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                                                             -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ-      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                          -ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ- 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 
7ε  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ             
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΑΝΙΧΝ                       
«O ΑΓΙΟ ΓΕΧΡΓΙΟ» 
 
 

05ολ Πραθηηθό   ηες  21ες Φεβροσαρίοσ 2019 
Σαθηηθής σλεδρηάζεφς ηοσ Δηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηοσ Γ.Ν. Υαλίφλ 

 
 

 
ΘΕΜΑ 3ολ: «Τποβοιή προηάζεφλ γηα δηορζώζεης ζηο λέο 

Οργαληζκό ηοσ Γ.Ν. Υαλίφλ “Ο Άγηος Γεώργηος”.» 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Γηνηθεηήο ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ 

«Ο Άγηνο Γεώξγηνο» Μελάο Βνπιγαξίδεο, ζέηεη ππ’ όςηλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση:4651/21-02-2019  εηζήγεζε ηνπ, ε νπνία 

έρεη σο εμήο: 

«Έπεηηα από ηελ δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ 6166/Β/31-12-2018 ηεο 

Γ2α/73800/17/12-12-2018 ΚΤΑ ησλ Τπ. Τγείαο, Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο θαη 

Οηθνλνκηθώλ «Οξγαληζκόο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ», 

ππνβάιινπκε ην ππ’ αξηζκ.4565/20-2-2019 παξαθάησ ππόκλεκα ησλ πξντζηακέλσλ 

Γ/ληώλ Ννζειεπηηθήο, Σερληθήο, Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Τπνδ/ληή 

Γηνηθεηηθνύ, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζεκεία ηεο αλσηέξσ απόθαζεο όπνπ 

εληνπίδνληαη ειιείςεηο θαη αζάθεηεο θαη θάπνηεο ζρεηηθέο πξνηάζεηο. 

Καηόπηλ απηνύ 

ΔΗΖΓΟΤΜΔΘΑ 

 Όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ηνπ ελ ιόγσ ππνκλήκαηνο ζην 

Τπνπξγείν Τγείαο κέζσ ηεο 7εο Τ.ΠΔ. γηα ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο αλαθνξηθά κε ηελ 

έθδνζε λέαο δηνξζσηηθήο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα: 

1. Σελ κεηαηξνπή κίαο (1) ζέζεο εηδηθεπκέλνπ γηαηξνύ ΔΤ εηδηθόηεηαο Παηδηαηξηθήο 

(γηα ην Παηδηαηξηθό Σκήκα θαη ηε ΜΔΝΝ) ζε αληίζηνηρε ζέζε εηδηθόηεηαο 

Νεπξνινγίαο. 
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2. Σελ κεηαηξνπή κίαο (1) ζέζεο εηδηθεπκέλνπ γηαηξνύ ΔΤ εηδηθόηεηαο Κπηηαξνινγίαο 

ζε αληίζηνηρε ζέζε εηδηθόηεηαο Υεηξνπξγηθήο Θώξαθνο, κε ηαπηόρξνλε κεηαηξνπή 

ηεο Δηδηθήο κε απηόλνκεο Μνλάδαο Υεηξνπξγηθήο Θώξαθνο (ππαγόκελεο ζύκθσλα 

κε ηελ εθδνζείζα ΚΤΑ ζην Α΄ Υεηξνπξγηθό Σκήκα) ζε απηόλνκν Σκήκα Υεηξνπξγηθήο 

Θώξαθνο ππαγόκελν ζηνλ Υεηξνπξγηθό Σνκέα ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο. Αληίζηνηρα, 

ζηελ δηάξζξσζε ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο ην πξνηεηλόκελν Σκήκα ζα 

θαιύπηεηαη από ηνλ 2ν Ννζειεπηηθό Σνκέα (όπνπ ζα θαηαιάβεη ηελ ζέζε πνπ έρνπλ 

ζηελ εθδνζείζα ΚΤΑ ηα Υεηξνπξγεία πνπ όκσο θαιύπηνληαη θαη από ηνλ 3ν 

Ννζειεπηηθό Σνκέα). 

3. Σελ πξνζζήθε ζηνλ θιάδν ΓΔ Βνεζώλ Φαξκαθείνπ ηνπ ΓΝΥ ηξηώλ (3) ηνπιάρηζηνλ 

επηπιένλ ζέζεