANA ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

Η νοσολογική κίνηση του Γενικού Νοσοκομείου Άργους για τα έτη 2001 έως 2004 ανά 

κλινική φαίνεται μέσα από τον αριθμό εισιτηρίων ,των ημερών νοσηλείας ,τη μέση διάρκεια 

νοσηλείας και την πληρότητα και το ποσοστό κάλυψης του νοσοκομείου.

5.2.1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001- 2004

Στον πίνακα (5.1) και στο σχεδιάγραμμα (5.1) γίνεται αναφορά στον αριθμό 

εισιτηρίων του νοσοκομείου για τα έτη 2001 -  2004.

2001 2002 2003 2004
ΠΑΘΟ ΛΟ ΓΙΚΗ 3.073 4.623 5.258 5.242
ΚΑΡΔΙΟ ΛΟ ΓΙΚΗ / ΜΟΝΑΔΑ  

ΕΜ Φ ΡΑΓΜ ΑΤΩΝ

1.199 1.217 1.111 1.212

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 8 8 3 2
ΧΕΙΡΟ ΥΡΓΙΚΗ 1.174 1.293 1.269 1.683
Ο ΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 889 946 932 1.455
Ο ΥΡΟ ΛΟ ΓΙΚΗ 1.144 1.408 1.168 973
ΓΥΝΑΙΚΟ ΛΟ ΓΙΚΗ 776 941 935 1.013

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 20191- 2004.
Πηγή: Γενικό Νοσοκομείο Άργους
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ΑΡΙΜΟΕ ΒΣΓΠ-ΡΙΩΝ ΠΑΤΑ ΕΤΗ2001 - 2004

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001- 2004.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω παρατηρούμε:

■ Αύξηση κάθε έτος των εισαγωγών στις κλινικές του Γ.Ν.Α εκτός από την Ουρολογική 

και την Παιδιατρική.

■ Μεγαλύτερο αριθμό εισιτηρίων για το 2004 έχουμε στην Παθολογική , στην 

Χειρουργική ,στην Ορθοπεδική και στην Γυναικολογική, ενώ τον μικρότερο αριθμό 

για το 2004 στην Ουρολογική και στην Παιδιατρική .
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5.2.2 Η Μ ΕΡΕΣ Ν Ο ΣΗ Λ ΕΙΑ Σ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2001 -  2004

Στον πίνακα (5.2) και στο σχεδιάγραμμα (5.2) γίνεται αναφορά στις ημέρες νοσηλείας 

για τα έτη 2001 -  2004.

2001 2002 2003 2004
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 9.904 11.435 12.548 12.244
ΚΑΡΔΙΟ ΛΟ ΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  

ΕΜ Φ ΡΑΓΜ ΑΤΩΝ

3.782 3.990 3.679 4.455

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 8 10 3 2
ΧΕΙΡΟ ΥΡΓΙΚΗ 3.913 4.095 3.618 3.936
Ο ΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 4.515 4.586 4.896 3.732
Ο ΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 2.659 2.938 2.724 2.398
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 2379 2846 2.479 3.008

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 20(I I -  2004
Πηγή: Γενικό Νοσοκομείο Αργους

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2: ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001- 2004
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Όπως προκύπτει από τα παραπάνω παρατηρούμε:

■ Το μεγαλύτερο ποσοστό των ημερών νοσηλείας για το 2004 το έχει η Παθολογική 

Κλινική ,η Καρδιολογική μονάδα Εμφραγμάτων έχει η Χειρουργική έχει , η 

Ορθοπεδική έχει και η Γυναικολογική έχει . Ενώ το μικρότερο ποσοστό η 

Ουρολογική και η Παιδιατρική .

■ Ενώ τα έτη 2001 -  2002 έχουμε αύξηση των ημερών νοσηλείας (από το έτος 2001 στο 

2002), το 2003 παρατηρούμε μείωση των ημερών νοσηλείας εκτός από την 

Παθολογική και την Ορθοπεδική που έχουμε σταθερή άνοδο .

■ Ο αριθμός των ημερών νοσηλείας μειώνεται πάντοτε στην Παιδιατρική κλινική.

5.2.3 ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (σε ιιιιέοε^ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001 -  2004

Στον πίνακα (5.3) και στο σχεδιάγραμμα (5.3) γίνεται αναφορά στην μέση διάρκεια 

νοσηλείας για τα έτη 2001 -  2004.

2001 2002 2003 2004

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 3,24 2,49 2,4 2,34
ΚΑΡΔΙΟ ΛΟ ΓΙΚΗ / ΜΟΝΑΔΑ  

ΕΜ Φ ΡΑΓΜ ΑΤΩΝ

7,34 7,42 8,15 3,67

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 1 1 1 1
ΧΕΙΡΟ ΥΡΓΙΚΗ 3,35 3,15 2,86 2,34
ΟΡΘ Ο ΠΕΔΙΚΗ 4,99 4,75 5,15 2,56
Ο ΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 2,32 2,08 2,34 2,46
ΓΥΝΑΙΚΟ ΛΟ ΓΙΚΗ 3,03 3,02 2,67 2,96

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (σε ημέρες) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001- 2004
Πηγή: Γενικό Νοσοκομείο Αργους
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.3: ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (σε ημέρες)

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001- 2004

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω παρατηρούμε:

■ Έχουμε μείωση της μέσης διάρκειας νοσηλείας σε όλες τις κλινικές, εκτός από την 

Ουρολογική κλινική (2,46) και τη Παιδιατρική κλινική (1) που είναι σταθερή.

■ Σύμφωνά με την Μέση Διάρκεια Νοσηλείας της κάθε κλινικής παρατηρούμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό είναι στην Καρδιολογική Μονάδα Εμφραγμάτων (3,67), ενώ το 

μικρότερο στην Παιδιατρική κλινική.
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5.2.4 Π Ο ΣΟ Σ ΤΟ  Κ Α Λ ΥΨ Η Σ (%)  ΓΙΑ  ΤΑ  ΕΤΗ  2001- 2004

Στον πίνακα (5.4) και στο σχεδιάγραμμα (5.4) γίνεται αναφορά στο ποσοστό κάλυψης 

για τα έτη 2001 — 2004.

2001 2002 2003 2004

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 90,7 104,72 114,91 101,65
ΚΑΡΔΙΟΛΟ ΓΙΚΗ 67,64 76,53 72,62 65,13
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 0,37 0,46 0,014 0
ΧΕΙΡΟ ΥΡΓΙΚΗ 71,67 75 66,26 63,43
Ο ΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 77,52 78,74 84,07 64,79
Ο ΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 121,75 134,52 124,73 111,01
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 50,27 60,14 52,39 33,42

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ (%) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001- 2004 
Πηγή: Γενικό Νοσοκομείο Αργους

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ (% ) Π Α ΤΑ Ε ΤΗ  
2001-2004

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ (%) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001- 2004
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Όπως προκύπτει από τα παραπάνω παρατηρούμε:

■ Από το 2001 μέχρι το 2004 έχουμε μείωση στην πληρότητα και στο ποσοστό κάλυψης 

των κρεβατιών σχεδόν σε όλες τις κλινικές εκτός από την Παθολογική Κλινική που 

έχει αύξηση.

■ Το μεγαλύτερο ποσοστό στην πληρότητα και την κάλυψη κρεβατιών το έχει η 

Ουρολογική και η Παθολογική κλινική όλα τα έτη, ενώ το μικρότερο ποσοστό η 

Γυναικολογική και η Παιδιατρική Κλινική.

5.2.5 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001 -2004

Στον πίνακα (5.5) και στο σχεδιάγραμμα (5.5) γίνεται αναφορά σε συγκεντρωτικά 

στοιχεία του Ακτινολογικού Εργαστηρίου για τα έτη 2001 -  2004.

2001 2002 2003 2004

Ακτινογραφίες 50.619 69.562 84.389 83.646

Υπέρηχοι 4.926 5.392 4.995 5.370

Μαστογραφίες 1.805 2.052 1.715 1.912

Ακτίνες στομάχου -παχέος 

εντέρου

247 205 82 106

Πυελογραφίες 237 256 228 176

ΟΜΣΣ *** *** *** 2.645

ΙΣΧΙΩΝ *** *** *** 816

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Πηγή: Γενικό Νοσοκομείο Αργους

*** Τα στοιχεία από το Νοσοκομείο δεν είναι διαθέσιμα γιατί τα μηχανήματα αγοράστηκαν 

το 2004.
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ΕΥΓΚΕΝΤΡίΤΠ ΚΑ ΣΤΟΙΧΒΑ ΑΚΤΙ ΝΟΛΟΠ ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Π Α
ΤΑ ΕΤΗ 2001 -2 0 0 4
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.5: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001- 2004

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω παρατηρούμε:

■ Γενικότερα σε όλες τις εξετάσεις του Εργαστηριακού Τομέα έχουμε άνοδο εκτός από 

τις Πυελογραφίες.

■ Ότι περισσότερες εξετάσεις στον Εργαστηριακό Τομέα είναι οι Ακτινογραφίες οι 

Υπέρηχοι με άνοδο σε όλα τα έτη. Ενώ οι λιγότερες εξετάσεις οι οποίες έχουν γίνει 

στον Εργαστηριακό Τομέα είναι σε όλα τα έτη οι Πυελογραφίες και οι Ακτίνες 

στομάχου -  παχέος εντέρου.
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5.2.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ -

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ- ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ -  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001 -  2004

Στον πίνακα (5.6)και στο σχεδιάγραμμα (5.6) γίνεται αναφορά σε συγκεντρωτικά 

στοιχεία του Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Ανοσολογικού, Αιματολογικού για τα έτη 

2001 -2004.

2001 2002 2003 2004

Μικροβιολογικές 18.619 22.610 16.562 21.915

Βιοχημικές 423.545 443.338 478.870 531.045

Ανοσολογικές 36.965 38.346 48.156 49.681

Αιματολογικές 156.576 157.580 186.702 191.867

ΚΑΣ 5.6: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ1V -  ΒΙΟΧΗΜΙ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ -  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001- 2004

Πηγή: Γενικό Νοσοκομείο Αργους

ΣΥΓΚΕΝΤΗΠΚΑ ΣΤΟ ΧΗΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ - 
ΑΝΑΣΟΛΟΠΚΟΥ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.6: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ -  

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ- ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ
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Όπως προκύπτει από τα παραπάνω παρατηρούμε:

■ Έχουμε αύξηση όλων των εξετάσεων Μικροβιολογικών, Βιοχημικών, Ανοσολογικών 

και Αιματολογικών σε όλα τα έτη.

■ Μεγαλύτερο ποσοστό εξετάσεων έχουμε στο Βιοχημικό Εργαστήριο, ενώ το 

μικρότερο ποσοστό εξετάσεων το έχουμε στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο.

5.2.7 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001 -  2004

Στον πίνακα (5.7) και στο σχεδιάγραμμα (5.7) γίνεται αναφορά στο συγκεντρωτικό 

δείκτη δραστηριότητας του Γ.Ν.Α για τα έτη 2001 -2004.

2001 2002 2003 2004

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΠ

20.032 20.851 23.248 25.719

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞ.ΙΑΤΡΕΙΑ

41.315 45.263 43.984 66.416

ΝΟΣΗΑΕΥΘΕΝΤΕΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

8.263 10.436 10.677 11.580

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

6.825 8.981 10.400 24.120

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

2.421 2.387 2.250 2.396

ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ 361 299 341 302

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7:ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πηγή: Γενικό Νοσοκομείο Αργους
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.7: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001 -2004

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω παρατηρούμε:

■ Ο αριθμός εξετασθέντων στο Τ.Ε.Π από το 2001 έως το 2004 αυξήθηκε σημαντικά.

■ Ο αριθμός εξετασθέντων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία το 2001 -  2002 αυξήθηκε, 

το 2002 -2003 έχουμε μία μικρή μείωση, ενώ το 2003-2004 έχουμε μεγάλη αύξηση.

■ Οι ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί στο Γ.Ν.Α είναι περισσότεροι κάθε περίοδο.(2001- 

2004).

■ Οι συνεδριάσεις στην Μ.Τ.Ν έχουν αυξηθεί σημαντικά και σχεδόν έχουν 

τετραπλασιαστεί από το 2001 -2004.

■ Οι Χειρουργικές επεμβάσεις και οι δικομηδές έχουν μειωθεί
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
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6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Νομός Αργολίδας, διαθέτει δύο Γενικά Νοσοκομεία, σε απόσταση μόλις 12 

χιλιομέτρων. Το Νοσοκομείο του Άργους και το Νοσοκομείο του Ναυπλίου. Η πορεία 

ανάπτυξης των δύο Νοσοκομείων, τη δεκαετία που πέρασε έμοιαζε σαν να εποπτευόταν από 

διαφορετικά Υπουργεία. Η έλλειψη στοιχειώδους σχεδιασμού, στον Υγειονομικό τομέα στο 

Νομό Αργολίδας, έχει οδηγήσει, σε μια δυσανάλογη σχέση, της διάθεσης οικονομικών 

στοιχείων και ανθρώπινων πόρων με την αποδοτικότητα του συστήματος.

Με δεδομένο ότι οι πολίτες -  χρήστες των υπηρεσιών υγείας των δύο Νοσοκομείων, 

είναι κατά πλειοψηφία οι ίδιοι, πρωτοβουλίες και δράσεις στο επίπεδο των προσφερομένων 

υπηρεσιών του ενός Νοσοκομείου, επηρεάζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες του άλλου 

Νοσοκομείου. Για παράδειγμα η λειτουργία τακτικού ορθοπεδικού εξωτερικού ιατρείου στο 

Νοσοκομείο του Ναυπλίου θα επιφέρει μείωση της λίστας αναμονής στο τακτικό ορθοπεδικό 

ιατρείο στο Νοσοκομείο του Άργους.

Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, σε επίπεδο πλέον συγκροτήματος 

Νοσοκομείων, αποτελεί ένα πολυσύνθετο εγχείρημα, που προϋποθέτει σαφή στρατηγικό 

σχεδίασμά, μέσα στο συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον του Νομού. Είναι 

σαφές, ότι τα Επιχειρησιακά Σχέδια των Νοσοκομειακών Μονάδων του Π.Ε.Σ.Υ.Π 

Πελοποννήσου, οφείλουν να κινούνται στις γενικές επιλογές της στρατηγικής της 

Περιφέρειας. Όμως, οι υγειονομικές μονάδες του Νομού Αργολίδας, έχουν διανύσει, η κάθε 

μια διαφορετικό δρόμο, στην επίλυση βασικών προβλημάτων, υποδομών, εξοπλισμού, 

προσωπικού, κ.τ.λ, και συνεπώς τα Επιχειρησιακά τους Σχέδια, θα έχουν διαφορετικό κέντρο 

βάρους, στην πορεία προς στην ουσιαστική σύγκλειση δομών και λειτουργιών.

Στο συγκεκριμένο συγκρότημα Νοσοκομείων, το κέντρο βάρους του πρώτου 

Επιχειρησιακού Σχεδίου, θα είναι η ολοκλήρωση των κτιριακών υποδομών και η πρόκληση 

της λειτουργίας ενός Νοσοκομείου σε δύο κτιριακά συγκροτήματα.

6.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τα δύο υφιστάμενα νοσοκομεία, αλλά μη ολοκληρωμένα Γενικά Νοσοκομεία, που 

λειτουργούν στο Νομό, του Άργους και του Ναυπλίου, διαθέτουν συνολικά 160
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ανεπτυγμένες κλίνες και εξυπηρετούν ένα σύνολο πληθυσμού 105.295 κατοίκων(1). Επιπλέον 

εδώ, εξυπηρετείται υγειονομικά, ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού των όμορων 

Επαρχιών Νεμέας και Κυνουρίας, λόγω πλέον άλλων λόγων και της μικρής απόστασης τους 

από το νοσοκομείο του Άργους.

Ο Νομός Αργολίδας, είναι ένας δημοφιλής ταξιδιωτικός προορισμός, τόσο από το 

εσωτερικό της χώρας, όσο και από το εξωτερικό. Φυσικά η αιχμή της τουριστικής κίνησης, 

αφορά στο εξάμηνο Απριλίου -  Σεπτεμβρίου και ιδιαίτερα στην περιοχή του Ναυπλίου. Η 

επιβάρυνση των ΊΓ.Ε.ΓΊ τους μήνες αυτούς, είναι ιδιαίτερα σημαντική και με δεδομένο ότι δεν 

λειτουργούν οργανωμένα Τ.Ε.Π κυρίως στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, το ήδη υπάρχον 

πρόβλημα καθίσταται εντονότερο την περίοδο αυτή.

Ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό, της πληθυσμιακής σύνθεσης του Νομού, είναι ο μεγάλος 

αριθμός των αλλοδαπών, που διαμένουν μόνιμα, είτε διαμένουν για ορισμένους μήνες το 

χρόνο, απασχολούμενοι σε αγροτικές κυρίως εργασίες, γεγονός που απαιτεί την διενέργεια 

προληπτικών εξετάσεων και εμβολιασμών, πράξεις των οποίων ο αριθμός τα τελευταία 

χρόνια ακολουθεί άνοδο.

Περίπου το 52% (2) των προεχόμενων στα Νοσοκομεία αφορά αγροτικό πληθυσμό, με 

ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Γ.Α. Η απουσία Κέντρου Υγείας αγροτικού τύπου από ολόκληρη 

την επαρχεία του Άργους και ιδιαίτερα από την ορεινή περιοχή αυτή, έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στην λειτουργία του Νοσοκομείου του Άργους.

Η απουσία ιδιωτικού θεραπευτηρίου στο Νομό, το οποίο να παρέχει υπηρεσίες, 

δευτεροβάθμιός ή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και η απουσία ιδιωτικών 

διαγνωστικών κέντρων, τα οποία να διενεργούν εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, 

είναι μια πραγματικότητα.

Οι υπηρεσίες του Ι.Κ.Α, στην πόλη του Άργους, αλλά και του Ναυπλίου, τα τελευταία χρόνια 

λειτουργούν σε ικανοποιητικό βαθμό, δίνοντας διέξοδο στην πρωτοβάθμια φροντίδα σε 

σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων του. Τέλος το οικονομικό περιβάλλον του Νομού 

καθίσταται κάθε χρόνο και δυσμενέστερο, λόγω κυρίως της μείωσης της τιμής των 

προϊόντων.

(Ι).Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος «Προσωρινά αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού, έτους 

2001», σελ52.

(2). Το επιχειρησιακό σχέδιο του νοσοκομείου Αργολίδας, μοχλός αναβάθμισης των παραχόμενων υπηρεσιών 

υγείας, ο ρόλος της μεταρρύθμισης του ΕΣΥ».Διοικητική Διευθύντρια του Γενικού Νοσοκομείου Αργους: 

Σιουρούνη Ελένη, σελ 5.
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6.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Βασικό συστατικό στοιχείο της λειτουργίας των νοσηλευτικών μονάδων του Νόμου, 

είναι η άναρχη κατανομή κλινικών και κλινών στα δύο νοσοκομεία, η απουσία ιατρικών 

ειδικοτήτων από το ένα ή και από τα δύο, το ισχύων σύστημα εφημερίας, το οποίο 

υπαγορεύεται από της σημερινές δυνατότητες, αλλά και οδηγεί συχνά ασθενείς για νοσηλεία 

στα γειτονικά νοσοκομεία ακόμα και σε βασικές ειδικότητες.

Το Νοσοκομείο του Άργους διαθέτει έξι αναπτυγμένες κλινικές: Παθολογική, 

Καρδιολογική, Μονάδα Εμφραγμάτων, Χειρουργική, Ουρολογική, Ορθοπεδική, Μαιευτική- 

Γυναικολογική, με 105 ανεπτυγμένες κλίνες. Επιπλέον διαθέτει Μ.Τ.Ν με 18 μηχανήματα, 

Σταθμό Αιμοδοσίας Β' Τάξης, Ακτινολογικά Εργαστήρια: Ακτινολογικό, τμήμα υπερήχων, 

τμήμα μαστογραφίας, Αιματολογικά -  Μικροβιολογικά Εργαστήρια, Παθολογοανατομικό 

και Κυτταρολογικό Εργαστήριο και υποτυπώδες Φυσιοθεραπευτήριο. Διαθέτει επίσης, δύο 

Χειρουργικές αίθουσες και μια αίθουσα τοκετών.

Το Νοσοκομείο του Ναυπλίου διαθέτει τρεις ανεπτυγμένες κλινικές: Παθολογική, 

Χειρουργική, Μαιευτική -  Γυναικολογική, με 74 ανεπτυγμένες κλίνες. Ακόμη διαθέτει 

Ακτινολογικά - Μικροβιολογικά Εργαστήρια, δύο Χειρουργικές αίθουσες και μία αίθουσα 

τοκετών.

Σήμερα τα δύο αυτά Νοσοκομεία εφημερεύουν κανονικά και τα δύο ενώ κάθε 

Παρασκευή -  Σάββατο -  Κυριακή εφημερεύουν εναλλάξ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όταν 

εφημερεύει το νοσοκομείο του Ναυπλίου ο νομός να παραμένει ακάλυπτος σε βασικές 

ειδικότητες και κλινικές.

Το σύνολο βέβαια του ιατρικού προσωπικού, που ανέρχεται σε 70 Ειδικευόμενους 

Ιατρούς του Ε.Σ.Υ εκτός από τις ελλείψεις σε ορισμένες ειδικότητες αν κατανεμηθεί σωστά 

είναι επαρκές.

Η λειτουργία μη οργανωμένου Τ.Ε.Π στο Νοσοκομείο του Ναυπλίου υποβάλλει σε 

ταλαιπωρία και θέτει σε κίνδυνο αρκετά περιστατικά, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται σωστά, 

λόγω έλλειψης επαρκούς εξειδικευμένου προσωπικού.

Η απουσία βασικών κλινικών όπως της Παιδιατρικής, της Οφθαλμολογικής και της 

Ω.Ρ.Λ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμο ιατρικό προσωπικό για την ομαλή λειτουργία 

τους, δημιουργεί στους πολίτες σοβαρά προβλήματα, διότι αναγκάζονται να προσφεύγουν σε 

γειτονικά Νοσοκομεία ή σε Νοσοκομεία των Αθηνών για την αντιμετώπιση ακόμα και απλών 

περιστατικών.
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Η μη πλήρης λειτουργία της Μ.Τ.Ν, ώστε να εξυπηρετήσει το σύνολο των αναγκών του 

Νομού, δημιουργεί ανάλογα προβλήματα τόσο στην ταλαιπωρία των ασθενών, όσο και την 

οικονομική επιβάρυνση των ταμείων.

Τα παραπάνω προβλήματα επιδεινώνονται επικίνδυνα, καθώς στο Νομό Αργολίδας δεν 

λειτουργεί Ε.Κ.Α.Β και την κατάσταση αντιμετωπίζουν ελάχιστα ασθενοφόρα που 

σταθμεύουν στο Νοσοκομείο του Ναυπλίου.

Οι Διοικητικές υπηρεσίες και των δύο Νοσοκομείων, είναι μηχανογραφημένες σε 

ικανοποιητικό βαθμό. Το ελλιπές προσωπικό σχεδόν κατά το 90% είναι εξοικειωμένο στην 

χρήση του Η/Υ. Η έλλειψη υπαλλήλων αποφοίτων Τ.Ε.Ι και Α.Ε.Ι και ιδιαίτερα σε κρίσιμες 

ειδικότητες είναι εμφανής όπως επίσης και η έλλειψη Τεχνικού Προσωπικού.

Η οικονομική κατάσταση των δύο Νοσοκομείων, μετά από ρύθμιση των οφειλών τους 

είναι πολύ καλή. Το σημαντικό είναι ότι και τα δύο νοσοκομεία φαίνεται πως ισοσκελίζουν 

τα τελευταία χρόνια τα λειτουργικά τους έξοδα με τα βεβαιωθέντα έσοδα τους.

Η Νοσηλευτική υπηρεσία διαθέτει και στα δύο Νοσοκομεία περίπου 180 άτομα, 

κατηγορίας Τ.Ε , Δ.Ε και ελάχιστα Π.Ε. Η ύπαρξη των διπλών κλινικών στα δύο Νοσοκομεία 

και το σύστημα εφημερίας σε πρώτη εικόνα, μαρτυρεί σημαντικές ελλείψεις.

Το προσωπικό όλων των Εργαστηρίων, είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες όλου 

του Νομού.

Σε κανένα Τμήμα των Νοσοκομείων δεν λειτουργεί σύστημα πιστοποίησης ποιότητας 

των προσφερόμενων υπηρεσιών, μέτρησης ικανοποίησης των ασθενών και μέτρησης της 

αποδοτικότητας των εργαζομένων. Ακόμα τα συστήματα ασφάλειας που υπάρχουν είναι 

ελλιπέστατα.

6.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ

Είναι σαφές ο καθορισμός ενιαίας στρατηγικής και στόχων, του συγκροτήματος 

Νοσοκομείων αποτελεί ουσιαστικά την μοναδική δυνατότητα που μπορεί να εξασφαλίσει την 

βιωσιμότητα και ανάπτυξη της λειτουργίας των δύο Νοσοκομείων.

Λαμβάνοντας υπόψη, τους γενικότερους πληθυσμιακούς και κοινωνικούς παράγοντες 

που αναφέρονται στην ευρύτερη περιοχή των δύο Νοσοκομείων, απορρίπτεται από την 

στρατηγική μας, η λύση της κατάργησης της χρήσης του ενός εκ των δύο Νοσοκομειακών
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συγκροτημάτων. Επιλογή μας είναι η διατήρηση τους αλλά και η αλλαγή του χαρακτήρα 

τους.

Το μεν κτιριακό συγκρότημα του Νοσοκομείου Άργους πρέπει με βάση ένα 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με εκείνες τις απαραίτητες βελτιώσεις και επεκτάσεις να 

αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο Γενικό Νοσοκομείο, ικανό να μπορεί να εξυπηρετεί τις 

ανάγκες νοσηλείας των κατοίκων του Νομού, στις βασικές ειδικότητες. Έτσι , όλη η 

νοσηλεία και οι χειρουργικές μονάδες, θα πρέπει να μεταφερθούν σε αυτό.

Για το κτιριακό συγκρότημα του Νοσοκομείου Ναυπλίου, η στρατηγική μας θα 

πρέπει να το οδηγήσει στο να διαθέτει:

Α) ένα πολυδύναμο -  πρότυπο διαγνωστικό τμήμαι4), με ημερήσια νοσηλεία, το οποίο μαζί με 

το κτιριακό συγκρότημα του Άργους θα αποτελούν μία αποκεντρωμένη μονάδα του 

Π.Ε.Σ.Υ.Π Πελοποννήσου και η οποία θα μπορούσε να ονομασθεί ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ δηλ θα έχουμε ένα νοσοκομείο σε δύο κτίρια.

Β) στο υπόλοιπο κτιριακό συγκρότημα, μια άλλη αποκεντρωμένη μονάδα -  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

α π ο θ ε ρ α π ε ια ς (5).

6.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

Με βάση την ενιαία πολιτική όπως παραπάνω προσδιορίστηκε, το κρίσιμο σημείο είναι ο 

προσδιορισμός του χρόνου πραγματοποίησης των επιμέρους στόχων. Και αυτό για να μην 

διαταραχθεί η ροή των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες -  χρήστες. Οι επιμέρους 

στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν είναι:

1. Η συγχώνευση των υφιστάμενων αποκεντρωμένων Νοσοκομειακών Μονάδων , σε μια 

νέα αποκεντρωμένη μονάδα του Π.Ε.Σ.Υ.Π, με την σύσταση νέου Οργανισμού, που θα 

προβλέπει την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδος (σε δύο κτηριακά 

συγκροτήματα).

(4),(5). «Το επιχειρησιακό σχέδιο του νοσοκομείου Αργολίδας, μοχλός αναβάθμισης των 
παραχόμενων υπηρεσιών υγείας, ο ρόλος της μεταρρύθμισης του ΕΣΥ».Διοικητική Διευθύντρια του 
Γενικού Νοσοκομείου Άργους: Σιουρούνη Ελένη.
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2. Η μεταφορά της λειτουργίας όλων των υφιστάμενων κλινικών και μονάδων στο κτίριακό 

συγκρότημα του Άργους, με επανακαθορισμό του αριθμού των κλινών τους, όπως 

περιγράφεται παρακάτω στον πίνακα 1:(6>

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Α Παθολογική 33 κλ. Α Χειρουργική 16 κλ.

Β Παθολογική 30 κλ. Β Χειρουργική 16 κλ.

Παιδιατρική 18 κλ. Ουρολογική 12κλ.

Καρδιολογική 15κλ. Ορθοπεδική 20κλ.

Μονάδα Στεφανιαίων 7 κλ. Α' Γυναικολογική/Μαιευτική 12κλ.

Β' Γυναικολογική/Μαιευτική 12κλ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Μ.Τ.Ν 18 κλ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.

3. Η ανάπτυξη νέων κλινικών και μονάδων στο κτιριακό συγκρότημα του Άργους, που η 

έλλειψη τους σήμερα δημιουργεί προβλήματα στην ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας στους 

πολίτες του νομού.

4. Η λειτουργία στο κτιριακό συγκρότημα του Ναυπλίου μόνο: Τακτικών Εξωτερικών 

Ιατρείων όλων των διαθέσιμων ειδικοτήτων, Τακτικών Απογευματινών Ιατρείων, 

Απεικονιστικών Εργαστηρίων ρουτίνας, Αιματολογικών Εργαστηρίων, Τ.Ε.Π με ειδική 

στελέχωση τους τουριστικούς μήνες και Θαλάμου Βραχείας Νοσηλείας(7).

5. Την μετατροπή του σταθμού Αιμοδοσίας από Σταθμό Β' Τάξης σε Α', αφού καλυφθεί το 

όριο στον αριθμό των φιαλών αίματος από τις εξορμήσεις και αυξηθούν οι οργανικές θέσεις 

του προσωπικού. 6

6. Η λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών στο νέο κτίριο Διοίκησης του συγκροτήματος 

του Άργους, με παραμονή στο συγκρότημα του Ναυπλίου, μόνο των απαραίτητων 

υπαλλήλων, για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
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7. Η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου μηχανογράφησης των Διοικητικών Υπηρεσιών, 

ενιαίου και στα δύο συγκροτήματα.

8. Η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση του προσωπικού όλων των κατηγοριών και βαθμιδών, 

με την διοργάνωση σεμιναρίων στο χώρο εργασίας ή με την συμμετοχή σε σεμινάρια και 

κύκλους μαθημάτων που διοργανώνονται από άλλους φορείς.

9. Η ανάθεση εργασιών που σήμερα διενεργούνται με υψηλό κόστος και σοβαρά 

προβλήματα από υπαλλήλους των Νοσοκομείων σε ιδιώτες. Αυτές οι εργασίες αφορούν (8):

■ σίτιση ασθενών και προσωπικού που δικαιούται

■ συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

■ συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού

■ πλυντήρια -  σιδερωτήρια

10. Η ένταξη όλων των Νεφροπαθών του Νομού σε χρόνιο πρόγραμμα αιμοκάθαρσης της 

Μ.Τ.Ν. Η λειτουργία του τμήματος της Περιτοναϊκής και η ένταξη σε αυτό, όσων ασθενών 

το επιθυμούν και πληρούν τις ιατρικές προϋποθέσεις(9>.

(6),(7),(8),(9).«Το επιχειρησιακό σχέδιο του νοσοκομείου Αργολίδας, μοχλός αναβάθμισης των παραχόμενων 

υπηρεσιών υγείας, ο ρόλος της μεταρρύθμισης του ΕΣΥ».Διοικητική Διευθύντρια του Γενικού Νοσοκομείου 

Άργους: Σιουρούνη Ελένη.
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6.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά την παρουσίαση των παραπάνω στοιχείων καταλήγουμε σε ορισμένα 

συμπεράσματα σχετικά με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Νοσοκομείου Αργολίδας τα οποία 

είναι:

■ Θα εξοικονομηθούν ανθρώπινη πόροι, για την λειτουργία νέων Μονάδων και 

ιατρικών υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητες ( Μονάδες Εντατικής Θεραπείες, 

Δημιουργία Τμήματος Περιτοναϊκής Κάθαρσής κ.τ.λ).

■ Θα ολοκληρωθεί ο νέος υγειονομικός χάρτης του Νομού, όσο αφορά των 

απαιτούμενων κλινών ανά κλινική, με το λιγότερο δυνατό κόστος.

■ Θα σταματήσει η κατασπατάληση οικονομικών πόρων που αφορούν στην αγορά 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού χωρίς μελέτη και προγραμματισμό (Γ ια 

παράδειγμα Λαπαροσκοπικά μηχανήματα διαθέτουν και τα δύο νοσοκομεία).

■ Θα βελτιωθεί εντυπωσιακά η παραγωγικότητα του συστήματος, με τον ίδιο 

αριθμό εργαζομένων όμως ορθολογικά κατανεμημένο.

■ Θα μπορεί το σύστημα να ανταποκριθεί με ευέλικτο τρόπο στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες ανάγκες των κατοίκων του νομού, (η εναλλαγή του πληθυσμού 

των αλλοδαπών είναι εντυπωσιακή ).

Η παραπάνω ενιαία στρατηγική στα πλαίσια της δημιουργίας των δύο νέων 

αποκεντρωμένων Μονάδων του Π.Ε.Σ.Υ.Π Πελοποννήσου, θα πρέπει να έχει την κοινωνική 

συναίνεση, αλλά και την συναίνεση των εργαζομένων. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό, διότι δεν 

υποβαθμίζεται κανένα υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα, αντίθετα υλοποιείται η 

αναβάθμιση τους και οι πολίτες άμεσα θα αντιληφθούν την ουσιαστική αναβάθμιση των 

παρερχόμενων υπηρεσιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ
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7.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '70, η κύρια πηγή χρηματοδότησης των δημοσίων 

νοσοκομείων ήταν η κοινωνική ασφάλιση. Τα ταμεία χρηματοδοτούσαν τα νοσοκομεία βάση 

των ημερήσιων νοσηλίων.

Από τις αρχές της δεκαετίας του '80 καθιερώθηκε στην χώρα μας το κλειστό νοσήλιο. Η 

πολιτική αυτή αποσκοπούσε στο να επιτευχθεί μία ισορροπία στους προϋπολογισμούς των 

ταμείων και να μειωθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Το αποτέλεσμα δεν ήταν όμως το 

αναμενόμενο, αφού το κλειστό νοσήλιο ήταν σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο 

πραγματικό ημερήσιο κόστος νοσηλείας. Έτσι, εμφανίστηκε η αύξησή των ελλειμμάτων των 

νοσοκομείων που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των κρατικών επιχορηγήσεων. Η 

διατήρηση αυτής της πολιτικής διογκώνει συνεχώς τις δαπάνες και φυσικά εμποδίζει την 

ορθολογική κατανομή των νοσοκομειακών πόρων.

Σήμερα το σύνολο των εσόδων προέρχεται από ασφαλιστικά ταμεία και από τους ίδιους 

τους ασθενείς. Ένα μικρό ποσοστό, το 1% επιχορηγείται για ασφαλιστικούς -  άπορους -  

αλλοδαπούς κ.λ.π υπάρχουν επιχορηγήσεις που αποσκοπούν στην εκτέλεση επενδυτικών 

προγραμμάτων ( π.χ τεχνολογικός εξοπλισμός, κτίρια κ.λ.π).

Επίσης ο ετήσιος Γενικός Προϋπολογισμός του κράτους εκτός από τις δαπάνες των 

Υπουργείων περιέχει και δαπάνες των νοσοκομείων όπου εγγράφονται ειδικά κονδύλια 

επιχορηγήσεων των Δημοσίων Νοσοκομείων και εμπλέκεται και το Υπουργείο Εμπορίου το 

οποίο εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα των προμηθειών των νοσοκομείων σε υγειονομικό ή 

άλλο υλικό.

Άλλες πηγές χρηματοδότησης των νοσοκομείων είναι η καταβολή ενός ποσού από τους 

εισαγόμενους ασθενείς και των επισκεπτών στα Εξωτερικά ιατρεία, έσοδα από τα οποία δεν 

υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να αξιολογηθούν από το Υπουργείο Υγείας για να 

φανεί κατά πόσο αποδίδουν στο σύστημα(|)

(Ι).Πτυχιακή εργασία με θέμα « ΟΡΓΑΝΩΣΗ -  ΔΟΜΗ -  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ. " ΑΧΕΠΑ" » της 

Παραλούκα Δήμητρας και Βαλίωζη Ελένης με υπεύθυνη καθηγήτρια την Λιακέα Γεωργία.
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7.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο Προϋπολογισμός του Οικονομικού Έτους 2004 συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες 

της υπ' αρ. 2/40280/0094/14- 7 -2003 εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και 

στοχεύει στην εκπλήρωση των γενικών κατευθύνσεων του Προγράμματος Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης(2).

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού έχει αυξηθεί με ποσοστό περίπου 2% από τον 

προηγούμενο προϋπολογισμό.

Όσο αφορά τα έσοδα:

1. καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για την ουσιαστική τόνωση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας με αύξηση του κύκλου εργασιών, την διασφάλιση και βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (180 9001 στην Καρδιολογική Κλινική).

2. προσβλέπει στην αύξηση εσόδων από εργαστηριακές εξετάσεις που θα πραγματοποιούν 

τα μηχανήματα του νέου κτηρίου (αξονικός τομογράφος, μηχάνημα μέτρησης οστικής 

πυκνότητας).

3. γίνεται συνεχής έλεγχος της πραγματοποίησης των εσόδων (νοσήλια εσωτερικών 

ασθενών, εκτός νοσηλίου φάρμακα και λοιπό υγειονομικό -  ορθοπεδικό υλικό, 

εργαστηριακές εξετάσεις ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία) και οργανώνεται η 

συστηματική και έγκαιρη βεβαίωση τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία που στόχο έχει την 

όσο το δυνατόν αμεσότερη είσπραξη τους.

Όσο αφορά τα έξοδα:

Έχει γίνει ανακατανομή πιστώσεων σε διάφορες κατηγορίες δαπανών για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των στόχων και την λειτουργία της υπηρεσίας μας.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα ο Προϋπολογισμός Οικονομικής Χρήσης 2004 έχει την 

τελική μορφή:

ΕΣΟΔΑ 5.489.150 ευρώ

ΕΞΟΔΑ 5.489.150 ευρώ

(2). ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.
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7.3 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΣΟΑΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ2004

ΣΥΝΟΛΟ
2 1 2 2 ΕΦ ΑΠ ΑΞ ΑΠ/ΣΗ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3.000,00

3 1 1 1 Ν Ο ΣΗ Λ ΕΙΑ  ΣΕ ΦΑΡΜ ΑΚΑ 40.000,00

3 1 1 3 ΝΟ ΣΗ ΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 200.000,00

3 1 1 4 ΕΣΟ ΔΑ ΑΠ Ο  ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 50.000,00

3 1 1 9 ΛΟ ΙΠ Α ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 20.000,00

3 1 2 1 Ν Ο ΣΗ ΛΕΙΑ  ΣΕ ΦΑΡΜ ΑΚΑ 1.600,00

3 1 2 3 ΝΟ ΣΗ ΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 60.000,00

3 1 2 9 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ν .Π .Δ .Δ 10.000,00

3 1 3 1 Ν Ο ΣΗ ΛΕΙΑ  ΣΕ ΦΑΡΜ ΑΚΑ 200.000,00

3 1 3 3 Ν Ο ΣΗ ΛΕΙΑ  ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 3.590.380,00

3 1 3 9 ΛΟ ΙΠ Α ΕΣΟ ΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 200.000,00

3 1 4 3 Ν Ο ΣΗ Λ ΕΙΑ  ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 90.000,00

3 1 4 9 ΛΟ ΙΠ Α ΕΣΟ ΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ 100.000,00

3 4 1 9 ΕΣΟ ΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 7.000,00

3 5 1 1 ΤΟΚΟΙ Α Π Ο  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 3.000,00

3 5 2 3 Μ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ 5.500,00

3 9 1 1 ΕΣΟ ΔΑ ΑΠ Ο  ΝΑΟ ΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗ ΚΟΥΝ ΣΕ Ν Π ΔΔ 350,00

5 2 1 1 ΕΣΟ ΔΑ  ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ 50.000,00

5 2 4 1 ΕΣΟ ΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ 1.200,00

52 6 1 ΕΣΟ ΔΑ ΥΠ ΕΡ ΤΕΑΔΥ 10.000,00

5 2 9 1 ΕΣΟ ΔΑ  ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00

5 6 8 9 ΔΙΑΦ Ο ΡΑ ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜ ΑΖΟΜ ΕΝΑ 1.600,00

8 4 1 1 ΕΣΟ ΔΑ  ΑΠΟ ΠΡ. ΥΠ. ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 3.000,00

8 4 1 2 ΕΣΟ ΔΑ  ΑΠ Ο  ΠΡ. ΥΠ. ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ Ν Π ΔΔ 2.520,00

8 4 1 4 ΕΣΟ ΔΑ ΑΠ Ο  ΠΡ. ΥΠ. ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 100.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α .

Πηγή: Οικονομικό τμήμα Γ.Ν.Α
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7.4 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩΑΙΚΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ Π /Υ 2004 

ΣΥΝΟΛΟ

0262 ΑΠΟΖΗΜ ΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟ ΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 3 .0 0 0 ,0 0

0264 ΑΠΟΖΗΜ ΙΩΣΗ ΣΥΜ Μ ΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΜ Β -  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 3 .4 3 5 ,0 0

0268 ΑΠΟΖΗΜ ΙΩΣΗ ΜΕΑΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 1 .2 0 0 ,0 0

0289 ΔΙΑΦ ΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜ . ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜ ΑΖΟΝΤΑΙ 1 9 .3 6 5 ,0 0

0419 ΑΜ ΟΙΒΕΣ Π Α  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 1 2 6 .0 0 0 ,0 0

0426 ΑΜ ΟΙΒΕΣ ΙΔ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑ Μ ΗΧ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3 8 .6 5 0 ,0 0

0429 ΑΜ ΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2 5 .0 0 0 ,0 0

0439 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜ ΟΙΒΕΣ ΝΟΜ ΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4 .6 7 5 ,0 0

0539 ΕΞΟ ΔΑ  ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ 5 .2 2 5 ,0 0

0549 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑ Π Α Ν ΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 5 .2 2 5 ,0 0

0551 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1ΚΑ 1 .5 0 0 ,0 0

0631 Β Ο Η Θ Η Μ Α ΤΑ  ΕΦ’ ΑΠΑΞ 3 0 .6 6 5 ,0 0

0638 ΑΠΟΖΗΜ ΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜ ΕΝΩ Ν 1 8 .1 0 5 ,0 0

0829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2 .9 9 5 ,0 0

0831 ΤΑ Χ Υ ΔΡΟ Μ ΙΚ Α  ΤΕΛΗ 4 .5 0 0 ,0 0

0832 ΤΗ ΛΕΦ Ω ΝΙΚ Α- ΤΑΧΥΔΡΟΜ ΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ. 3 5 .7 0 0 ,0 0

0841 Υ ΔΡΕΥ ΣΗ - ΆΡΔΕΥΣΗ 1 5 .0 0 0 ,0 0

0842 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ 1 5 6 .0 0 0 ,0 0

0843 Π Λ ΥΝΤΙΚ Α 2 .6 7 5 ,0 0

0845 ΔΑ Π Α Ν Ε Σ  ΚΑΘΑΡΙΣΜ ΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2 6 0 .0 0 0 ,0 0

0849 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑ Π Α Ν ΕΣ 5 .9 9 0 ,0 0

0851 ΔΙΑΦΗΜ ΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1 2 .0 0 0 ,0 0

0856 Φ ΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΙΣ 1 .5 0 0 ,0 0

0857 Ο ΡΓΑΝΩ ΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΩ Ν 3 0 0 ,0 0

0863 ΣΥΝ ΤΗ ΡΗ ΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 3 0 .0 0 0 ,0 0

0879 ΣΥΝΤΗ ΡΗ ΣΗ  /  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ MON. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5 4 .7 0 0 ,0 0

0887 ΣΥΝ ΤΗ ΡΗ ΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ Μ ΗΧΑΝΗ Μ ΑΤΩ Ν 7 6 .7 0 0 ,0 0

0889 ΣΥ Ν ΤΗ ΡΗ ΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΥ 3 6 .8 0 0 ,0 0
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0891 ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ- ΕΚΔΟΣΕΙΣ -  ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ 1.385,00

0899 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.800,00

0911 ΦΟΡΟΙ 1.200,00

0912 ΤΕΛΗ 350,00

1129 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 10.000,00

1139 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ 5.560,00

1259 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩ Ν- ΕΝΤΥΠΩΝ -  ΕΦΗΜ/ΔΩΝ 1.135,00

1261 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦ. ΥΛΗΣ & Μ ΙΧ/ΝΩ Ν ΓΡΑΦ. 23.825,00

1292 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜ ΠΤΗΡΩΝ 1.150,00

1293 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 45.480,00

1311 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 760.677,09

1312 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜ ΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 803.000,00

1313 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ 600.000,00

1329 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 90.000,00

1359 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜ . ΥΛΙΚΟΥ 450.000,00

1381 ΠΡΟΜ. ΕΙΔ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -  ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 38.800,00

1413 ΠΡΟΜ. ΕΙΔ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 15.800,00

14 2 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣ. ΥΔΡΑ Υ Λ ΙΚ Ώ Ν 4.945,00

14 2 9 ΠΡΟΜ .ΕΙΔ.ΣΥΝΤ & ΕΠΙΣΚ. ΜΟΝΙΜ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 21.000,00

1511 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 100.000,00

15 2 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20.000,00

15 2 9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 32.020,00

1531 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜ ΑΤΩΝ 4.010,00

1611 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜ ΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 72.000,00

1731 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚ Ο Υ 6.810,00

1779 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚ Ο Υ 5.200,00

1831 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1.000,00

1899 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜ ΑΖΟΜ ΕΝΕΣ 75.500,00

3311 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΜΤΠΥ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ 50.000,00

33 4 1 ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΚΑ 1.000,00

3361 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΑ ΔΥ 10.000,00

33 9 1 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 140.000,00
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7111 ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 4 5 .0 0 0 ,0 0

7112 ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΜΗΧ. ΚΛΙΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ 1 0 .0 0 0 ,0 0

7122 ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ Μ ΗΧΑΝΗ Μ ΑΤΩ Ν 7 1 .0 0 0 ,0 0

7124 ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Μ ΗΧΑΝΗΜ ΑΤΩΝ 4 .0 0 0 ,0 0

7131 ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 5 1 .0 0 0 ,0 0

9199 ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ Μ ΗΧ/ΚΟΥ & Λ. ΚΕΦ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΥ 1 5 0 .0 0 0 ,0 0

9333 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ 1 0 0 .0 0 0 ,0 0

9349 ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ Μ ΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΥ 2 0 0 .0 0 0 ,0 0

9733 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓ. ΙΔΡ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥ ΤΑ 2 7 7 .0 0 0 ,0 0

9749 ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ Μ ΗΧ. & Λ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕ Ν  ΚΑΤ. 8 0 .0 0 0 ,0 0

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α .

Πηγή: Οικονομικό τμήμα Γ.Ν.Α

7.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στο παρόν σημείο θα γίνει μια σύντομη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων του 

Γενικού Νοσοκομείου Άργους, η παρουσίαση αυτή θα στηριχθεί στους αναλυτικούς πίνακες 

εσόδων και εξόδων του 2004 και στους πίνακες τριετούς προϋπολογισμού εσόδων και 

εξόδων.
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Α. ΕΣΟΔΑ
Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ Π/Υ 2004 ΕΚΤΙΜΗΣΗ

2003

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

2003

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2002
0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 113.987,21

0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Τ.Π 0,00 0,00 0,00 113.987,21

0200-

0300

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ 

Ν.Π,Δ.Δ

0,00 0,00 0,00 0,00

2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.005,76

3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

4.577.830,00 5.114.590,00 3.988.778,49 1.399.181,16

4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ, 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΟΙΝΕΣ

0,00 0,00 0,00 0,00

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 202.800,00 182.910,00 202.710,00 355.897,05

6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00

7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00

8000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 

ΕΤΗ

105.520,00 105.520,00 65.520,00 1.921.193,24

9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

0,00 1.136.094,95 1.136.094,95 947.239,05

9100-

9200

ΕΠΕΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ Τ.Π ΓΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00 0,00 0,00 131.510,68

9300-

9400

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε ΓΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00 1.136.094,95 1.136.094,95 815.728,37

9500-

9800

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & 

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00 0,00 0,00 0,00

9900 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΓΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.889.150,00 6.542.114,95 5.396.103,44 4.740.503,47
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΤΑΚΤ. Π/Υ (ΠΡΟΗΓ ΕΤΟΥΣ)

490.000,00 920.739,58 920.739,58 253.834,06

ΤΑΜ. ΥΠ/ΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

(ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ)

100.000,00 -124.920,34 - 124.920,34 - 8.695,86

ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΦΑΠΑΞ 

Ν. 103/75

10.000,00 8.077,32 8.077,32 10.053,31

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.489.150,00 7.346.011,51 6.200.000,00 4.995.694,98

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004

Πηγή: Οικονομικό τμήμα Γ.Ν.Α
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Β. ΕΞΟΔΑ
Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ Π/Υ 2004 ΕΚΤΙΜΗΣΗ

2003

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

2003

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2002

0000 1.ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.013.245,00 795.580,34 833.159,60 577.680,45

0100-

0200

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 37.000,00 22.798,00 22.798,00 8.120,95

0211-

0259

Β.Μ + ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00

0261 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

0263 ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ 0,00 0,00 0,00 0,00

0264 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 3.435,00 3.433,00 3.433,00 2.976,48

0268 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1.200,00 0,00 0,00 0,00

ΛΟΙΠΕΣ (0284-0289) 19.365,00 19.356,00 19.365,00 5.144,47

0400 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 194.325,00 213.151,81 194.471,90 109.125,57

0500 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 11.950,00 17.431,07 11.957,24 18.132,77

0600 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 48.770,00 39.472,07 39.472,07 0,00

0700 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 14.300,00 14.300,00 14.300,00 7.526,73

0800 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 705..350,00 486.877,39 548.610,39 433.707,33

0810 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 5.805,00 5.805,00 5.805,00 5.501,25

0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2.995,00 2.995,00 2.995,00 1.019,58

0830 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 40.200,00 35.611,00 35.611,00 31.527,72

0840 ΦΩΤΙΣΜΟΣ -  ΥΔΡΕΥΣΗ 440.165,00 307.428,06 369.161,06 254.352,37

0850 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 13.800,00 18.172,16 18.172,16 11.300,01

ΛΟΙΠΕΣ 0860-0870-0880-0890 202.385,00 116.866,32 116.866,32 130.006,40

0900 ΦΟΡΟΙ -  ΤΕΛΗ- ΚΛΠ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1..550,00 1..550,00 1..550,00 1.067,10

1000 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 3.215.912,09 4.444.333,70 3.494.613,91 2.320.458,21

2000 3.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 26.600,00 10.000,00 10.000,00 10.268,39

3000 4. ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

202.000,00 176.676,84 201.676,84 171.064,70

4000-

5000

5.ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

0,00 0,00 0,00 0,00

6000 6.ΚΓΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00

7000 7.ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 182.000.00 152.000,00 152.000,00 40.167,28

9000 8.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 807.062,91 1.767.420,63 1.508.549,65 1.072.159,39

9.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 42.330,00 0,00 0,00 803.896,56

ΣΥΝΟΛΟ 5.489.150,00 7.346.011,51 6.200.000,00 4.995.694,98

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004

Πηγή: Οικονομικό τμήμα Γ.Ν.Α
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Μελετώντας τα στοιχεία στους πίνακες 7.3 και 7.4 διαπιστώνουμε τα εξής:

*> Τα λειτουργικά έσοδα και έξοδα του νοσοκομείου για την οικονομική χρήση του 

2004 είναι ισοσκελισμένα.

♦> Ο μεγαλύτερος αριθμός εσόδων από τον πίνακα 7.3 των εσόδων προέρχεται από την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, τα λοιπά έσοδα και τα έσοδα από παρελθόντα έτη.

*1* Ο μικρότερος αριθμός εσόδων από τον πίνακα 7.3 των εσόδων προέρχεται από τις 

ασφαλιστικές εισφορές.

❖  Ο μεγαλύτερος αριθμός εξόδων από τον πίνακα 7.4 των εξόδων προέρχεται από τις 

πληρωμές για υπηρεσίες, τις προμήθειες, τις επενδύσεις και τις λειτουργικές 

δαπάνες.

❖  Ο μικρότερος αριθμός εξόδων από τον πίνακα 7.4 των εξόδων προέρχεται από την 

αποζημίωση μελών των επιτροπών, τις μεταφορές και τους φόρους τα τέλη κ.λ.π.
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Π α ρ α κ ά τω  θα  α να φ ερ θ ο ύ μ ε  σ τους σ υ νο π τικ ο ύ ς π ίνα κ ες  τρ ιετού ς π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ο ύ  

εσ ό δ ω ν  κ α ι εξ ό δ ω ν  χ ρ ή σ η ς

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π/Υ 2004 Π /Υ 2005 Π/Υ 2006

ΚΑΕ I. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00

1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜ ΑΤΑ ΥΠΕΡ 

Ν .Π .Δ .Δ

0,00 0,00 0,00

2000 ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.000,00 3.060,00 3.121,20

3000 ΕΣΟ ΔΑ ΑΠ Ο  ΤΗΝ ΕΓΠΧΕΙΡ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

4.577.830,00 4 .669.386,60 4.762.774,33

4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗ. 

ΠΟΙΝΕΣ

0,00 0,00 0,00

5000 ΛΟ ΙΠ Α ΕΣΟ ΔΑ 202.800,00 206.856,00 210.993,12

6000 ΕΚ ΤΑΚΤΑ ΕΣΟ ΔΑ 0,00 0,00 0,00

7000 ΕΣΟ ΔΑ ΑΠ Ο  ΔΑ Ν ΕΙΑ 0,00 0,00 0,00

8000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘ Ο ΝΤΑ ΕΤΗ 105.520,00 107.630,40 109.783,01

9000 ΕΣΟ ΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.889.150,00 4 .986.933,00 5.086.671,66

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 600.000,00 612.000,00 624.240,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.489.150,00 5.598.933,00 5.710.911,66

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Πηγή: Οικονομικό Τμήμα Γ.Ν.Α.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π /Υ 2004 Π /Υ 2005 Π/Υ 2006

ΚΑΕ II. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.013.245,00 1.033.509,90 1.054.180,10

0100 - 

0200

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΒΑΣ1ΚΟΣ 

ΜΙΣΘΟΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)

37.000,00 37.740,00 38.494,80

0400 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 194.325,00 198.211,50 202.175,73

0500 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 11.950,00 12.189,00 12.432,78

0600 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 48.770,00 49.745,40 50.740,31

0700 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 14.300,00 14.586,00 14.877,72

0800 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 705.350,00 719.457,00 733.846,14

0900 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΠ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1.550,00 1.581,00 1.612,62

1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 3.215.912,09 3.280.230,33 3.345.834,94

2000 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 26.600,00 27.132,00 27.674,64

3000 ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ 202.000,00 206.040,00 210.160,80

4 0 0 0 -

5000

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 8 2 .0 0 0 ,0 0 1 8 5 .6 4 0 ,0 0 1 8 9 .3 5 2 ,8 0

9000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 0 7 .0 6 2 ,9 1 8 2 3 .2 0 4 ,1 7 8 3 9 .6 6 8 ,2 5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4 2 .3 3 0 ,0 0 4 3 .1 7 6 ,6 0 4 4 .0 4 0 ,1 3

ΣΥΝΟΛΟ 5 .4 8 9 .1 5 0 ,0 0 5 .5 9 8 .9 3 3 ,0 0 5 .7 1 0 .9 1 1 ,6 6

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.6: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΕΤΟ>ΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Πηγή: Οικονομικό Τμήμα Γ.Ν.Α.

Μ ελ ετ ώ ντ α ς  τα  ο ικ ο νο μ ικ ά  σ τοιχεία  εσ ό δ ω ν  και εξό δ ω ν  του  τρ ιετούς π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ο ύ  τω ν  

π ινά κ ω ν 7 .5  κ α ι 7 .6  δ ια π ισ τώ νο υ μ ε τα εξής:

❖  Ό λ α  τα  μ εγέθ η  δ ε ίχ ν ο υ ν  α υ ξη μ ένα , π ροοδευτική  α ύ ξη σ η  κ ά θε χρ ό νο .

❖  Ο  μ εγ α λ ύ τ ε ρ ο ς  α ρ ιθ μ ός εσ ό δ ω ν  σ τ ο ν  π ίνακα  έσ ο δ α  χρ ή σ η ς π ρ ο έρ χετα ι από  τα έσ οδα  

α π ό  τ η ν  επ ιχειρ η μ α τικ ή  δραστη ριότη τα , τα λο ιπ ά  έσ ο δ α  κα ι τα  έσ ο δ α  από  π α ρ ελθ όντα  

έτη . Ε νώ  ο  μ ικ ρ ό τερ ο ς  α ρ ιθμ ός εσ ό δ ω ν  π ρ ο έρ χετα ι από  τις α σ φ α λισ τικ ές  εισ φ ορ ές.
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·♦* Ο  μ εγ α λ ύ τ ε ρ ο ς  αρ ιθμ ός εξό δ ω ν  σ το ν  π ίνακα  έξ ο δ α  χρ ή σ η ς π ρ ο έρ χετα ι από τις 

π λ η ρ ω μ ές  γ ια  υ π η ρ εσ ίες , τις π ρ ομ ή θ ειες , τις επ ενδ ύ σ εις  και τις λε ιτο υ ρ γ ικ ές  δαπάνες. 

Ε νώ  ο  μ ικ ρ ό τερ ο ς  α ρ ιθμ ός εξό δ ω ν π ρ οέρ χετα ι από  τα  οδ οιπ ορικ ά , τις λ ο ιπ ές  π α ρ οχές  

κ α ι τ ο υ ς  φ ό ρ ο υ ς  -  τέλη  κ .λ .π .

7.6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΕΤΗ

2001 -2004

2001 2002 2003 2004
ΝΟΣΗΛΕΙΑ 3.808.353 4.711.808 2.192.055 3.921.476
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
/ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 275.387 337.209 269.185 291.224
ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΤΟΣ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΙΟΥ 365.548 402.571 381.200 365.130
ΣΥΝΟΛΟ 4.449.288 5.451.588 2.842.440 4.577.830
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.7: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001 -2004 

Πηγή: Οικονομικό Τμήμα Γ.Ν.Α.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Π Α Τ Α  ΕΤΗ 2001 -2004

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.1: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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Μ ελ ετ ώ ντ α ς  τα  σ το ιχεία  του  π ίνακα  7 .7  π ου  α φ ορ ά  τα έσ ο δ α  από  τη ν  επιχειρηματική  

δρ α σ τη ρ ιότη τα  δ ια π ισ τώ νο υ μ ε ότι έχ ο υ μ ε  α ύξη σ η  τω ν εσ ό δ ω ν  α π ό  την επιχειρηματική  

δρ α σ τη ρ ιότη τα  τα  έτη  2001  έω ς 2 0 0 2 . Ό μ ω ς το έτος 2 0 0 3  έχ ο υ μ ε  ση μ αντικ ή  μείω ση στην  

ά σ κ η σ η  επ ιχειρ η μ α τικ ή ς δραστη ριότη τας κα ι αυτό  επ η ρ εά ζει α ρ νη τικά  το  σ υ νο λ ικ ό  ύ ψ ου ς  

το υ  π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ο ύ  το υ  2 0 0 4 .

7.7 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001 -  2004

2001 2002 2003 2004
ΦΑΡΜΑΚΑ 1.272.304 1.606.841 965.724 803.000
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 683.954 502.517 283.688 450.000
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.200.186 1.471.840 798.229 760.677
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 640.709 869.399 429.223 600.000
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.391.286 1.145.291 692.167 5.990
ΣΥΝΟΛΟ 5.188.439 5.595.888 3.169.031 2.619.667

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.8: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001 -2004

Πηγή: Οικονομικό Τμήμα Γ.Ν.Α,

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΠΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001 - 2004

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑ ΕΤΗ 2001 -2004
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Μ ελ ετώ ντα ς  τα σ το ιχεία  του  π ίνακα  7 .8  π ο υ  αφ ορά  τη ν σ ύγκ ρ ισ η  τω ν λειτουργικώ ν  

δ α π α νώ ν γ ια  τα  έτη 2001  -  2 0 0 4  δ ια π ιστώ νουμ ε ότι έχ ο υ μ ε  μια π ερ ισ τολή  κα ι έλ εγχό  των  

λ ε ιτο υ ρ γ ικ ώ ν δα π α νώ ν. Α π ό  το έτο ς  2001 μ έχρ ι το 2 0 0 4  ο ι λε ιτο υ ρ γ ικ ές  δα π ά νες έχο υ ν  

μ ειω θ εί π ερ ίπ ο υ  σ το  50% .
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Π POT AERIE
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

> Ευκολία πρόσβασης. Το Γ.Ν.Α βρίσκεται στην αρχή της πόλης του Άργους και η 

ανεύρεση του είναι αρκετά εύκολη.

> Υπάρχει τακτική συγκοινωνία κάθε 15 λεπτά και υπάρχει στάση ακριβώς απέναντι 

από το Νοσοκομείο επί της οδού Κορίνθου.

> Στην είσοδο του Νοσοκομείου υπάρχει στάση TAXI.

> Ο περιβάλλοντας χώρος του Νοσοκομείου είναι διαμορφωμένος με καθίσματα για 

τους επισκέπτες.

> Υπάρχουν επαρκής κατευθυντήριες πινακίδες στις εισόδους των κτιρίων οι οποίες 

ενημερώνουν τους επισκέπτες για τους χώρους που επιθυμούν να επισκεφθούν.

> Το Γ.Ν.Α καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού των όμορων Επαρχιών, 

Νεμέας και Κυνουρίας, λόγω της μικρής απόστασης τους από το Νοσοκομείο.

> Το Τ.Ε.Π και τα Τ.Ε.Ι βρίσκονται στο ισόγειο του Νοσοκομείου και διευκολύνεται η 

πρόσβαση των νεοεισερχόμενων.

> Υπάρχουν 2 φαρμακεία απέναντι και δίπλα από το Νοσοκομείο για την άμεση 

εξυπηρέτηση των πολιτών.
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

> Οι Διοικητικές Υπηρεσίες δεν είναι συγκεντρωμένες σε ένα διαμορφωμένο χώρο του 

Νοσοκομείου , έτσι οι πολίτες ταλαιπωρούνται, προκαλείται συνήχηση και οι 

υπάλληλοι έρχονται σε επαφή με τους πελάτες ασθενείς καθώς και με τα υπόλοιπα 

τμήματα του Νοσοκομείου.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

> Στην Ιατρική Υπηρεσία σημαντικά τμήματα δεν λειτουργούν όπως Οφθαλμολογικό 

Τμήμα, Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα και το Παιδιατρικό Τμήμα το οποίο έχει 

αναστείλει την λειτουργία του από το Νοέμβριο του 2000.

> Όσο αφορά την Νοσηλευτική Υπηρεσία λειτουργούν όλα τα τμήματα.

> Στην Διοικητική Υπηρεσία λειτουργούν όλα τα τμήματα τα οποία έχουν προβλεφθεί 

από τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Άργους.

^  Στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους λειτουργούν όλα σχεδόν τα τμήματα τα οποία 

προβλέπονται από τον Οργανισμό του Νοσοκομείου με ελάχιστες ελλείψεις. Όμως 

σημαντικό πρόβλημα παραμένει το Παιδιατρικό Τμήμα το οποίο έχει αναστείλει την 

λειτουργία του λόγω της έλλειψης προσωπικού .

ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

> Ο αριθμός των εξετασθέντων ασθενών στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και στο 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είναι εντυπωσιακός για το μέγεθος του 

Νοσοκομείου. Αυτό αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες του Γ.Ν.Α.

> Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ξεκίνησε την λειτουργία της τον Νοέμβριο του 1997, ο 

ρυθμός ανάπτυξης της Μονάδας είναι υψηλός ειδικά τελευταία χρόνια.
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> Από το 2001- 2004 φαίνεται ο μεγάλος αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων που 

πραγματοποιούνται στο Νοσοκομείο ιδιαίτερα αυτά τα τέσσερα χρόνια. Η μικρή 

μείωση που παρουσιάζεται στο σύνολο των χειρουργικών επεμβάσεων για το 2002 

και 2003 οφείλεται αποκλειστικά στην μικρή μείωση που παρουσιάζουν οι ελαφριές 

επεμβάσεις.

>  Η Παιδιατρική κλινική έχει αναστείλει την λειτουργία της το Νοέμβριο του 2000 για 

αυτό τον λόγω δεν έχουμε μεγάλη νοσολογική κίνηση στην κλινική αυτή.

>  Ότι αφορά των Εργαστηριακό Τομέα ο αριθμός των εξετασθέντων είναι μεγάλος, 

πλέον οι πολίτες εμπιστεύονται το Γ.Ν.Α για τις εξετάσεις τους.

>  Το Νοσοκομείο του Άργους παρουσιάζει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης που φαίνεται τόσο 

στον αριθμό των νοσηλευθέντων ασθενών όσο και στις ημέρες νοσηλείας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΑΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

> Με την δημιουργία ενός νοσοκομείου σε δύο κτήρια για τον Νομό Αργολίδας θα 

ολοκληρωθεί ο υγειονομικός χάρτης του νομού, θα σταματήσει η κατασπατάληση 

οικονομικών πόρων και θα βελτιωθεί εντυπωσιακά η παραγωγικότητα του 

συστήματος με τον ίδιο αριθμό εργαζομένων ορθολογικά κατανεμημένων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

> Το 60% περίπου των λειτουργικών δαπανών αφορούν δαπάνες για φάρμακα, 

υγειονομικό και ορθοπεδικό υλικό και αντιδραστήρια. Ο έλεγχος της σπατάλης των 

πόρων που έχει επιτευχθεί έχει επιτρέψει στην Διοίκηση του Νοσοκομείου να 

διαθέσει σημαντικούς πόρους για επενδύσεις που στόχο είχαν την ενίσχυση των 

ιατρικών και νοσηλευτικών προσφερόμενων υπηρεσιών.
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> Όλα τα μεγέθη εσόδων και εξόδων χρήσης στον τριετή προϋπολογισμό είναι 

αυξημένα, έχουμε προοδευτική αύξηση κάθε χρόνο και η αύξηση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας είναι σημαντική για το νοσοκομείο.

> Το σύνολο των εσόδων προέρχεται από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τους ίδιους 

του ασθενείς. Μόνο το 1% επιχορηγείται για ανασφάλιστους, άπορους και 

αλλοδαπούς.

> Υπάρχουν σημαντικές επιχορηγήσεις που αποσκοπούν στην εκτέλεση επενδυτικών 

προγραμμάτων ( π.χ τεχνολογικός εξοπλισμός, νέα κτίρια ).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

Στο μέρος αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες προτάσεις που αποσκοπούν στην 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου. Για την 

καλύτερη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Άργους προτείνουμε τα εξής:

Να καλυφθούν όσο το δυνατό περισσότερες οργανικές θέσεις της Ιατρικής, της 

Νοσηλευτικής και τις Διοικητικής Υπηρεσίας για την καλύτερη λειτουργία του 

Νοσοκομείου.

Συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και του εκσυγχρονισμού του Νοσοκομείου με 

ξενοδοχειακές και κτιριακές βελτιώσεις.

Οργάνωση της πληροφορικής λειτουργίας και επέκταση της σε όλα τα τμήματα του 

Νοσοκομείου, καθώς επίσης και στην Ιατρική -  Νοσηλευτική Υπηρεσία για καλύτερη 

παρακολούθηση και διαχείριση των φακέλων των ασθενών.
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♦♦♦ Σύνδεση των Μικροβιολογικών -  Αιματολογικών Εργαστηρίων με ειδικό οργανισμό 

για πιστοποίηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων.

♦♦♦ Καλλιέργεια και προαγωγή με κάθε δυνατό μέσο, της συνειδησιακής ευθύνης του 

προσωπικού για πιο ανθρώπινη προσέγγιση και χωρίς διακρίσεις στους ασθενείς για 

αναβαθμισμένη ποιοτικά παροχή υπηρεσιών υγείας.

♦♦♦ Απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για ταχύτερη εξυπηρέτηση των 

υπηρεσιών.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η προσφορά του Νοσοκομείου Άργους, τις τελευταίες δεκαετίες, στην περίθαλψη των 

πολιτών του Νομού Αργολίδας, είναι μεγάλη. Το προσωπικό του, με αρκετά υψηλό επίπεδο 

κατάρτισης και εμπειρίας, αλλά κυρίως με επίγνωση του ρόλου της αποστολής του, αποτελεί 

ένα σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο, πάνω στο οποίο βασίζεται, κάθε προσπάθεια βελτίωσης 

των παρερχομένων υπηρεσιών υγείας .

Την τελευταία πενταετία, η Διοίκηση του Νοσοκομείου, ύστερα από μεγάλη προσπάθεια 

και σκληρή δουλειά, έκανε πράξη αυτό που τα προηγούμενα χρόνια φαινόταν ακατόρθωτο.

Σήμερα, το Νοσοκομείο του Αργούς, με σημαντικές επεκτάσεις συνολικού εμβαδού 

περίπου 5000τ.μ, με ανακατασκευές -  συντηρήσεις και βελτιώσεις του υπάρχοντος παλαιού 

κτηριακού συγκροτήματος, αλλά και με ανανέωση και συμπλήρωση του Ιατροτεχνολογικού 

και Ξενοδοχειακού του εξοπλισμού, δεν θυμίζει τίποτα από το Νοσοκομείο του χθες. Με τα 

έργα αυτά που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το 

Νοσοκομείο του Άργους, ενταγμένο στη νέα δομή οργάνωσης του Συστήματος Υγείας, 

καλείται να διαδραματίσει το δικό του ρόλο, συμβάλλοντας στη δημιουργία του νέου 

Υγειονομικού Χάρτη της περιφέρειας και αναβαθμίζοντας σημαντικά τις υπηρεσίες υγείας 

στο Νομό Αργολίδας. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου και όλοι οι εργαζόμενοι, έχουν την 

δυνατότητα να προσφέρουν της υπηρεσίες τους, μέσα από καλύτερες συνθήκες και σύγχρονα 

μέσα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται, στις απαιτήσεις των πολιτών, με υψηλού 

επιπέδου παροχή υπηρεσιών υγείας.

Αναμφισβήτητα έχει επιτευχθεί ένα μεγάλο έργο στο Νοσοκομείο του Αργούς τα 

τελευταία χρόνια. Όμως όλοι όσοι εργάζονται στο χώρο της υγείας γνωρίζουν καλά, ότι οι 

ραγδαίες διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις, στους τομείς της υψηλής βιοϊατρικής τεχνολογίας, 

της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, σε στενή, ανοικτή και αμφίδρομη σχέση με την 

πρόοδο της ιατρικής και των βασικών επιστημών που την υποστηρίζουν, έχουν ήδη 

μεταβάλει ριζικά ολόκληρο το φάσμα παράγωγής και διανομής των υπηρεσιών υγείας και 

δημιουργούν συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις για ακόμα καλύτερες υπηρεσίες 

υγείας.

Παρά όμως το σημαντικό έργο που έχει γίνει σίγουρα μένουν ακόμα παρά πολλά τα 

οποία πρέπει να γίνουν. Το Νοσοκομείο του Άργους πρέπει να προσφέρει όσο τον δυνατόν 

περισσότερα και να μπορεί να ενσωματώνεται με ευκολία στις αυξανόμενες και 

μεταβαλλόμενες ανάγκες για παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.
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Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι

ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙ
1 ΓΗΣ ΕΛΛΙ-

/
j i N I K H I  δ η μ ο κ ρ α τ ί α :

Τ Η ι

/
EN Α Θ ΙΙΝ Α ΙΣ

6 Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ  1975 / ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ Φ ΥΛΑ

« 4 3

n  le d  ι τζ ν  n  nu et Μ Λ TV T 7______ ·Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  Β ' Κατηγορία.
Κλάδος Β1 Διοικητικός—Λογιστικός :

α) Τρεις (3) θέτεις έπί βαδμο-ΐς 5ψ— 4ω. 
β) Είκοσι τρεις (23) -δέσεις έπί βαδμ.οις 1 Ou

Γ ' Κατηγορία.

N O M  Ο Ι '

Ν. 20®. Περί άναδ ιαρδήώσεωι^τ&ν παρά τφ Γραφείω Εύ- 
ρέσεως Ναυτικής ’Εργασίας τακτικών οργανικών -δέ
σεων Πολιτικών' Υπαλλήλων. ..................................... 1

Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α Τ Α
746. Περί τροποποιήσεως συμ,πληρώσεως καί κωδικοποιή

σεων ιτού Όργανισμού τού Γενικού Νασο-κο-μ̂ ε1 ί-ου- "Αρ
γους.........................................................   2

747. Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεων του ’Οργανι
σμού τού Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Ο ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ ΩΝ». ..............    3

748. Περί τροποποιήσεως καί συμ,πληρώσεως του Όργανι-· 
σμ.οϋ του Τριφυλλείου Γενικού Νοσοκομείου Κυδήρων. 4

749. Περί τροποποιήσεως καί συμ,πληρώσεως τού ’Οργα
νισμού τού Γενικού Νοσοκομείου Θηβών. . . .  ............... 5

ΝΟΜΟΙ
--------------  ( ΐ )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 208

Κλάδος Γ1 Κλητήρων1: 
α) Μία ( I )  δέσις έπί βαδμω 7ω. 
β) Δυο (2) δέσεις έπί βαδμοϊς 12ω— 8ω.

’Άρδρον 2.

1. Δ·ι’ άποφάσεως τού Διοικητικοί Συμβουλίου τοί 
Εύρέσεως Ναυτικής ’Εργασίας, έγκρινομένης παρ 
πουργού ’.Εμπορικής Ναυτιλίας δυναται νά καδορίζ 
τδ δήλυ προσωπικόν τοΰ Γραφείου Εύρέσεως Ναυτικ
σίας φέρη καδ’ ολας τάς εργασίμους ημέρας καί ώ 
τα χρώμ,ατος βαδέος κυανού.

2. Τά έξοδα διά την πρυμήδειαν καί ραφήν· των 
έσδητών, βαρόνουν τον οδκείον προϋπολογισμόν τοϋ 
Εύρέσεως Ναυτικής Εργασίας.

Π ερί άναδιαρϋρώοεως των παρά. τώ Γραφείω  Εύρέσεως 
5Εργασίας ταχτικών οργανικών ϋέσεων Πολιτικών
* Υπαλλήλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

’Άρδρον 3.
Καταργοΰνται αι διατάξεις τής παρ. 13 τοΰ άρδ|

Ν. 4502/1966.
* Αρδρον 4.

Ψηφισόμενοι όμ,οφώνως μετά τής Βουλής, άπεφασίσαμεν: 

’Άρδρον 1.
Αί έργανικαί δέσεις τοΰ τακτικού διοικητικού προσωπικού 

τοΰ Γραφείου Εύρέσεως Ναυτικής ’Εργασίας (ΓΒΝΕ) αί 
πραβλεπόμοναι ύπο τής παραγρ. 12 τοΰ άρδρου 4 τοϋ Ν. 
4502/1966 «περί τροποποιήσεως και συμ.πληρώσεως των δια
τάξεων του Ν. 3170/1955 «περί Ναυτικού ’Απομαχικού 
Ταμείου καί προσδήκης ετέρων διατάξεων» ·

Ή  ισχύς τού παρόντος νόμου άρχεται άπό τής · 
σεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Ό  παιρών νόμος ψηφισδείς ΰπό τής Βουλής καί πιαφ 
σήμε,ρον πυρώδεις, δημοσιευδήτω διά τής Έφημερί 
Κυδερνήσεως καί ύκτελεσδήτω ώς νόμος τοΰ Κρότου

Ήν Άδήνα’ς τή 18 ’Οκτωβρίου 1975

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ δημοκρατία* *
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ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ \
-----------  ' Λ  (2)

______ ΕΦ Η Μ ΕΡ ΙΙ ΤΗ Σ  ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩ Σ

’ΆρΟί
Διάρθριυσις

(ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)

Π ΡΟ ΕΔ ΡΙΚΟ Ν  ΔΙΑΤΑΓΜΑ, ΥΠ ’ ΑΡΙΘ . 746

«Περί, τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιή-
σεως του ’Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου ’Ά ρ 
γους».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

’Έχοντες ύπ’ δψει :
1. Τάς διατάξεις : α) του άρθρου 8 του Ν. 39/1975 «περί 

ρυθμίσεως θεμάτων τακτικού προσωπικού καί τροποποιή- 
σεως καί συμπληρώσεως· ένίων οργανωτικών κ.λπ. διατά
ξεων άρμοδιότητος 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ. 83 Α '), τής παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.Δ. 2592/ 
1953 «περί όργανώσεως τής ιατρικής άντιλήψεως» (ΦΕΚ. 
254 Α '), γ) τοΰ άρθρου 10 του Ν.Δ. 3097/54 «περί τρο- 
ποποιήσεως του Ν.Δ. 2592/53» (ΦΕΚ. 253 Α '), δ) τής 
παρ. 1 τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν.Δ. 4352/64 «περί διατάξεων 
άφορωσών τούς δημοσίους υπαλλήλους κ.λπ.» (ΦΕΚ. 135 
Α') καί ε) τών άρθρων 2, 3 καί 5 τοΰ Ν.Δ. 216/74 «περί 
συστάσεως 'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ. 
367/74 τ.Α').

2. Τήν ύπ’ άριθ. 110/5.6.1974 γνώμην τοΰ Διοικητικοΰ 
Συμβουλίου τοΰ Νοσοκομείου.

3. Τήν ύπ’ άριθ. 460/19.6.1975 γνωμοδότησιν τοΰ Συμ
βουλίου τής Έπικρατείας, ΙΙροτάσει τών Ήμετέρων 'Υ 
πουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί Κοι
νωνικών 'Υπηρεσιών, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν.

’Άρθρον 1.
Γενική Διάταξις.

'Ο ’Οργανισμός τοΰ Γενικοΰ Νοσοκομείου Άργους, ώς 
ούτος άνεμορφώθη διά τοΰ ύπ’ άριθμ. 947/9.12.61 Β.Δ. 
(ΦΕΚ. 236/31.12.61 τ.Α ') καί έτροποποιήθη διά τοΰ ύπ’ 
άριθ. 125/70 (ΦΕΚ. 34 /70τ. Α'), τροποποιείται, συμπλη- 
ροΰται καί κωδικοποιεΐται ώς άκολούθως :

Άρθρον 2.
Σκοπός.

1. Τό δυνάμει τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν.Δ. 2592/53 ύπαχθέυ 
εις τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. τούτου Γενικόν Κρατικόν Νο
σοκομείου Ά ργους άποτελεΐ νομικόν πρόσωπον Δημοσίου 
Δικαίου ύπό τήν ’Επωνυμίαν «Γενικόν Νοσοκομείου Ά ρ 
γους» διοικούμενον καί λειτουργοΰν έπί τή · βάσει τών δια
τάξεων τοΰ Ν.Δ. 2592/1953, ώς τοΰτο έτροποποιήθη καί 
συνεπληρώθη μεταγενεστέρως καί τοΰ παρόντος.

2. Σκοπός τοΰ Γενικοΰ Νοσοκομείου Ά ργους είναι α) 
ή έν αύτώ παροχή ιατρικής καί νοσηλευτικής περιθάλψεως 
εις τούς ύπό τών κοινών νόσων πάσχοντας καί δεομένους 
τοιαύτης, β) ή εΐδίκευσις τών ’Ιατρών κατ’ εφαρμογήν τών 
διατάξεων του Ν.Δ. 3366/1955, γ) ή πρακτική καί θεω
ρητική έκπαίδευσις τών αδελφών Νοσοκόμων καί Μαιών.

Αί ύπηρεσίαι τοΰ Νοσοκορ
1. Τήν Διοικητικήν Ύπηρε 
α) Ή  Γραμματεία
β) Τό Τμήμα Οικονομικό» 
γ) Τό Γραφείου κινήσεως 
δ) Ή  Τεχνική Υπηρεσία 
ε) Ή  Βοηθητική Ύπηρεσίο
(1) Τό Μαγειρείου
(2) Τό Ραφεϊον
(3) Τό Πλυντήριον
Π. Τήν ιατρικήν υπηρεσίαν, 

τωθι πέντε (5) κλινικών, ήτοι 
α) Τήν παθολογικήν εξ εΐκι 
β) Τήν γέιρόυργικήν έξ εί'κο 
γ) Τήν Μαιευτικήν - Γυναικι 

κλινών.
δ) Τήν καρδιολογικήν έξ έπ 
ε) Τήν ουρολογικήν έκ δέκα"
2. 'Έ κ  τού Ιμήματος Άναιο
3. Έ κ  τών άντιστοίχων τών 

τρείοϊν, ών τήν έργασίαν έκτελι 
νικών.

4. Έ κ  τών Εργαστηρίων, ή 
α) Τό Μικροβιολογικόν
β) Τό ’Ακτινολογικόν 
γ) Τον Σταθμόν Αιμοδοσίας
III. Τήν Φαρμακευτικήν Ύπη 
Τό Φαρμακείου.
IV. Τήν Νοσηλευτικήν ' Γπηρ

Άρθρον 
Σύνθεσις ΓΙροσ

Αί θέσεις τοΰ πάσης φύσεώς 
κατά κατηγορίας, κλάδους καί βο

I. ΜΟΝΙΙ 
Α' ΚΛΤΗΓ(

.*■- Κλάδος ΑΙ Διοικητικός - Λογ 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 5ω - 

—- Κλάδος Α2 Αδελφών Νοσσκό| 
Μία IJJ θέσις Διευθυνούσης έπί 
Έ ξ" (6) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω 

προϊσταμένων έπί βαθμώ 4ω 
Δώδεκα (12) θέσεις έπί βαθμοί 

·”” Κλάδος Α3 Μαιών
Μία (Π θέσις έπί βαθμοΐς 5ω - 
Δύο. Ε κ θέσεις. έπί βαθμοΐς 8ω 

■^Κλάδος Α4 Φαρμακοποιών^? 
Μίά(ΐΥ"θέσΙΈεπί βαθμοΐς7ω -

Β' ΚΑΤΗΓΟ
*— Κλάδο; Β1 Διοικητικός - Λογισ 

’Οκτώ (8) θέσεις έπί βαθμοΐς I
__ Κ Λ ,ίΧ , . -  DO π  n ~
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ΕΦΗΜ ΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩ Σ  (ΤΕΥΧΟ Σ  ΠΡΩΤΟΝ)

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
Κλάδος Γ1 Κλητήρων - Θυρωρών - Νυχτοφυλάκων J  
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοίς 12ω-9ω. ^

II. ΕΠ Ι ΘΗΤΕΙΑ 
ΙΑΤΡΩΝ

/ Θέσεις Διευθυντών :
’ Πέντε (5) θέσεις Διευθυντών Κλινικών ήτοι μία (1) Πα
θολόγου, μία (1) Χειρουργού, μία (1) Μαιευτήρος - Γυναι
κολόγου, μία (1) Καρδιολόγου καί μία (1) Ουρολόγου.
V  Τρεις (3) θέσεις Διευθυντών εργαστηρίων ήτοι μία (1) 
Μικροβιολογικού, μία (1) ’Ακτινολογικού καί μία (1) τού 
Σταθμού Αιμοδοσίας.

V  Μία (1) θέσις άναισθησιολόγου έπί μισθώ Διευθυντοΰ 
Εργαστηρίου.

Θέσεις Εσωτερικών Βοηθών.
W α) Τρεις (3) θέσεις ήϊοι, μία (1) Ηαθολογικής, μία (1) 
Χειρουργικής καί μία (1) Ουρολογικής Κλινικής.

III. Προσωπικόν διεπόμενον ύπό τών Ν.Δ. 385/1969
καί 1198/19Τ2,------- -----
Γ  Ε ις (1) Μάγειρος
(, Δύο (2) Βοηθοί Μαγείρου)

Μία (1) Ράπτρια '
Μία (1) Σιδηρώτρια
Εννέα (9) Πλύντριαι - Καθαρίστριαι 4 2_
Είς (1) Συντηρητής κτιρίου
ΕΙς (1) ’Ηλεκτροτεχνίτης
Εΐς (1) 'Οδηγός αύτοκινήτου
Είς (1) Κηπουρός
Δώδεκα (12) πρακτικαί νοσοκόμοι
Αί θέσεις αδται πληροΰνται μόνον καί καθ’ δ μέρος κα

θίσταται αδύνατος ή πλήρωσις των θέσεων τού Κλάδου A 2 
αδελφών νοσοκόμων έπί βαΟμοΐς 8ω - 6ω ύπό άδελφών 
τριετούς φοιτήσεως ή μονοετούς φοιτήσεως.

Άρθρον 7.
Προσόντα.

Διά τον διορισμόν είς τον εισαγωγικόν βαθμόν τών ύπό 
τού παρόντος προβλεπομένων θέσεων μονίμου προσωπι
κού ώς καί διά τήν πρόσληψιν τού έπί θητεία καί συμβάσει 
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού ορίζονται έφεξής' τά κάτωθι 
ειδικά τυπικά προσόντα.

I. ΜΟΝΙΜΟΙ 
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

α) Διά τον Κλάδόν Α1 Διοικητικού - Λογιστικού : 
ΙΙτυχίον οΐουδήποτε τμήματος Νομικής Σχολής ήμεδα- 

ποΰ Πανεπιστημίου ή τής Σχολής Πολιτικών καί Οικονο
μικών ’Επιστημών τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή τής 
Ά νω τάτης Σχολής Οικονομικών καί ’Εμπορικών ’Επι
στημών ή τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών 
’Επιστημών ή Ά νω τάτης Βιομηχανικής Σχολής ή ισότιμον 
πτυχίον Σχολής τής αλλοδαπής καί οκταετής προϋπηρεσία 
παρά τώ Δημοσία) ή Νομικφ Προσώπφ Δημοσίου Δικαίου.

β) Διά τον Κλάδον Α2 ’Αδελφών Νοσοκόμων :
Διά τήν Διευθύνουσαν έφ’ δσον δεν καθίσταται δυνατή 

ή διά τής προαγωγής κατάληψις τής θέσεως ταύτης πτυ
χίον Σχολής ’Αδελφών Νοσοκόμων τριετούς ή τετραετοΰε

α) Διά τον Κλάδον Β1 Διοικητικόν - Λογι 
Απολυτήριον εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης 

σης Σχολής Γενικής Έκπαιδεύσεως.
β) Διά τον Κλάδον Β2 Βοηθών Φαρμακείοι 
Απολυτήριον έξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ί 

λής Μέσης Γενικής Έκπαιδεύσεως καί άδε 
έπαγγέλματος.

γ) Διά τούς κλάδους Β3 Παρασκευαστών 
φανιστών - Χειριστών :

Αντίστοιχον Πτυχίον Σχολής παραϊατρικών 
των άνεγνωρισμένον ύπό τού 'Υπουργείου Έθνι 
καί Θρησκευμάτων. Έ ν  έλλείψει δέ τούτων 
Δημοτικού Σχολείου καί άνεγνωρισμένην έμπι 
ή έξέλιξις αυτών φθάνει μέχρι καί τοΰ 8ου βα 

δ) Διά τούς κλάδους Β5 Νοσοκόμων καί I 
Νοσοκόμων :

Διά μέν τον πρώτον πτυχίον Σχολής Βοηθών 
μ.ονοετοΰς φοιτήσεως διά δέ τον δεύτερον 
Δημοτικού Σχολείου καί άνάλογος εμπειρία.

Γ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
α) Διά τον κλάδον Γ1 Κλητήρων - Θυρωρ 

φυλάκων.
Απολυτήριον Δημοτικού Σχολείου.

II. ΕΠ Ι ΘΗΤΕΙΑ.
’Ιατρικόν Προσωπικόν.

Έ π ί τοΰ ’Ιατρικού Προσωπικού ισχύουν τά π 
των διορισμού καί μισθοδοσίας οριζόμενα ύπό 
3623/56 του άπό 8-9/5/58 Β.Δ. «περί διαδικασία 
τού Ν. 123/1975.

III. Προσωπικόν διεπόμενον ύπό τών Ν.Δ. ί
1198/1972.

Διά τον συντηρητήν κτιρίου Πτυχίον άνάλι 
τάς κτιριακάς έγκαταστάσεις τοΰ Νοσοκομείου 
λείψει πτυχιούχου τριετής προϋπηρεσία τής άντίο 
χνης άποδεικνυομένη διά σχετικών πιστοποιητιν 

Διά τον μάγειρον πτυχίον Σχολής Τουριστικών 
μάτων καί έν έλλείψει πτυχιούχου τριετής προϋ7 
Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου ή ’Ιδιωτικού Δικ 
σοβαράν ιδιωτικήν έπιχείρησιν.

Διά τάς πρακτικάς νοσοκόμους καί σχετικι 
περί τήν νοσηλείαν.

Διά τάς λοιπάς ειδικότητας τοΰ προσωπικού 
’Ιδιωτικού Δικαίου άρτία γνώσις τής άντιστοίχι 

Δι’ άπάσας τάς ώς άνω ειδικότητας απαιτεί' 
απολυτήριον Δημοτικού Σχολείου, έν έλλείψει < 
έφαρμόζονται αί διατάξεις τών άρθρων 27 καί 1 
Δ. 3094/54.

Άρθρον 8.
1. Τό προσωπικόν τού Νοσοκομείου διακρίνετα 

τερικόν ύποχρεούμενον έκ τής ύπηρεσίας του νά 
ρεύη έν αύτώ καί είς τό έξωτερικόν.

2. Τό έσωτερικόν προσωπικόν είναι : 
α) ’Εσωτερικοί Βοηθοί ’Ιατροί
β) Τό Νοσηλευτικόν προσωπικόν.
Είς τό έσωτερικόν προσωπικόν παρέχεται ή τ 

έφ’ δσον οΐ χώροι τοΰ Νοσοκομείου έπιτρέπουσι κ 
κίατ
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5. ’Απαγορεύεται εις το προσωπικόν να παραλαμβάνη 
καί μεταφέρη έκτος τοΰ Νοσοκομείου την τροφήν του παρα- 
σκευαζομένην ή άπαρασκεύαστον.

6. Τό Διοικητικόν προσωπικόν τοΰ 'Ιδρύματος τής Ία -  
τροκοινωνικής Πρόνοιας καί οί έμφανισταί παρασκευασταί 
ακολουθεί τό ώράριον τοΰ προσωπικοΰ τοΰ 'Υπουργείου 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. Τό νοσηλευτικόν, τό τεχνικόν καί 
βοηθητικόν τοιοΰτον ύποχρεοΰται εις όκτάωρον υπηρεσίαν 
άναλόγως τών. υπηρεσιακών άναγκών τοΰ Νοσοκομείου.

7. Εις τό Νοσηλευτικόν, τεχνικόν καί βοηθητικόν προ
σωπικόν, χορηγείται άνά δεκαπενθήμερον πλήρης άνά- 
παυσις, έφ’ όσον δέ αί άνάγκαι τής υπηρεσίας έπιτρέπουν 
τοΰτο καί άνά οκταήμερον.

’Άρθρον 9.
1. Εις τό νοσηλευτικόν προσωπικόν παρέχεται ή καθω- 

ρισμένη στολή συμπεριλαμβανομένης καί ύποδήσεως μέχρι
δύο (2) ζευγών υποδημάτων έτησίως.___________________
’ 2. Εις τούς Κλητήρας - Θυρωρούς - Νυκτοφύλακας πα
ρέχεται στολή καθωρισμένη δι’ άποφάσεως τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου.

3· Εις τούς ’Ιατρούς, Φαρμακοποιόν, βοηθόν Φαρμακείου, 
τούς παρασκευαστάς καί τούς έμφανιστάς - χειριστάς παρέ
χεται ή καθωρισμένη στολή υπηρεσίας.

4. ’Επίσης παρέχεται στολή υπηρεσίας είς τάς καθαρί
στριας, τό προσωπικόν μαγειρείου ώς καί εις άπαν τό τε
χνικόν προσωπικόν.

5. Δ ι’ άποφάσεως τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου δύναται 
νά παρέχηται στολή υπηρεσίας (μπλούζης) είς τό θήλυ 
διοικητικόν προσωπικόν καί τούς άποθηκαρίους.

6. Ή  παρεχομένη εις τό ώς άνω προσωπικόν στολή υπη
ρεσίας άπαγορεύεται απολύτως νά φέρεται έκτος τοΰ Ίδρύ- 
μ.ατος καί είς ώρας έκτος υπηρεσίας.

’Άρθρον 10.
Καταργούμεναι διατάξεις.

Τό ύπ’ άριθμ. 947/9.12.61 Β.Δ. (ΦΕΚ. 236/31.12.61 
τ. Α ') καί ή παρ. II τοΰ άρθρου .2 τοΰ ύπ’ άριθ. 125/1970 
(ΦΕΚ. 34/70 τ.Α ') καταργοΰνται.

Είς τον Ήμέτερον έπί τών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 'Υ 
πουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ 
παρόντος.

Έ ν  Άθήναις τή 13 Όκτο^βρίου 1975

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ϊίίΙΝΣΤΔΝΤΒΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

άφορωσών τούς δημοσίους ύπαλλή. 
καί ε) τοΰ Ν.Δ. 216/74 «περί σ 
Προεδρίας Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ 3ι

2. Τήν ύπ’ άριθ. 13/4.6.1974 γν 
Συμβουλίου τοΰ Νοσοκομείου.

3. Τήν ύπ’ άριθ. 461/19.6.1975 γ 
βουλίου τής Έπικρατείας, προτάσει τ 
γών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οίκονο 
'Υπηρεσιών, άπεφασίσαμεν καί δια·

Άρθρον 1.
Γενική Διάταξις 

'Ο ’Οργανισμός τοΰ Γενικοΰ Νο 
Α ΓΙΟ Σ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ώς οί 
άπό 20.12.1958 Β.Δ. (τ.Α . 23/1959) 
τών ύπ’ άριθ. 490/1962 (τ. Α. 121/196 
1970 (τ.Α . 34/1970) Β.Δ. τροποποι
ται ώς άκολούθως :

Άρθρον 2.
Προσωπικόν.

Τό άρθρον 7 τοΰ άπό 30.12.1958 Β. 
ώς συνεπληρώθη διά τοΰ ύπ’ άοιθ. 490/1 
καί ύπ’ άριθ. 125/1970 (τ. Α. 34/1970) 
ώς άκολούθως :

Αί θέσεις τοΰ πάσης φύσεως προο 
κατά κατηγορίας, κλάδους, βαθμούς 
άκολούθως :

I. ΜΟΝΙΜΟΙ 
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κλάδος ΑΙ Διοικητικοΰ-Λογιστικοί 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 6ω-4ι 
Κλάδος Α2 Φαρμακοποιών 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 7ω-4ω 
Κλάδος Α3 ’Αδελφών Νοσοκόμων 
Μία (1) θέσις Διευθυνούσης έπί β< 
"Εξ (6) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω έ 

προϊσταμένων.
Δέκα τέσσαρες (14) θέσεις έπί βαθρ 
Κλάδος Α4 Μαιών 
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6 
Κλάδος Α5 Έπισκεπτριών άδελφών 
Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 8ω-6ω 
Διά τήν προαγωγήν είς τούς δον κο 

Κλάδου Α3 Άδελφών Νοσοκόμων, κρ 
γωγήν κατ’ άναλογίαν τοΰ άριθμοΰ τω' 
είς τούς κλάδον Α4 Μαιών καί Α5 Έπισ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕ5ΪΡΠΟΕ ραλληι; ευαγγ. δεβλετογλου
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κ.  ΧΡΥΧΑΝ0ΟΠΟΥΑΟΣ

(31
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΙΚ Ο Ν  ΔΙΑ ΤΑ ΓΜ Α  ΥΠ ’ APIO . 747

Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως του ’Οργανισμού 
τοΰ Γενικοΰ Νοσοκομείου Σάμου. «Ο Α ΓΙΟ Σ Π Α Ν ΤΕ
ΛΕΗΜΩΝ.

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλάδος Β1 Διοικητικός-Λογιστικός 
Ε π τά  (7) θέσεις έπί βαθμοΐς 10(ρ- 
Κλάδος Β2 Βοηθών Φαρμακείου 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω 
Κλάδος Β3 Παρασκευαστούν 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 10ψ-6ο: 
Κλάδος Β4 Έμφανιστών - Χειριστών 
Μία (1) θέσις έπί βαθμοΐς 10ιρ-6ω 
Κλάδος Β5 Νοσοκόμων
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Άρ$ρο 3!.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Apt·©. Αι3β/ο·ικ. 19300 * 1 2 3

Ανάμάρφιωίση τού Οργανισμού τ«ό Γενικού Νοσοκομείου 
Άργους.

Ο Υ Π Ο Υ ΡΓΟ Σ
ΥΓΕΙΑΣ, Π ΡΟ Ν Ο ΙΑ Σ KAI KÖLN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
!·. Τις 5(*τάξ*ις ·ων καραγράφων 1, 2, 3 χχ’ i  τοα 

άρ&ραυ 10 του Ν. 0397/83 «Εθνικό Σύστημα Γγείας» 
(ΦΕΚ 143/Α /83)'.

2. Το 87/86 I I .  Δ /γμα «Ενιαίο πλαίσιο· οργάνωσης των 
Νοσοκομείων» (Φ0Κ 32/1Α /86).

3. Τη 19/24.9.85 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Γενικού Νοσοκομείου Άργους. αποφασίζουμε :

Άρόιρο 1.
Ο Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Άργους, όπως 

αυτός ισχύει με το ΓΙ. Δ /γμα 746/1975 (ΦΒΚ 2 4 3 /Α / 
1975) «IIΐειρ'■ τροπαποιήσεως, σομπληιρώσιεωίς και κωδικο- 
ποιήαεως τοιυ Οργανισμού του Γενικού Noter οκομείου Άργους», 
αναμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής.

ΆρΆρο 2.
Νομική μορφή - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα.

1. Το· Νοσοκομείο αιυτό που υπάγεται στις διατάξεις του 
Ν. Δ /τος 2592 /53  « Πιερί οργανονσεως της Ιατρικής 

. Αντιλήψεως» (ΦΕΚ 2 5 4 /Α /5 3 ) και αποτείλΙεί νομικό πρό- 
σονπο δημοσίου δικαίου που διέπεται από τις διατάξεις του 
_Ν. Δ /τος αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
μεταγενέστερα και τις διατάξεις του Ν. 1397/83 «Εθνικό 
Σύστημα Γγ|ε>|ας» ορίζεται ως Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκο
μείο και φέρει την επωνυμία «Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκο
μείο Άργους».

2. Έδρα της κεντρικής υπηριέσίάς του Νοσοκομείου είναι 
η πόλη του Άργους.

3. Το Νοσοκομείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, στην οπο:α 
αναγράφεται σε επάλληλους κύκλους «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗ
ΜΟΚΡΑΤΙΑ —  ΤΠ Ό Τ ΡΓΕ ΓΟ  ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
'KAI KQJNQjNUiKßN ΑΙΣΦΑΆΙΙΣΕΩΝ — w î w a d v t *

\  Σκοπός.
Σκοπός του ΝοσΟκομε bu είναι;
■α) Η παροχή στο· πλαίσιο και στην έκταση της διάρΦ 

σης της Ιατρικής του Υπηρεσίας, πρωτοβάθμιας και ! 
τεροβάόμιας περίθαλψης, ισότιμα για κάδε πολίτη ανεξ 
'τητα από την οικονομική, κοινωνική και Επαγγελματική 
κατάσταση, σύμφωνα μΐε τους κανόνες του Βύνικού Συσ 
ματος ϊ'γείάς.

β) Η ανάπτυξη και προαγωγή 'της ιατρικής έρευνας : 
γ) Η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης, συνεχούς 

παίδευσης γιατρών καόώς και εκπαίδευσης και επιμόρφακ
λειτουργών άλλων κλάδων Υγείας.1 ι

Άρδρο 4.
Έσοδα.

Τα έσοδα του. Νοσοκομείου είναι:
α) Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό τακτικό προύπο’ 

γισμό και από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.
β) Οι εισπράξεις α|πά νοσήλια, εξέταστρα και λοιπές 

μοιβές για παροχή. υπηρεσιών.
γ) Οι π ρ ό σ ο δο ι α π ό  τ η ν  ίδ ια  αυτού π ερ ιο υ σ ία , 
ιδ) Τά έσοδα  α π ό  δωρεές, κ λ η ρ ο δ ο τ ή μ α τ α , εκ'πΟΊήσ: 

κ,λπ.
Άρόρο 5.

Δύναμη κ,ρε'βατΊών.
/Η συνολική δύναμη του Νοσσκομειίου ορίζεται σε εκα 

(100) κρεβάτια.
ΆρΨρο 6.

Διάκριση Υπηρεσιών.
1. Το Νοσοκομείο αυτό απαρτίζεται από τις υπηρεσίες 
α) Ιατρική,
β) Νοσηλευτική.' 
γ) Διοικητική.
2. Κάόε υπηρεσία έχει τη δική της ξεχωριστή συγκρότ 

σιη και ιεραρχική διάρθρωση. Οι τρεις υπηρεσίες είναι μ 
ταξ,ύ τους ισοτιμίες και υπάγονται ιεραρχικά στον Πρόεδ| 
του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

3. Το προσωπικό που τοποθετείται και υπηρετεί σε άλλ



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗ Σ ΚΥΒΕΡ1ΝΙΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ___8490

Ά ρ θ ρ ο  7

Διάρθρωση Ια τρ ική ς Υπηρεσίας

1 .  Η Ια τρ ικ ή  Υπηρεσία διαρθρώνεται:

2ΐ5222£_Ι2Ηε.!:£.:

α1.Παθολογικό με δύναμη σαράντα τριών (43) κρεββατιών.

α2.Χε ιρουργ ικ<5 με δύναμη πενήντα επτά (57) κρεββατιών.

α3· Εργαστηριακά

§ 1 £ ¿ 2 2 2 Β εακί£_I ΒΗΒ2Ιίϊ2

β1.Επειγόντων Περ ιστατικώ ν

β2.Ημερήσιας Νοσηλείας

2 . Κάθε τομέας διαρθρώνετα ι σε τμήματα κα ι μονάδες ως εξής:

α :παθ ο λο γικο ς_τομ εας_ ,

Τμήματα_:

α .Έ ν α  (1) Παθολογικό 

β .Έ ν α  (1) Καρδιολογικό 

γ .Έ ν α .( 1 )  Π α ιδ ια τρ ικ ό  

Β^ΧΕΙΡ^ΡΓΧΚΟΣΤΟΜΕΑΣ

α 1 . Έ υα  (1) Χειρουργικό

α 2 .Έ ν α  (1) Ορθοπεδικό

α 3 ·Ά ν α  (1) Ουρολογικό

α 4 .Έ ν α  (1) Μ α ιευτ ικό -Γυνα ικολογ ικό

α 5 ·'Ε ν α  (1) Ανα ισθησ ιολογ ικό

]3)Μονάδες:

Μ ία (1) Ε ν τα τ ικ ή ς  θ εραπε ία ς 

Γ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ_ΤΟΜΕΑΣ 

Τμήματα^:

α .Έ ν α  (1) Μ ικροβ ιολογ ικό - Β ιοχημικό 

β . 'Ε να  (1) Ακτ ινοδ ιαγνω στικό  

γ . 'Ε ν α  (1) Α ιματολογ ικό  

δ .Έ ν α  (1) Παθολογοανατομικό 

ε . 'Ε υ α  (1) Α ιμ οδοσ ία ς  

σ τ .Έ ν α  (1) Φαρμακευτικό

3.Στους τ ο μ ε ίς  λειτουργούν  τακ τ ικά  εξωτερ ικά  ια τρ ε ία  αντίσ το ιχω ν γ ι ' · * 

τήτων με τ ι ς  ε ιδ ικ ό τ η τ ε ς  των γιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο.

Ά ρ θ ρ ο  8

Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

1 .  Η Νοσηλευτική Υπηρεσία α ποτελ ε ί Διεύθυνση κ α ι δ ιαρθρώνεται σε πέντε 

(5) τμήματα το 1ο,2ο,3ο ,4ο  κ α ι 5ο.

α)Το 1ο κ α ι το 2ο νοσηλευτικό τμήμα καλύπτουν τον Παθολογικό τομέα της 

Ια τρ ική ς  Υπηρεσ ίας.

β)Το 3ο κ α ι το 4ο νοσηλευτικό  τμήμα καλύπτουν τον Χειρουργικό τομέα 

κα ι τα εξω τερ ικά  ια τρ ε ία  της Ια τρ ική ς  Υπηρεσίας.

γ)Το 5ο νοσηλευτικό τμήμα καλύπτε ι του Εργαστηριακό τομέα κ α ι τα δ ια - 

τομεακά τμήμα (Ημερήσιας Νοσηλείας κα ι Επειγόντων Περ ιστατ ικώ ν).

2 .  Στο Νοσοκομείο συ ν ισ τά τα ι Νοσηλευτική Επιτροπή που α π ο τελ ε ίτα ι από: 

α)Τον Δ /ν τή -τρ ια ,τη ς  Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,ως Πρόεδρο.

β) Ενα (1) Προϊστάμενο τμήματος,ως Αντιπρόεδρο. 

γ )Έ υ α  (1) Διπλωματούχο τμήματος,ως Γραμματέα.

Τα μέλη (β) κ α ι (γ) εκλ έγοντα ι γ ια  δύο (2) χρόν ια  με μυστική ψηφοφορία 

από το νοσηλευτικό προσωπικό που συνέρχεται με πρόσκληση του Διευθυντού- 

τρ ια ς  αυτού.

Η Νοσηλευτική Επ ιτροπή γνωμοδοτεί γ ια  κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση 

?<αι λ ε ιτο υ ρ γ ία  της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα ι ε ισ η γ ε ίτ α ι σχετ ικά  με 

του Πρόεδρό της στα αρμόδ ια  όργανα του Νοσοκομείου.

Ά ρ θ ρ ο  9

Διάρθοωση Δ ιο ικητ ικής Υπηρεοίας 

Η Δ ιο ικ η τ ικ ή  Υπηρεσία αποτελε ί Διεύθυνση κα ι διαρθρώυετι 

-μήματα κα ι αυτοτελή γραφεία:

Α/ΤΜΗΜΑΤΑ_:_

α1-Προσωπικού 

α2.Γραμματε ία ς

α3·0 ικουομικού 

α4.Τεχνικού

α5·Πληροφορικής-Οργάυωσης 

α δ .Β ιο ια τρ ικ ή ς  Τεχνολογίας 

?̂ ϊϊ9ϊ5̂ ί?_£?ΑΦΕΙΑ£ 

α ΐ.Κ ίν η σ η ς  Αρρώστων 

« 2 .Διατροφής

Λ3·Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων 

<Χ4.Κο ιυωνικής Υπηρεσίας 

σ5 .Επ ιστασ ία ς 

0(6. Ιματισμού

Άρθρο 10 
Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

Ο ι αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας του Νοσοκομείου ο ρ ίζο ν

Η προώθηση κ α ι προαγωγή της Υ γ ε ία ς ,τη ς  έρευνας και 

η παροχή υπηρεσιών Υ γ ε ία ς  κα ι ο προγραμματισμός κα ι ο 

χομέυωυ υπηρεσιών.

^̂ βΒ2̂ 1̂ Ι3Ι££_ί2£Β2ίί£2Ιϋί22_ΙΗ3Β2Ι2£2_
Έ χ ε ι την ευθύνη γ ια  του προγραμματισμό προμηθειών 

ταξινόμηση,την παρασκευή ιδιοσκευασμάτων,τον έλεγχο,τη ’ 

δ ιανομή,την δ ιακ ίνηση  κ α ι δ ιαχείρηση του Φαρμακευτικού 

αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ.

Ακόμη έ χ ε ι την ευθύνη του Επιστημονικού ελέγχου του συν 

εκτέλεσης οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ια τρ ι 

κ α ι του ελέγχου των προς εκτέλεση συνταγών. 

2Λ^£Β2δΐύττ]τες_ττ]ς_Νοστ]λευτ^κή£_Υπτ]2εσ(α£_ε_ίναι^__

Η παροχή νοσηλείας στους αρρώστους,σύμφωνα με τα διΙ 

λ ευ τ ική ς  κ α ι στο π λα ίσ ιο  των κατευθύνσεων των υπευθύνων 

γιατρών,η προώθηση κα ι προαγωγή της νοσηλευτικής κ α ι της 

στον τομέα αυτό κ α ι ο προγραμματισμδςκαι ο έλεγχος των 

υπηρεσιών.

4 .Αρμοδιότητες της Δ ιο ικ η τ ικ ή ς  Υπηρεσίας ε ίν α ι:  

2}ΪΒ3£2_θ£22ίί?Ξ^2ί22^Ρο ν τ^ζε ι  Υ ια  *άθε θέμα που έχ ε ι σχέσι 

ρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου,καθώς κο 

εποπτε ία  κα ι έλεγχο του προσωπικού όλων των υπηρεσιών του 

¿}ΐΒ3Η2_Γ22ΒΒ2Ιε ί2 £ ΙΦΡο ν τ^ζε ι  Ύια  πάθε θέμα που έχ ε ι σχέσ 

νωση της γραμματειακής στήρ ιξης σύμφωνα με τ ις  αποφάσεις 

κα ι των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου,την τήρηση του γε 

λου,την δ ιακ ίνηση της αλληλογραφίας κ α ι την αντιμετώπιση ι 

τος γ ια  την διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου. 

ΐ1ΐΒ3Β2_2^Β222Βϋί22Ι_ΙΪ φροντίδα γ ια  την μελέτη των οικονοι. 

του Ιδρύματος κα ι την εισήγηση γ ια  την έγκαιρη επεξεργασίο 

γ ια  την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος,την πρα 

των δαπανών,την εκκαθάριση των αποδοχών προσωπικού κα ι λο ι 

σεων,την προμήθε ια ,δ ιαχείρηση  κα ι φύλαξη των εφοδίων κα ι υ 

ζο ν τα ι γ ια  την λ ε ιτο υ ρ γ ία  του Νοσοκομείου,την κατάρτιση το 

κα ι απολογισμού,την τήρηση των λογιστικώ ν βιβλίων καθώς κα 

των εσόδων του Νοσοκομείου,την ευθύνη γ ια  την διαφύλαξη τηί 

του Ιδρύματος κα ι την τήρηση των Οικονομικών στατιστικών σι
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δ2 Γΰίυα Τεχνικού:Η ευθύνη γ ια  τον προγραμματισμό κα ι την εισήγηση της 

•-κιέλεσης των απαραίτητων έργων ανάπτυξης,συντήρησης,ανανέωσης κ α ι δ ιαρ

κούς βελτίωσης των κτιρ ιακώ ν κα ι μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ιδρύ

ματος και γ ια  την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλ ισμού .Καταρτ ίζε ι μελέ- 

ττς γ ια  την εκτέλεση έργω ν,επ ιβλέπει την εκτέλεσή τους κα ι έ χ ε ι την φρον

τίδα γ ια  την π ο ιο τ ικ ή  κα ι ποσοτική παραλαβή τους.Η ευθύνη γ ια  την ομαλή 

λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,των εγκαταστάσεων παροχής 

αερίων,των εγ?<αταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χε ιρουργε ία  κα ι γεν ικά  γ ια  

την ομαλή λ ε ιτο υ ρ γ ία  των τεχνολογικών εγκαταστάσεων.Φροντίζει γ ια  την 

συντήρηση κ α ι κανονική λ ε ιτο υ ρ γ ία  του επ ιστημονικού κα ι τεχνολογικού 

εξοπλισμού,καθώς κα ι των οχημάτων του Ιδρύματος.

ευθύνη γ ια  την οργάνωση κα ι λ ε ιτουρ 

γ ία  της μηχανογράφησης,της επεξεργασ ίας κα ι τήρησης μηχανογραφικών 

σ τα τ ιε τ ικώ ν  σ το ιχ ε ίω ν ,τη ς  παροχής κ α ι δ ιακ ίνησης πληροφοριών σ τ ις  

υπηρεσ ίες του Νυσοκομείου,στο Υπουργείο Υγε ία ς,Π ρόνο ια ς κα ι Κο ινω νι

κών Ασφαλίσεων κ α ι στους άλλους αρμόδιους φορείς κα ι κάθε άλλη συναφή 

εργασ ία .

__ΐ§χνολογίας^Η ευθύνη κα ι φροντίδα της ορθολογικής

χρήσης του ια τρ ικού  επ ιστημον ικού  εξοπλισμού,καθώς κα ι η οργανωμένη τεχ 

ν ικ ή  υποστήριξή του.

Φροντίδα γ ια  την έκδοση ε ισ ιτη ρ ίω ν  γ ια  την 

εισαγωγή των αρρώστων,την έκδοση των εξ ιτηρ ίω ν  κ α ι την τήρηση καταλόγου 

αναμονής ε ισαγω γής.Τηρεί β ιβ λ ίο  κενών κάθε φορά κρεββατιών κα ι ενημερών* 

τους αρρώστους γ ια  την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σε ιρά  στον κατάλογο 

αναμονής,.Φροντ ί ζ ε  ι γ ια  την λ ο γ ισ τ ικ ή  παρακολούθηση της μερ ίδας των νοση

λευόμενων, την χρέωση δαπανών νοσηλείας κα ι την έκδοση των δελτίων παροχής 

υπηρεσ ιών.Τηρεί β ιβ λ ίο  ασθενών κ α ι παρέχει κάθε πληροφορία γ ι ’ αυτού ς.Επ ί

σης τηρ εί λεπτομερή σ τα τ ισ τ ικ ά  σ τ ο ιχ ε ία  της νοσηλευτικής κ ίνησης.Χορηγέί 

π ισ το π ο ιη τ ικ ά  στους αρρώστους όταν τα ζητούν,μετά  από υποβολή σχετικής 

α ίτη ση ς.

τ))Γραφε ίο  Διατροφής:Ανήκουν ο ι  δραστηριότητες που σ χ ε τ ίζο ν τα ι με την 

διαμόρφωση διατροφ ικών σχημάτων ασθενών κα ι προσωπικού κα ι με την πληρο

φόρηση κ α ι εκπαίδευση των νοσηλευομένων ασθενών κα ι των ασθενών των εξω

τερ ικώ ν ια τρέ ίων,που έχουν ανάγκη από ε ιδ ικ ή  δ ια ιτ η τ ικ ή  αγωγή.Στο τμήμα 

διατροφής εντάσσονται επ ίση ς  ο ι  επ ισ τημ ον ικ ές ,οργανω τικ ές ,εκπα ιδ ευ τ ικ ές  

κ α ι δ ιο ικ η τ ικ έ ς  δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα από 

την προμήθεια  μέχρ ι την κατανάλωσή τους.

κού Συμβουλίου κα ι τ ι ς  γ εν ικό τερες  κατευθύνσεις κα ι υποδε ίξε ις  

γε ίου  Υνε ία ς,Πρόνο ια ς κα ι Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άρθρο 11
Στελέχωση Ια τρ ικής Υπηρεσίας 

Η Ια τρ ική  Υπηρεσία στελεχώνεται:

α)Από γ ιατρούς που κατέχουν θ έσ ε ις  κλάδου γιατρών Ε .Σ .Υ . που ί 

ται,σύμφωνα με τ ι ς  δ ια τά ξ ε ις  του άρθρου 25 του Ν.1397/83»στον 

γιατρών Ε .Σ .Υ . του Υπουργείου Υγείας,Πρόνο ιας κα ι Κοινωνικών ί  

κα ι κατανέμοντα ι στο Νοσοκομείο αυτό.

β)Από ειδ ικευόμ ενους γιατρούς,που τοποθετούνται σε θ έσε ις  ε ιδ ι 

γιατρών,που έχουν συσταθεί με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι τη δήμο 

της απόφασης α υτής .ή που συυιστώνται σύμφωνα με τ ις  δ ια τά ξε ις  

χύουν κάθε φορά.

γ)Από άλλους επ ιστήμονες που προσφέρουν συναφείς υπηρεσίες με 

της Ια τρ ική ς  Υπηρεσίας,των παρακάτω κατά κατηγορία κλάδων,σε κσ 

τους οποίους συνιστώντα ι ο ι  α ν τ ίσ το ιχα  ορ ιζόμενες θ έσε ις: 

ΚΑΤΗΙΌΡΙΑ_ΠΕ

Μία (1) θέση 

Κ̂ Σ̂_ΠΕ_ΦΑΓΜΑΚΟΠΟΙΟΝ_
Δύο (2) θ έσ ε ις

δ)Από προσωπικό των παρακάτω κατά κατηγορία κλάδων,σε καθένα α 

οποίους συνιστώντα ι ο ι  α ν τ ίσ το ιχ α  ορ ιζόμενες θ έσε ις: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ__ΔΕ_

Δυο (2) θ έσ ε ις

Άρθρο Ί2
Στελέχωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω 

κατηγορία κλάδων,σε καθένα από τους οποίους συνιστώνται ο ι αυτ 

ορ ιζόμενες θ έσ ε ις :

Α£?λΤΗ£ΟΡΙΑ_ΠΕ_
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

®1Γβ22βΐ2_Εβ2βΰ22βΙ®£_?έ“Ι§22?ί^2_ί®22βΙϊ22Η ευθύνη και φροντίδα για την 
γραμματειακή στήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων,την υποδοχή και 

εξυπηρέτηση των προσερχομένων σ’αυτά αρρώστων.Τηρεί τα αρχεία και τα 

βιβλία κίνησης των εξωτερικών ιατρείων.

Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των αρρώστων και προγραμματίζει την επα
νεξέτασή τους με προσυνευνόηση.Χορηγέί πιστοποιητικά στους αρρώστους 
όταν τα ζητούν,μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.Ενημερώνει το κοινό 

για τις ώρες λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και για του 

τρόπο λειτουργίας τους.

Γ ια  (1) θέση 

Β£ΚΑΤΗΤΟΡΙΑ_ΤΕ

η
Σαράντα (40) θ έσ ε ις  

ΚΛΑ ΔΟ ΤΕ_ ΕΠIΣΚΕΠ ΤΡI ΩΝ_

Δύο (2) θ έσ ε ις  

Δέκα (1 0 ) θ έσ ε ις

{

2^Γβ2Τ § ΐ2_52 ΐυων_ικής_Υπ22εσ_ίας_:Η ευθύνη κ α ι φροντίδα γ ια  την συμπαράστα-

ση στους νοσηλευομένους στο Νοσοκομείο γ ια  κάθε κο ινω νικό  τους πρόβλημα, ΚΛΑΔΟ Σ_ ΔΕ_ Α ΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

την αναζήτηση κ α ι δ ιερεύνηση των α ιτ ίω ν  που προκαλούν τα προβλήματα αυτά φρ1{£υτα εννέα (39) θ έσ ε ις

κατά περίπτωση κ α ι γεν,,κά φ ρ ον τ ίζ ε ι γ ια  την αντιμετώ π ιση  των κοινωνικών ΔΕ ΑΜΔΡΟΙ ΜΟΒΟΚΟΜΟΗ(ΠΓΟΣΟΡΜΟΣ)

αυτών προβλημάτων στο π λα ίσ ιο  της γεν ικότερης Κοινω νικής Π ολ ιτ ικής  της
, Τ έσσερ ις (4) θ έσ ε ις

Π ολ ιτε ία ς .
, Οι  θ έσ ε ις  του κλάδου αυτού καταργούυται μετά την με οποιοδήποτε

2 ϊ2 ΐβ 2 2 § “2_βΙϋβΙ2β2®£Ι^Ροντ 1 Υ ια  *αθε θέμα που έ χ ε ι σχέση με την κα-
, , αποχώρηση των υπαλλήλων που τ ι ς  κατέχουν,

θαρ ιοτητα  των χωρων του Νοσοκομείου κ α ι την εποπτεία  των γενικών εργασιών
Δ .'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

κα ι μεταφορών. ”

2βΐ£β2!£βί2_ίΗ2Ι2ββ222Η φύλαξη,η δ ιανομή,η  επιδιόρθωση κ α ι η καθαριότητα

του ιματ ισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς κα ι του ιματισμού γ ια  Δέκα επτά (17) θ έσ ε ις

εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων. 0 κλάδος αυτός π ερ ιλαμβάνει τ ι ς  ε ιδ ικ ό τ η ΐε ς  :Νοσοκόμωυ, Βοηθών θα)

5.Ο ι αρμοδ ιό τητες των υπηρεσιών,όπως καθορ ίζοντα ι με τ ις  δ ια τά ξ ε ις  του Μεταφορέων ασθενών,Νεκροτόμων-Σαβανωτών.Το 1/2 των θέσεων του κ)
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— Μεταφορέων ασθενών:Δύο (2) θ έσ ε ις  ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΐΣΤΩΝ^Γ^ΣΩΡΙΝΟΣ_)

Η κατανομή των λοιπών θέσεων σ τ ις  ε ιδ ικ ό τη τ ε ς  γ ίν ε τ α ι κάθε φορά με την
Μία (1) θέση

απόφαση προκήρυξης αυτών.

Άρθρο 13
Στελέχωση Δ ιο ικ η τ ικ ή ς  Υπηρεσίας

Η Δ ιο ικ η τ ικ ή  Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω κατά 

κατηγορία  κλάδων,σε καθένα από τους οποίους συυιστώυται ο ι  α υ τ ίσ το ι 

ο ρ ιζόμ εν ες  θ έσ ε ις :

α :κ α τ η γ ο ρ ια _πε

^^5_0?_^ίΕ.Ι™̂ 5“ΛϋΓΙΣΤΙΚΰΣ:
Δύο (2) θ έσ ε ις  

ΚΜ^Σ_ΠΕ_ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

Μ ία (1) θέση

^̂ 5_05_11̂ ^ ΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση

β :κ α τ η γ ο ρ ια  ΤΕ 

5^^Σ_?5_?ϊΣί̂ ®5?ΑΠΕΥΤΩΝ 
Δύο (2) θ έσ ε ις

ΚΛΑΔΟΣ_ΤΕ_Κ0ΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ _

Δύο (2) θ έσ ε ις

^^ ί-ΐί-^Α Δ ΙΟ Λ Ο Γ Μ Σ -Α Κ Τ ΙΝ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ ^^ΙΣ Τ Ω Ν -Ε Μ Φ Α ΙΠ Σ Τ Ω Ν ]

Πέντε (5) θ έσ ε ις

?^^Σ_??_ίΑΤΡΙΚ̂_ΕΡΓΑΣΤ̂ Ι̂  ̂ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ̂
Έ ξ ι  (6) θ έσ ε ις

^ ^ ς_τ̂ διομηςης_νοςοκομειων
Δύο (2) θ έσ ε ις

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Δύο (2) θ έσ ε ις

Ο ι θ έσ ε ις  του κλάδου αυτού καταυέμονται. ε ιδ ικ ό τη τε ς :

Η θέση του κλάδου αυτού ε ίν α ι  προσωρινή κα ι καταργείτα ι 

δήποτε λόγο κενω θεί.

ΚΛΑ Δϋ Σ_ ΔΕ_ ΓΡΑΦΩΝ

Δύο (2) θ έσε ις  

ΔίΚΑΤΗΓΟΡΙΑ_ΥΕ
Κ^ΔΟΣ_ΥΕ_ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ_Π^ΣΩΠΙΚΟΥ 

Τέσσερ ις  (Λ) θ έσ ε ις

Ο κλάδος αυτός π ερ ιλαμβάνει τ ις  ειδικότητες:Κλητήρωυ κα 

Το 1/2 των θέσεων του κλάδου αυτού καταυέμεται σ τ ις  ε ιδ  

Κλητήρων:Μία (1) θέση 

θυρωρών:Μία (1) θέση

Η κατανομή των λοιπών θέσεων σ τ ις  ε ιδ ικ ό τη τες  γ ίν ε τα ι 

την απόφαση προκήρυξης αυτών. 

Κ̂ Ε̂_ΥΕ_ΠΡΟΣΩΠΧΚΟΥ_ΕΣΤΙΑΣΗΕ_
Δώδεκα (12) θ έσ ε ις

0 κλάδος αυτός περ ιλαμβάνει τ ι ς  ειδικότητες:Βοηθών μαγεί 

μωυ κα ι Ααντζέρηδωυ.Το 1/2 των θέσεων του κλάδου αυτού κ 

ε ιδ ικ ό τη τε ς :

— Βοηθών μαγείρωυ:Δύο (2) θ έσε ις  

— Τραπεζοκόμων:Τρείς (3) θ έσ ε ις  

— Λαυτζέρηδων:Μία (1) θέση

Η κατανομή των λοιπών θέσεων σ τ ις  ε ιδ ικ ό τη τε ς  γ ίν ε τα ι κά 

απόφαση προκήρυξης αυτών.

Τ έ σ σ ε ρ ι ς  (Λ ) θ έ σ ε ι ς  

ΚΛΑΔΟΣ ΥΈ ΕΡΓΑΤΩΝ

Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

— Ηλεκτρουικών-Τεχυικών :Μία (1) θέση 

— Υπομηχανικών :Μία (1) θέση

Γ/ΙΆΤΗΓΟΡΙΑ_ΔΕ

^^2Σ_̂ ?_̂ ί2ί™?ί̂ 2Σ=̂ 2ΓίΣ?ί̂ 2Σ
Ε ίκ ο σ ι (20) θ έσ ε ις  

Μ ία (1) θέση

ί^ ^ Σ_̂ _ΐ5ί5ί£2Σ
Δώδεκα (12) θ έσ ε ις

Ο κλάδος αυτός π ερ ιλαμβάνε ι τ ι ς  ειδικότητες:Ηλεκτρολόγωυ,θερμαστών^» 

Υδραυλ ικώυ,Ελαιοχρωματιστών^-Υδροχρωματιστών,Απολλυμαυτώυ-Κλιβαυιστών, 

Κοπτριών-Ραπτριών-Γαζωτριών κα ι Οδηγών αυτοκιυήτωυ.Το 1/2 των θέσεων 

του κλάδου αυτού καταυέμετα ι σ τ ις  ε ιδ ικ ό τη τε ς :

— Ηλεκτρολόγων:Μία (1) θέση ^

— θερμαστών:Μία. (1) θέση*

— Υδραυλικών:Μ ία (1) θέση 

— Απολλυμαντώυ-Κλιβαυιστών:Μ ία (1) θέση 

— Κοπτριών-Ραπτριών-Γαζωτριών:Μ ία (1) θέση 

— Οδηγών αυτοκινήτω ν:Μ ία  (1) θέση

Η κατανομή των λοιπών θέσεων σ τ ις  ε ιδ ικ ό τη τε ς  γ ίν ε τ α ι κάθε φορά με την 

απόφαση προκήρυξης αυτώ ν ..

Κ̂Λ0Σ_ΔΕ_ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ ,
Τέσσερ ις  (4) θ έσ ε ις  |

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ \

Ε ίκ ο σ ι τ ρ ε ίς  (23) θ έσ ε ις

0 κλάδος αυτός π ερ ιλαμβάνει τ ι ς  ε ιδ ικ ό τη τε ς :  Καθαριστώυ- 

τριώυ κα ι Σ ιδερωτών-τριών.Το 1/2 των θέσεων του κλάδου α 

τ α ι σ τ ις  ε ιδ ικ ό τη τε ς :

— Σιδερωτώυ-τριώυ:Μ ία (1) θέση 

— Καθαριστών-τριώυ :0κτώ (8) θ έσε ις  

— Πλυντώυ-τριώυ:Δύο (2) θ έσ ε ις

Η καταυ των λοιπών θέσεων σ τ ις  ε ιδ ικ ό τη τε ς  γ ίν ε τα ι κάΐ 

την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Μ ία (1) θέση Δικηγόρου

Ά ρ θ ρ ο  14 

Προσόντα διορισμού

1 .  Τα προσόντα, δ ιορ ισμού που απα ιτούντα ι κατά κατηγορία,κλ 

ε ιδ ικ ό τη τα  καθορ ίζοντα ι σύμφωνα με την ΔΙ0Δ/Φ01/2 3/420 5/3 

φάση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρυησης"Καθορισμός π 

διορ ισμού"(Προσουτολόγιο-Κλαδολόγιο) (ΦΕΚ 31Θ/Β/9-5-86).

2 . Γ ια  τη θέση του δικηγόρου με μισθό εντολής α π α ιτ ε ίτ α ι ε 

των τυπικών προσόντων κα ι ά δ ε ια  άσκησης δ ικηγορίας στον

)
Άρθρο 15 

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών 

1.Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται η Επιστημονική Επιτροπή 

12 του Ν.1397/83,η οποία έχει μόνο επιστημονικές αρμοδιόττ
το ιιε ίσ  και. τη πι-Α.■ «<»-«Μ ία (1) θέση
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A «  Η Ν A 
ΙΟΥΝΙΟΥ 1 9 8 8

ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
401

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ν ΠΟΥΡΙ ΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

<·ν υκυγρέευση προσκόμισης αποδειχτικού ενήμερο·
! -'opeiu,:, ΛΡΩΜΛΤΟΥΡΙΕΙΑ 1ΙΚΙΡΛΙΩΣ Σ.Λ.

■ ι ! μ ι :., λ,,.. Σια ΑΙ·. ΧΡΩΙΙΚ!» μέχρι 3L 7 .19B 8 . I

ι·ι·; tow Δημοσίου προς την Τράπεζα Πίστεοις για 
!j.·, ποσού δρχ. I 500 .000 .DUO προς τον 

·· *>·.' ιξόφληοη υποχρεώσεων του προς Ασφαλιστικά

■ , - ·.... ·,· <iYor.ii·; ·ι,;·ι, Δημοσίου προς την Τράπεζα Πειραιώς
μ · 'i'r; ι »;ί vs όανείοο της ποσού δρχ. 000 .000 .000  οτον 

, i γι.·. εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών το υ ...................  3

I' -Φυμ ,ι·<ν τι.γ - προϋποθέσεων xouτων ειδιχιόν όρων απασχόλησης 
:ί « ■ ι,"■ ιν. ¡¡¡-ινι,ιν με μέσθωση έργου στο Υπουργείο Γ«ωρ-

ι ροκυποιηση και συμπλήρωση της Α3β/οιχ, 19300/7.11.86 ιχπό- 
φβοης «Αναμόρφωση του οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου 
Άργους (ΦΕΚ 8 9 5 /8 /2 2 .1 2 .8 6 )  ....................................   5

"·Ίί>ι'·η χαι συμπλήρωση της Α3β/οιχ. 1 4 1 2 2 /8 .8 .J 986  
■a’ V -'»ης «Αναμόρφωσηοργανισμού του Ψυχιατρικού Νοσοχο- 

■ ί 1 οοιχΑονϊχης (ΦΕΚ. 6 5 1 /8 /3 0 ,9 .1 9 8 6 ) ...................... 6

■·ν■■-.ι-ριαίούντος προσωπικού για πρόσληψη στον Κ.ΙΙ.Σ. 
..οονήσου I Ιρακλείου..........................................................  7

; >;/.&)/>., αναγχαιούντος για πρόσληψη προσωπικού στον Κ.ΓΙ.Σ.
I h  ρποοι; ..........................   8

! Ιρόβληψη προσωπικού otq Οερ/ριρ Χρονιών lIitM euey Εύ·
. . ..................................  ............. . 9

i η·.·σμ·'»ς αναγχοακόντος προσωπικού στον Γ  Κ.ΙΙ.Σ, Καισαριανής
■ί:, . .ρίοι'ΐ πρόσληψης α υτού ....................................................... 10

, κρ·(ΐίΛΐ(ψη προσωπικού στον Κ ιΐ.λ.. Κυψίλης............II

.αοικηαχοϋ συμβουλίου Βαρβαχείυυ Ιδρύματος · 12 

, μίσθωση από ίου <>Ιπο Ναύτη (Ο.Ν.) . . . .  13

·.: ·..*!·. Α.Σ. του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης» Μ

ι ■ , σ·τ»βμ. 0 6 3 /1 8 .3 ,9 8  απόφασης τσ:> Α/Χ Κάλυμνου
* '?■ ·!·ι>ι> ναύλου »κήΐατών χαι ο/ημ»των δρομολογώ- 

>' I'. ιύομν·. ι,· Κ.ι·> Ä β) Κάλυμνου ·· Αίριιυ · Λε:

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
ΑριΟ. 53058 /111-101  ~ ( |
Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότιι 

τας της Εταιρείας «ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σ.Α. ΟΙΚΟ 
ΝΟΜΙΑΙΙΣ και Σια ΑΕ ΧΓΩΠΕΠ μέχρι 31.7.1938.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του Ν. 2097/1952 «ΙΙι« 
ροθμίαεως ειδικών χινων περιπτώσεων εφαρμογής του Νόμου περί m- 
σπράξεως δημοσίων εσόδων και άλλισν τινυιν διατάξεων».

2. Γην απόφασή μας 2 4 7 7 9 3 /1 9 5 6  «περί αποδεικτικού ενημερότη
τας τιον προς το Λημόσιο Χρεών, όπιος τροποποιήθηκε και συμπληρώ
θηκε μεταγενέστεροι.

3. Το γεγονός ότι η Εταιρεία «ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΦΑΚ)! 
Σ.Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΛ ΛΕ XPUI1EI, με την οφιθμ. 0)117/ 
2 1.4 .88 αποφάση του Αναπληρωτή Ύπουργου Οιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας (ΦΚ 2 4 5 /2 5 .4 .1 9 8 8  τ.Β) με την οποία η παραπάνω 
ε εαιρεία έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξειι* «··· 
άρθρου 7 του Ν. 1386 /1983 .

4. Την αριθμ. 1 0 8 0 /8 ,6 .1 9 8 8  αίτηση της παραπάνω εταιρείας μι 
την οποία ζητά απαλλαγή από την υποχρέιυση προσκόμισης αποδεικτι
κού ενημερότητας για τα χρέη της προς το Δημόσιο, όπου αυτό απαιτεί- 
ται, προς διευκόλυνση του έργου της εκκαθάρισης.

5. Την απόφαση του I Ιρωθυπουργοΰ και του Υπουργού Οικονομικών 
2 3 8 9 /1 3 .2 .8 7  (ΦΕΚ 81 τ.Β'), με την Οποία εκχωρούνται αρμοδιότη
τες στον Υπουργό Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Απαλλάσσουμε μέχρι 31 .7 .1988  την υπό ειδική εκκαθάριση εται
ρεία «ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σ.Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΛΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΛ ΛΕ ΧΡΩΙ1Ε1» από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενη. 
μερότητας για τα χρέη της προς το Λημόσιο, όπου αυτό απαιτείται.

Π απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνώ 
σεως.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 1988
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΣΠ. ΚΑΛΟΥΔΙΑΣ
-------*-....—

ΛριΙΚ 51833 /1 8 0 1  μι.
Παροχή της εγγύησης του Δημοσίου προς την Ίράπεζιχ Πίστεως για 

κάλυψη δανείου της ποσού δρχ. J .500 .000 .000  προς τον ογ; ( 
για την εξόφληση υποχρεώσεων του προς Ασφαλιστικά Ταμεία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντες υπόψη;
! Τις διατάξεις των Α.Ν. 7 4 7 /1 9 4 5  μ ι  9 /1 9 6 7  και του άρθρου II 

παρ 2 του Ν. 1266 /82 .
2. Ί ις πράξεις του Διοικητή της Τ.Ε. αριθμ. a) 1263/22,3 88 υτ 

την I 79  ̂/Λ  . 5 .88. ;jτ Τ' '  -κι ."-ί··:·"



' ..···.····: ■·τ· ·:

Εμπορικές Τράπεζες για την εξόφληση διαφόρων υΛοχριώβεώΫ 400.
3. Το από 6.4-88 έγγραφο της Τράπεζας ΙΊΙσιεως, ατοοποία.αναφ?,- 

ρονται οι όροι δανειοδότησης τού ΟΣΕ με ποσό δρχ.
1.500.000. 000. ;> ·- ,

4. Τις αποφάσεις του Λ.Σ. του ΟΣΕ αριθμ. 3 7 4 /2 1 .4 .8 8  και 3 8 1 / 
5.5.88 μ» ης οποίες εγκρίνεται η δανειοδότησή του με τβ,ποσό "ίων δρχ.
17.000. 000 .000  και γίνονται αποδεκτοί οι όροι χορήγησης δανείου 
ποσού δρχ. 1 .500 .000 .000 , από την Τράπεζα Πίστεώς.

5. Το έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αριθ. 
16 1 0 4 /1 2 5 5 /2 7 .4 .8 8 . το οποίο μεταξύ άλλοη> εγκρίνει την προανα- 
φερόμενη δανειοδότηση.

6. Το έγγραφο του ΟΣΕ αριθ. 4 0 9 6 6 3 /2 3 .5 .8 8  με το οποίο ζητεί 
την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, για τη χορήγηση δανείου ποσού 
δρχ. 1.500.000.000.

7. Την κοινή απόφαση του I ΙρωΟυπουργού και Υπουργού Οικονομι
κών αριθμ. 2 3 8 9 /1 3 .2 .8 7  για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ
πουργό Οικονομικών Σπ. Καλοΰδη, αποφασίζουμε:

Παρέχουμε την εγγ ύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα ! !ι- 
στεως για την κάλυψη δανείου της προς τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων 
Ελλάδος (ΟΣΕ) ποσού δρχ, ενός δισεκατομμυρίου, πεντακοσίων εκα- 
τ01111 υρίων ( 1.500 .000 .000) για την εξόφληση υποχρεώσεων του προς 
Ασφαλιστικά Ταμεία.

Το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από την εφαρμογή και τις ενστά
σεις των άρθρων 855 και 867  και διατηρεί τα δικαιώματα και τις εν
στάσεις που απορρέουν από τα άρθρα 853 , 8 5 8 ,8 6 2  καί 863 του Λ.Κ.

Η χορήγηση και η εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνει σύμφωνα μ.ε 
τους όρύϋς που αναφέ,ροντάι στις Πράξεις τού Διοικητή τής Τράπεζας 
ης Ελλάδος αριθμ. 12 6 3 /2 2 .3 .8 8  και 1 2 9 1 /4 .5 .8 8  καθώς και στο 

*πό 6 .4 .1988  έγγραφο της Τράπεζας ίΐίστεως,
Με την απόφαση αυτή αναλαμβάνουμε την υποχρέωση, σε περί

πτωση καθυστέρησης εξόφλησης λήξίπρόθεσμης δόσης ή μέρους αυτής 
ενδιαμέσων τόκων ή τόκων υπερημερίας του δανείου αυτού, να καταβά
λουμε στο δανειστή μέσα σε δύό (2) μήνες από τη λήξη της εκάστοτε. 
οφειλής, τα ποσά που προέρχονται από την ανωτέρω αιτία, και μετά 
από προηγούμενη βεβαίωση των ποσών αυτών στο οικείο Δημόσιο Τα
μείο στο λογ/αμό Νο 555 σύμφωνα με τη διάταξη του Π.Δ/τος αριθ. 
8 3 9 /7 8  (ΦΕΚ 195/78 τ.Α') και τις οδηγίες των εγκυκλίων μας αριθ. 
9 8 3 .4 8 /2 9 4 5 /8 .8 .7 9  και 6 4 6 5 /1 2 4 /1 6 .1 4  900.
;,γ%Τρ4πεζα Πίστεως παρακΟλεΙται να μας στείλει αντίγραφο της 

σύοβαοης που Οα υπογράψει με τον ΟΣΕ; πίνακα τοκοχρεωλυτική.; εξό
φλησής του δανείου και να μας ενημερώνει για την πορεία της εξυπηρέ
τησής του. . ■ ' ■ · . '  Γή> .'¡/ν'·,;.,

Ο ΟΣΕ παρακαλείται να φροντίζει για την εμπρόθεσμη εξόφληση του 
εν λόγω δανείου.

Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Δημοσίου (1,50% για την παρεχό
μενη εγγύησή του, την οποία θα εισπράττει η Τράπεζα ΙΙίστεως και θα 
την αποδίδει στο Δημόσιο σύμφωνα με τα έγγραφά μας 9 8 3 4 6 /2 9 4 4 / 
8 .8 .79, .9 8 3 4 8 /2 9 4 5 /8 ,8 ,7 9  και 1 2 1 5 4 5 /1 7 8 6 /6 .1 1 .7 9 .
. )1 απόφαση, αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα ττ|ς Κυβερνή-

σεως. ' :.:. - '. .
ήνα, 9 Ιουνίου,,1988 ,

υ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ώ 
λ .  ΚΛΛΟΫΔΗΣ

% r ' ψ; J ί
με σώ/ολιχό «οσό δρχ. 17.ÍMWI **ατ.

$,« Το έγγραφο. itm OSfi αριθ. 409665/23.5.88 με ω ω·.<>ώ >¡
■ τ ή ν  εγ ^ ϋ ή σ ή  t tw  Β λλήνιπήέΔ ηίλ 'Μ ΐίυ», γ ια  τ η ν  α ν ω τέρ ω  δανεω δότηση .

7.'· Την ποινή απέιφαάη τόυ ί ίρκνθυπσυργόύ και Υπουργού' *ι εονπμι 
πών αριθμ. 2389/1.3,2.87 γ ια  «ανάθεση αρμοδιοτήτων σ-««· 1 γ·.· 
ίτουργό Οικονομικών Σπ. Καλούδη. αποφασίζουμε:

Παρέχουμε την εγγύηση too Ελληνικού Δημοσίου σιην ' ·. ■··■ 
Πειραιώς για τη χορήγηση δανείου της προς τον Οργανισμό Σών 
μων Ελλάδος (ΟΣΕ) ποσού δρχ. tpuneootójv εκσ.Γημμ·,’ ·'·'■ ·.· 
(31)0,000.000) για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρ»ώσ*ώ ·

Το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από τη« εφαρμογή rv  - 
σεις των άρθρων 855 και 867 κσπ διατηρεί τ* δίκαιώμα ιπ και 
σ τάσεις που απορρέουν από τα άρθρα 853,858, 862 και 8ο > * !

Η χορήγηση και ή εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνει σομφ<· 
τους όρους που αναιτέρονται στις Πράξεις τόυ Διοικητή >-¡. 1 
της Ελλάδος αριθμ, 1268/22,3 80 και 1^91/4.5.88 καθω , 
έγγραφό της Τράπεζας Πειραιώς, αριθμ.. 2 8 5 7 /ί 5.4.88.

Με την απόφαση αυτή Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση. ■· 
πτώση καθυστέρησης εξόφληστγς ληξιπρόθεομης δόσης ή μέρου· 
ενδιαμέσων τόκων ή τόκων υπερημερίας του δανείου αυτού, νο ■■■■ · · ■ '' ■ 
λουμε στο δανειστή μέσα σι δύο (2) μήνες από τη ληξη υ · ■' >■’· 
οφειλής, τα ποσά που προέρχονται «πό την ανωτέρω σι6α · >■ ρ· · .· 
από προηγούμενη βεβαίωση’των πασών αυτών στο οικείο Α.,μό·»α ι ■ 
μείο στο λσγ/σμό Νο 555 σύμφωνα μ.* τη διάταξη tnv Π.Λ , 
839/78 (ΦΕΚ 195/78 τ.Λ') και τις οδηγίες των · ι·'·"».1, 
αριθ. 98348/2945/8,8,79 Ηαι 6465/124/16 . ¡ , ¡ 9 8 6  

Η Τρόιίέξά ,ίl̂ tpdü&qi' ’μάς σίίίλέι. uve! γρα-Ί"'
σύμβασης που θα υπογράψει με ιόν ΟΣΕ,."Λίνάκά τοκοχρεωλυτική··. : · · 
φληάης ταυ δανείου και να, μας ενημερώνει για την πορεία της φ«'η,·· 
τησής του.

Ο ΟΣΕ πάραχαλέίταί να φρειντίζέτγιαΤήν εμπρόθεσμη εξόφληση ι” ' 
εν λόγω Βανέίου.

Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ τού Δημόσιου 0,50% για mv Λ»ρ#χ·ν 
μενη εγγύησή του, τήν όποια θα εταπμάττει η δάνειο τρίο: 1 οό <· <> » ν! Ιι,ν 
την αποδίδει στο Δημόσιο σύμφωνά μ.ε τ« έγγραφά μας 'Μ!.*, If ; ί ί 
0.8.79, 98348/2945/8,8.79 καί 121545/! I Ι . / !ι

Η απόφασή άυτή νά δημσσίέυθέί άτην Εφημερίδα τιμ. Ειψι·ι· 
αετός.

Αθήνα. 9 Ιουνίου ΙΌΟ! 
ο νΦνιιονρι οι

καλού Αία
•Π; •4·····

* π.-ε.· < V · >

! ίωπγίη

Αριθ. 5059 3 /1 7 7 8  \  ‘ η  (3)
Παροχή της εγγύησης του Δημοσίου προς την Τράπεζα Πειραιώς για 

χορήγηση δανείου της ποσού δρχ. 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0  στον Ο.Σ.Ε. για 
εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΟΝ

Έχοντες υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Α.Ν. 7 4 7 /1 9 4 5  xat 9 /1 9 6 7  και του άρθρου 8 

παρ. 2 που Ν. 1 2 6 6 /8 2 , - ί  >,» .!
'■ ΐ 2; Τις πράξεις του Διοικητή της Τ.Ε. αριθμ. α) 1 2 6 3 /2 2 ,3 .8 8  και 
β) την τροποποιητική αυτής 1 2 9 1 /4 .5 .8 8 , με τις οποίες εγκρίνεται η 
χρηματοδότηση του ΟΣΕ μέχρι συνολικού ποσού 15.200 εκατ.

3. Το έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς, αριθμ. 2 8 5 7 /1 5 .4 .8 8  με 
το οποίο εγκρίνεται η δανειοδότηση του Ο.Σ.Ε. με ποσό δρχ. 
300.OQp.000 καί καθορίζοντοίί Ot ópbt χορήγήσής καί εξυπηρέτησής 
του.

4.,Την. απόφαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ αριθμ. 3 8 3 /5 .5 .8 8  με την οποία 
εγκρίνεται η σύναψη του ανώτερου δανείου.

5- Το έγγραφο του Τπουργείου, Μεταφορών κάί Επικοινωνιών άριθ. 
1 6 1 0 4 /1 2 5 5 /2 7 .4 .8 8 ,  το  οποίο εγκρίνει τή δανειοδότησή tóo ΟΣΕ

Αριθ, 303845
Καθορισμός των «ρυίίπυθέσεοιν και των ειδικών ύρισν 

«μπίΐρόγνώμόνώώμ*. μίαθώπΐή έργου, στό Υπουργείο

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟ!
ΠΡΟΕΑΡΙΑΤ ΤΗΣ Κ,ΥΙίΕΡΝΗΣΕΟΓ 

ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΟΝ ΚΑΙ ΓΕ Ο ΡΠ Λ Ι

Έχοντας υπόψή;
1. Τις διατάξεις Των άρθρων 1 σταρ. 4 και h  του Ν. 1256/82 μα "ρ

πολυθεσία, την πολυαπασχόληιτη και την. καθιέρωση ανίυτάτυυ ορί"· 
απολαβών κ.λ,π,». ,

2. Τις διατάξεις του Αρθρου IS^ovN ; 1 7 8 5 /4 9 8 7  «ΙΙροσλέ|ψεις j w
Δημόσιο Ί'ομέά π.λ,π,εϊ · ·. , · ..,·Γ·'.φ . . - ·»■,. ....

3. Τηθ: φ :  ?Μ :m /M '( > P .É M á M $ .p . / m )  κοινή απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας την Κυβέρνησής Καί Γεωργίας, για ων ν ·< 
θορισμό αριθμού ατόκων που μπορεί ««.απασχοληθούν με σύμβαση μί 
σθωσης έργου στο Υπουργείο ί ’έωργίας.

4. Την «ρ. 2389/87 απόφαση περί «νάθέσεοις αρμοδιοτήτ«,*·· -ι·,·,;,. 
Υφυπουργσ Οικονσ(.«χ.άν( άπυψκόίζόύμ*!. .-

I. Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις και τους ειδικούς ό(>»υ.ς ,«πα·ι,Ί,,·: 
σης με σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με την παρ 1 :"ί ■>«·<■': 
τού 1Ν, 1256/821 f ié  ένα εμπειρο-ρνώμονα. ως εξής:

α. Η διάρκεια Τής σύμβασής τοϋ θα έίνάι ένας χρόνος (2 .1 Ι'-Ηί', 
31 .12 .1980) και ήαμύίβήγία  την εκτέλεση τού έργου που θα του «να 
τεθεί, ορίζεται στα,3 /4  του ποσού του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων 
χιλιάδων (1 ;$00.000) δρχ. ,

β, Η αμοίβή t«N7%.v θα ,υ.«ερβ«ίί,σε·,καμμία περίπτοίση και από τις 
δύο απασχολήσεις'ΐό ανώτάΤο όριό τού άρθρου 6 του Ν. .1256/82, 
όπως τροποποιήθήι»* μβ το άρθρο 33 του Ν. 1326/83 .

γ . Ως προς τους λοίκούς όρρυς και προϋποθέσεις ισχύουν τα οριζίι
μένα στην «σιθμ. 2 3 9 3 9 9 /8 8  (ΦΕΚ 5 6 /Τ .8 ./8 8 )  κοινή απόφαση ■ · 1
Υπουργιον ϋρστδρίάς της Κυβέρνησης και Γεωργίας
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ι / í ' i  -«U», va δημυαη-ιεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή-

Αθήν», y Ιουνίου 1988 
, οι viioYPro!

υφυπουργό;
: {,·. i-nPIA£ THÎ KYBEPÍIHIMT ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ

AM ΚΑΚΑΑΜΑΝΜΣ ΣΠ. ΚΛΛΟΥΛΗΣ
ΓΕΟΡΠΛΪ

ΠΑΛΗΜΚΣ π ο τ α κ κ μ ς

V » . Λ ‘.ρ /2915  ..... ....  (8)
Ί ροιτοκυ|η^;*«Τρυμ«λήρώ';η ΐη ς Αίΐβ/οιίί. 1 9 3 0 0 /7 ,1 1 ,8 6  απόφα

σης «Αναμόρφωσή του οργανισμασ · του .Γενικού Νοσοκομείου Άρ» 
, · ως (ΦΕΚ 8 9 5 /0 /2 $ ;  12.86). - 'V

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΛΣΦΑΛΙΒΕΟΝ

‘· χον ίι«·.: υπόψη:
. i is διατάξεις των παρ. 1,2,1 και 4 ιου άρθρου 10 του Ν. 

·’* /8 3  «Εθνικό Σύστημα Υγείας* (ΦΕΚ 1 I.’! / A/ lí.5}.
I u. 6ι·χνίχ^βις w u Η.Α/τος 0 7 /8 6  «Evtaío πλαίσιο οργάνωσης 
i 1 · α-ίων» (ΦΕΚ 3 2 /Α /8 6 ) .
ι i. ’ i 2 .2 .88  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Î ενικού
■ Λμ ρους αποφασίζουμε:

'Αρθρο I

i i ,χρ Y.iß/οικ. 19.1(.)0 /7 .1  1.86 απόφαση «Αναμόρφωση του υργα- 
■ό  του ¡ ενικού Νοσοκομείου Αργους» (ΦΕΚ 895/11/22.12.86) 

.·.>.<··τ··κ«ιται χαι συμπληρώνεται όχως παρακάτω:
έ»

Άρθρο 2

Γ<· άρθρο I αντικαθίσταται όπως παρακάτω:

«Άρθρο 1 1

Στελέχωοη Ιατρικής Υπηρεσίας 

Π Ιατρίχή Υπηρεσία στελεχώνεται*,
·.<.. .Από γιατρούς που κατέχουν θέσεις κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. που 

ν. ν.υ·.ώνται, σύμφωνα μι τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 159 7 / 
198.1 στον κλάδο γιατρών Ε Σ.Υ, του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας 

>.α: Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατα.νεμονται στο Νοσοκομείο αυτό.
¡1 Λαό ειδικευόμενους γιατρούς, που τοποθετούνται σε θέσεις ειδι- 

: ευμενών γιατρών, που έχουν συατσ.Οεί με οποιοδήιτοιε τρόπο μέχρι τη 
K υιό απόφασης αυτής ή ;ιυυ αυνιστώνται σύμφωνα με τις 

■ . . ΐ(ι.·υ ισχύουν πόθε φορά.
i Λ «ό άλλους επιστήμονες που προσφέρουν συναφείς υπηρεσίες με το

■ ο Ιατρικής Υπηρεσίας, τοιν παρακάτω κατά κατηγορία κλάδων 
·. AK'ilrv* υπό τους οποίους συνιοτώντω οι αντίστοιχα οριζόμενες θέ·

ι·. Λ ! (il ΟΙΊΛ 1ΙΕ
Γ- V -, μIV ¡|(.’ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΧΗΜΙΚΩΝ

’■ ) ! ) θέση
'·. ι ΐ ι ΐ  lit· ΒΙΟΛΟΓΩΝ 

Μια i 1 1 θέση.
1. ι. \ ΙΟΣ ΙΙΕ ΦΛΙ'ΜΛΚΟΠΟΙΩΝ

·!'.*> »H ).· :
Ί γ, ι) : Μυωπικό των παρακάτω κατά κατηγορία κλάδων σε κα

ι.· * ις /»ίσιους αυνιιπωνται οι αντίστοιχα οριζόμενες θέσεις:
■ ί * >1 I Λ '<!■'

>*: Μ ΗΟΗόΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ!'

τ '...Opa της απόφασης παραμένουν ως έχουν, 
r; .!υιι ν* δημοσιευίι*! σιην Εφημερίδα ιης Κυβερνή-

Αθήνα, 8 Ιουνίου 1988
O ΥΙΙΙ.ΎΓΓΟΪ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ

Αριθ. Λ3β/6 8 0 5
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Λ.'18/mx. 14122/8.0,198 

φάσης «Αναμόρφωση οργανισμού του Ψυχιατρικού Νοσο: 
Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 651/B /30.9 .198G ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ.
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ, 1,2,3 και 4 του άρθρου Η) 

1 397 /83  «Εθνικό Σύστημα Υγείας* (ΦΕΚ 143/A /83).
2. Τις διατάξεις ιου Π.Δ/τος 8 7 /0 6  «Ενιαίο πλαίσιο οργέ

των Νοσ/μείων* (ΦΕΚ 3 2 /Λ /8 6 ). Au *ν
3. Την 7 /2 9 .4 .8Β!απόφαση του: Αιοικητίάόύ Συμβουλίου ΐ. 

χιατρικού Νοσοκομείου, θεσ/νϊκης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Π αρ. Α 3β/οικ.14 1 2 2 /8 .8 .1 9 8 6  απόφαση «Αναμόρφωση τ 
γανισμού του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Μεσ/κης» τροποποιεί! 
συμπληρώνεται ως εξτ')ς:

Άρθρο

Το άρθρο 12 ανιικαθίσταται όπο>ς .>τ«ραχάτο>:

«Άρθρο 12

Στελέχωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των · 
κάτω κατά κατηγορία κλάδων οε καθένα από τους οποίους ουνιστ 
οι αντίστοιχες οριζόμενες θέσεις, «

Λ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΓΙΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
Τρεις (3) θέσεις
1Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΝΟΣΠΛΕΥΤΩΝ-'ΓΡΙΩΝ
Εκατόν τριάντα τρεις (133) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΙΠΣΚΕΠΤΟΝ-ΤΡΙΩΝ
Εννιά (9) θέσεις
Γ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
Εκατόν πενήντα επτά (1571 θέσεις
Οι ογδόντα πέντε (85) θέσεις του κλάδου αυτού πληροΰνται κστό 

αριθμό που κενούνται και καταργούνται οι ογ δόντα πέντε (85) θϊ 
του κλάδου ΔΕ Ανδρών Νοσοκόμων (Προσωρινός).

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΛΝΛΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) 
Ογδόντα πέντε (85) θέσεις
Οι θέσεις του κλάδου αυτού καταργούνται μετά την με οποιοδή: 

τρόπο αποχώρηση το;ν υ π αλί ήλων που τις κατέχουν κατ μετατρέπο 
σε θέσεις του χλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩ
ΚΟΤ

Πενήντα τέσσερες (54) θέσεις.
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες βοηθών θαλάμων 

μεταφορέων ασθενών. Τριάντα εννέα (39) θέσεις cou κλάδου αυτού 
τανέμονται στις ειδικότητες:

-  Τριάντα επτά (37) θέσεις: Βοηθών θαλάμων
-  Δύο (2) θέσεις: Μεταφορέων ασθενών
Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φτ 

με ttjv απόφαση προκήρυξης αυτών».
II απόφαση αυτή να δημοσιευδεί στην Εφημερίδα της Κυβεοι 

■κοκ

Αθήνα 8 Ιουνίου 1988
Ο ΥΠΟϊΗ Οί.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΟΙΌΣ
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λριθ. Λ2α/ I !ΐ I «0
I Ιροσοιρινή πρόσληψη προσωπικού στον Κ.Π.Σ. Κυψέλης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Υ ΓΠ Α Χ  ΠΡΟΙΜΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ι.χυντας υπόψη:
Γις διατάξεις:

.<ί ί ου άρθρου 5 Κεφ. Β- tou Ν. 9 9 3 /7 9 .
; i Tou άρθρου 9 του Ν. 1 4 7 6 /8 4 .
' I ην πράξη του Υπουργού I Ιροεδρίας της Κυβέρνησης αριθ. 21 3 /

ί ! Γ>.87. .
3. 1 ην απόφαση του Πρωθυπουργού και ίου Υπουργού Υγείας. Πρό

νοιας και Κοινωνικών Αβψαλίσεοιν αριΟμ. 1358 /87  (ΦΕΚ. 5 3 5 /8 7
c.iî 'V

' Ί  ο απόσπασμα πρακτικού τής αριΟμ. 7 /1 3 ,5 .8 8  συνεδρίασης του 
Λ.Σ. του Κ.Π.Σ. Κυψέλης.

Ί ο έγγραφο του σταθμού αριθ. 105 /16 .5 .88 .
■ >. Ιις επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες.

I ί  γεγονός ότι οι ανάγκες αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν με το 
•ιυκικο που υπηρετεί ή με απόσπαση, αποφασίζουμε:
»ρυ,ουμε τον αριθμό του αναγχαιούντος προσωπικού γκχ πρόσληψη 

Μυν Κρατικό Παιδικό Σταθμέ) Κυψέλης σε μία (1) υπάλληλο γενικών 
•'.χθηκύντων και εγκρίνουμε την αριθμ. 7 /1 3 .5 ,8 8  απόφαση του Λ/κού 

ς : ί Ιουλίου του Σταθμού για την προσωρινή πρόσληψη της Αναστασίας 
’ ·. ή' Αιωτυυ. από ανάληψης υπηρεσίας και για χρονικό διάστημα μέχρι 
ί . ,ό (8) μήνες, με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου, για την αντιμε- 

■o/u Hj ί πειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και τον όρο να υπάρχει σχε- 
·>..ον προϋπολογισμό του σταθμού, 

μ ïj να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή-

Λθί|να, 8 Ιουνίου 1988
Μ ΥΦΥΙΙΟνΡΓΟΙ *

ΣΥΛΒΑ ΑΚΡΙΤΑ 
---------- ψ.------

λ| :Η 11/395(1 (12)
Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Βαρβακείου Ιδρύματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με:
I Γ.· αριθμ. 2 5 6 2 /3 1 .8 .1 9 5 3  Ν. Δ /γμα  «περί συστΛαεως Ηαρβα-

. ...... I; θύματος».
.·' · ι, διατάξεις του Ν. 7 2 5 /1 9 7 7  (ΦΕΚ 300) «περί σύνθεσης του 

.■.Ίοικηιικού συμβουλίου του Βαρβακείου Ιδρύματος και άλλων τινών
υΐιϊΐάξι’ων».

ι ■αριθμ. II. 2 ;> 33 /26 /22  4 88 έγγραφο του Υπουργείου Οικο- i

i ι ο ,ιρ:!ή.ι. 4 3 8 /2 7 .4 .8 8  έγγραφο του Βαρβακείου Πειραματικού 
■ 1. Γυμνασίου.

! < από 29 .4 .88  και 2 6 .4 ,88  έγγραφα των Α.Σ των συλλόγων 
■ κηδεμόνων μαθητών του Βαρβακείου I Κιραματιχού Ι ’υμνα- 

.. Βαρβακείου Πειραματικού Λυκείου, αντίστοιχα και 
“ 39 .5 .88  έγγραφο του συλλόγου αποφοίτων της Βαρβα- 

. ·■/· ής, αποφασίζουμε:
.ι.··;· .-,ιοτούμί το διοικητικό συμβούλιο του Βαρβακείου Ιδρύματος

»·'· · ·.··.!, κατωτέρω:
ί < .·. ΐ;>·Ίλ μέλη

! ( Ιικονόμου Γεώργιο, λυκειάρχη - διευθυντή του Βαρβακείου Πει-
ιιαμα.ίΐκιιύ Λυκείου.

ί. ν,ιιάρη Αθανάσιο, διευθυντή με Α ’ βαθμό του κλάδου Ι1Ε2 Κα- 
• ι-·; οριακών του Υπουργείου Οικονομικών.

1 I ογια Παναγιώτη, πολιτικό μηχανικό με Λ’ βαθμό του κλάδου
! ΙΕ..* τεχνικό του ΥΠΕΠΘ.

I ( (Εοδοιρόπουλο Κων/νο, με Λ" βαθμό, του κλάδου 1 Ιίι.1 διοικητι- 
. ,ύ Γου ΥΠΕΠΘ.

5. Κεμαμάρη Χρίστο, πρόεδρο του Λ.Σ. του συλλόγου γονέτυν και κη- 
. μονών, μαθητών Βαρβακείου Πειραματικού Γυμνασίου.

>. ! σιροπουλο I εώργιο, πρόεδρο του Λ.Σ, του συλλόγου γονέων και 
.,'.«|iiiw.»v μαθητών Βαρβακείου Πειραματικού Λυκείου.

'.ί-.σιόι (Ιαν/τη, οικονομολόγο, μέλος του συλλόγου ιχποφοί- 
" Βαρβκκι· υ.ι Σχολής.
\ . /¡ιλημιοματικά μέλη, αντίστοιχα.

■ ; · ' η ; :·.!(·:, Νικόλαο, γυμνασιάρχη - διευθυντή του Βαρβακείου

(11) Πειραματικού Γυμνασίου.
2. Μαυραντωνάκη Καλλιόπη, τμηματάρχη με Α’ βαθμό του κ 

ΠΕΙ Εφοριακών του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Νιχωρλή Ελένη με Α’ βαθμό του κλ.άδου 11Ε2 τεχνικό 

ΥΠΕΠΘ.
4. Κατααφός Αλέξιος, με Α" βαθμό του κλάδου ΠΕΙ διοικητικοί 

ΥΠΕΠΘ.
5. Κορίκη Αλέξανδρο, μέλος του Λ.Σ. του συλλόγου γονέων κα 

δεμόνων μαθητών Βαρβακείου Πειραματικού Γυμνασίου.’
6. Λεληγιώργη Δημήτριο, αντιπρόεδρο του Λ.Σ. του σύλλογοι 

νέων κ«ι κΥ)δεμόνων μαθητών Βαρβακείου Πειραματικού Λυκείι
7. Ρόβλια Ντίνό, δικηγόρο, μέλος του συλλόγου αποφοίτων Βα 

Κείού Σχολής.
11 θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου λήγει σε τρία 

νια από την ημερομηνία που φέρει η απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβε| 

αεως.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 1980

Ο ΥΠΟΥΡΓΟ!.
ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΜΗΐ:

------+-----
Αριθ. 2 4 3 5 .9 /1 1 /8 8  (]

Ανάθεση έργου με μίσθωση από του Οίκο Ναύτη (Ο.Ν.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
'Εχοντας υπόψη:

α)Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1 7 3 5 /87  (ΦΕΚ 195 Α’). 
β) Γην απόφαση του ΔΣ/ΟΝ της 4 0 5 8 /7 /2 4 .2 .8 8  συνεδρίασι 

του, αποφασίζουμε:
1. Την ανάθεση έργου με μίσθωση από τον Οίκο Ναύτη στα παρι 

κάτοι άτομα:
α) Λέκα εννέα (19) γιατρούς και συγκεκριμένα σε δέκα (10) γιατρού 

Παθολόγους ή Γενικής Ιατρικής, δύο (2) Μικροβιολόγους, τρεις (3 
Οδοντιάτρους, δύο (2) Γυναικολόγους και δύο (2) Καρδιολόγους, μ 
πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής, ή ισότιμο πτυ 
χίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΑΙΚΑΤΣΑ και αντίστοιχη tt 
διχότητα, για τη βελτίωση της παρεχόμενης από τον Ο.Ν. περίθαλψη, 
των ασφαλισμένων, τή λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων του παραρ. 
τήματος Θ.Ν/Αθηνών αλλά και τη μείωση του οικονομικού κόστους 
tow παρεχόμενων υπηρεσιών που θα επέλθει από τη μη παραπομπή 
των ασφαλισμένων Ο.Ν. σε ιδιωτικά εργαστήρια.

Η διάρκεια μίσθωσης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες με συνολική 
αμοιβή για του καθένα ενιαχόσιες χιλιάδες (900.000) δραχμές.

β) Ένα (1) προγραμματιστή - αναλυτή ηλεκτρονικών υπολογιστών 
με πτυχίο ή δίπλοιμα επιστήμης των υπολογιστών (software) Α.Ε.Ι., 
ττ|ς ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδα
πής και ελλείψει αυτού, τίτλο ή πιστοποιητικό Κέντρου Ελευθέρων 
σπουδών, σε θέματα αντίστοιχης ειδικότητας για τον προγραμματισμό 
και ανάλυση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, γω  τη μηχανοργάνωση των 
Γπημεαιών του Ο.Ν.

Η διάρκεια μίσθωσης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες με συνολική 
αμοιβή ενιαχόσιες χιλιάδες (900.000) δραχμές.

γ) 'Ενα (1) οργανωτή με πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Οικονομικής 
Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδα
πής και πρακτική εμπειρία πέντε (5) ετών τουλάχιστον σε. θέματα οργά
νωσης, για τη μηχανοργάνωση των Υπηρεσιών του Ο.Ν.

Η διάρκεια μίσθωσης θά είναι για δώδεκα (12) μήνες με συνολική 
αμοιβή ενιαχόσιες χιλιάδες (900.0000) δραχμές.

δ) Ένα (1) οικονομικό σύμβουλο μηχανογράφησης, με πτυχίο ή δί
πλωμα Ανώτατης Οικονομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αντί- 
στοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πρακτική εμπειρία πέντε (5) 
ετών σε θέματα μηχανογράφησης, για την παροχή συμβούλων σε θέ
ματα μηχανογράφησης και ειδικότερα σε θέματα οργάνωσης του Λογι
στηρίου.

Η διάρκεια μίσθωσης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες με συνολική 
αμοιβή ενιακόσιες χιλιάδες (900.000) δραχμές.

ε) Αύο (2) φαρμακοποιούς με πτυχίο Φαρμακευτικής Σχολής, για τον 
έλεγχο των συνταγών των φαρμακείων Κέντρου χαι Επαρχίας και τη 
συνέχιση της προσπάθειας καταπολέμησης της πολυφαρμακείας και της 
υπέρμετρης συνταγογραφίας.

Η διάρκεια μίσθωσης Οα είναι για δώδεκα (12) μήνες με συνολική 
αμοιβή για τον καθένα οκτακόσιες ογδόντα οχτώ ν,ΐιΛΚ*-it!QO “■''··



ον ι- ίΜ ΕΡ ΙΣ  ΤΗ*; Κ ΥΒ ΕΡΝ Η Σ ΕΩ Σ  (ΤΕΥΧ Ο Σ  ΔΕΥΤΕΡΟ )

ΑΠΟΦΑΣΗ
¡(Jή : ν«ύλου επιβατών χαι οχημάτων στις δρομολογιακές γραμ- 

. Κάλυμνου Κω και Κάλυμνου - Λέρου - Λειψών - Μάτμου».

0  ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

I, y όντας υπόψη;
- lo II.Λ 33« (ΨΚΚ: 1 19 / Λ /83).

0 Ί ην αριθμ. 1045/ ! 1 .6. ] 987 απόφαση Υπουργείου Αιγαίου 
' " χορήγησης άδειας σκοπιμότητας για δρομολόγηση στις γραμμές 

. . '.ύμνου Κω χαι Κάλυμνου - Λερού - Λειψών - Μάτμου.
: ·.«.·. μ .1 .1988  αίτηση της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ

■·: ι I ·. \ ! ΛΗΜΟΥ ΚΛΛΥΜΝΙΩΝ (ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ)», απο-

'. · , ιυμι το ναύλο των Βρομολογιακών γραμμών Κάλυμνου - 
«Λόμνου Λερού - Λειψών ■■ Μάτμου που θα ««τελούνται από 
; ; Ί  «ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ» Νηολογίου Κάλυμνου 02 ως

οίϋΚ Μ  ΛΡΟΜΟΛΟΠΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΚΩ.
■ Ί-ιύλος Επιβατών;

Λιμάνι  προέλευσης: Κάλυμνος. Λιμάνι Προορισμού: Κως. Ναύλος:
ί ΟΓ.ΣΜ Η64 δρχ.

Ί  lO ilIE H  Λ1ΌΜΟΛΟΠΛΚΙΙ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΛΕ- 
Γ (0  ΛΕΙΨΩΝ - IIΑΤΜΟΥ, 

al Ναύλος Επιβατών:
Λιμάνι προέλευσης: Κάλυμνος. Λιμάνι Προορισμού: Λερός. Ναύλος:

I < ΙΓ,ΣΙΙ, :ΛΗI δρχ.
Λ Λ ΥΜΝΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ 547 ί
Λ \ ΥΜΝΟΣ - ΠΑΤΜΟΣ 572
Ll/u - A l'.n íii

U ΙΊ'ΟΙ
Γ) ί ¿
435

ΜΑΤΜΟΣ 724
ι ; λ :. Μ.ΙΨΟΙ * 364
ί Ι Ό Σ  ΠΑΤΜΟΣ 364

4M' ΛΕΙΨΟΙ 355

: κ \ΟΟΓΙΣΜ 0Σ ΝΑΥΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ; 
i ) ναύλος επιβ«τηγών:«υτόχινί|ίων για τις δρομολογιακές γραμμές 

ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΚΩ χ«ι ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΛΕΡΟΥ - ΛΕΙΨΩΝ - ΗΛ
ΎΜΟ i υπολογίζεται ανάλογα μ« την κατηγορία των επιβατηγών αυτο
κινήτων. Στην Α* κατηγορία κατατάσσονται τα Κ /Γ αυτοκίνητα μήκους 
μέχρι 4 25 μ. Στην Β' κατηγορία τα έχοντα μήκους μεγαλύτερο των
4··-:> μ.

Κ Λ Π Π ΟΡΙΑ (Α) 2 .6 5 0  δρχ 
I, \ Π 11 ! ι | ’Ι λ |Ίί) 3 .550  δρχ.

.í'ív Φ /Γ  αυτοκινήτων στις δρομολογιακές γραμμές ΚΛ- 
. ν i .-Π KU χαι ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΛΕΡΟΥ .. ΛΕΙΨΩΝ II ΑΤΜΟ Y

·.,»! <*ν«λογα με το μήχος του οχήματος οχως φαίνεται παρα-

i ’ η<Ί> %<·
11,1 Ρ· ί«χρί 3 ,50 μ. 3 ,465 δρχ.
;>Π μ. μέχρι 4 ,0 0 μ· 3 .960 »
00 μ. μέχρι 4 .50 μ. 4 .155 V
"'· ί! ί 'ί/ρ ι 5 .00 μ. 1.050

ι.ΛΟ μ !>. ) 15
' : : >ν· ί> ΟΙ) μ- 5 .040 η

1'Γι.μι 6 ,50 μ· ο 435
. ' .Μ "1 7.00 μ· 6 .630 »

7.50 μ 7.4;?Γ, ο
; ■ :(·νρι « ,ου μ. 7 .020

μέχρι 8,50 μ· 8 .415 »
' σ μέχρι 6 ,00 μ. 8 .9 1 0 »

"·0 ,. μέχρι 6.50 μ. 0 .405 «
Ό μ μέϊρι 10,00 μ· 9 .9 0 0 ‘ι

Από 10.00 μ. μέχρι 10,50 μ· 10.305 δρχ·
Λπό 10,50 μ. μέχρι 11,00 μ· 10.800 V
Από 11,00 μ· μέχρι 11,50 μ· 11.385 »
Από 11,50 μ. μέχρι 12,00 μ· 11.080 )>
Λπό 12,00 μ· μέχρι 12,50 μ. 12.3 75 Η

Λπό 12,50 μ. μέχρι 13,00 μ. 12.870 «
Λπό 13,00 μ· μέχρι 13,50 μ· 13.31.6 »
Λπό 13,50 μ· μέχρι 14,00 μ· 13.860 »
Λπό 14,00 μ- μέχρι 14,50 μ. ! 4.355 •1
Από 14,50 μ· μέχρι 15,00 μ· 14.050 *
Λπό 15,00 μ- μέχρι 15,50 μ· 15.345 »
Λπό 15,50 μ· μέχρι 16,00 μ· 15.840 »
Από 16,00 μ· μέχρι 16,50 μ. 16.335 »
Λ πό 16,50 μ· μέχρι 17,00 μ· 16.830 »
Λπό 17,00 μ· μέχρι 17,50 μ· 17.325 »
Από 17,50 μ. μέχρι 18,00 μ· 17.820 »
Από 18,00 μ. μέχρι 18,50 μ. 18.315 »
Από 18,50 μ. μέχρι 19,00 μ. 18.810 »
Από 19,00 μ. μέχρι 19,50 μ· 19.305 »
Από 19,50 μ· μέχρι 20,00 μ· 19.800 »
Από 20,00 μ· μέχρι 20 ,50 μ· 20.295 »
Από 20,50 μ· μέχρι 21,00 μ· 20.790 »
Από 21,00 μ· μέχρι 21,50 μ· 21,285 »
Λπό 21,50 μ- μέχρι 22,00 μ· 21.780 »

Τα ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΨΥΓΕΙΑ καταβάλλουν ναύλο χα 
χον μέτρο το αντίστοιχο των κοινών φορτηγών αυτοκινήτων αυ 
κατά 20% .

3) ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ ( 
PERS) ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΣΚΑΦΗ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕΓΑΛ 
ΡΟΥ ΤΩΝ 5 ΜΕΤΡΩΝ:

Ο υπολογισμός του ναύλου γίνεται με το τρέχον μέτρο των φορτ 
οχημάτων μειωμένο κατά 20% .

Ο ναύλος ανά τρέχον μέτρο των κάτω των 5 μ. ρυμουλκουρ 
οχημάτων, όπως μπαγκαζιέρες, τροχόσπιτα, λέμβοι κλπ. θα είνα 
προς το 25%  ναύλου επιβατηγού οχήματος Α' Κατηγορίας.
4) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.

Ο υπολογισμός του ναύλου Οα γίνεται με βάση τα τρέχοντα μ 
όπως παρακάτω:

Α) Κατηγορία που το βάρος τους ανά τρέχον μέτρο είναι μέχρι 
( ί ) τόννο καταβάλλουν ναύλο ανά τρέχον μέτρο το διπλάσιο του ναι 
φορτηγών οχημάτων.

14) Κατηγορία που το βάρος ανά τρέχον μέτρο είναι μέχρι τρεις 
τόννους καταβάλλουν ναύλο ανά τρέχον μέτρο το τριπλάσιο του ναύ 
φορτηγών οχημάτων.

I ’) Κατηγορία που το βάρος τούς ανά τρέχον μέτρο είναι μεγαλύτ 
των τριών (3) τόννων, καταβάλλουν ναύλο ανά τρέχον μέτρο το εξαπ. 
υιό του ναύλου φορτηγών οχημάτων.
5) ΛΙΚΥΚΛΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΎΓΕΣ

Καθορίζεται ενιαίος ναύλος για όλες τις κατηγορίες ανεξάρτητα > 
βωμού, ίσος με το 20%  του ναύλου επιβατηγού οχήματος Α’ ΚΑΤΙ 
ΓΟΠΑΣ.

Λίκυχλες μοτοσυκλέττες με καλάθι στα πλάγια, καταβάλλουν διπλ 
σιο ναύλο. Τα ποδήλατα δεν καταβάλλουν ναύλο.

Στους παραπάνω ναύλους επιβατών ισχύουν αντίστοιχες διατάξε 
εκπτώσεων ή Λωρεάν μεταφοράς που ισχύουν για κύριες και δευτερει 
ουσες δρομολογιαχές γραμμές.

Κάλυμνος, ΜΙ Μαρτίου 1988 
Ο Λιμενάρχης

ΙΙλωτάρχης Λ.Σ. ΛΗΜ. ΤΥΓΛΚΙΙΣ 
Ρόδος, 23 Μαΐου 1988 

Ο Νομάρχης
Γ. ΜΑΧΑΙΡΙΑ Η Σ


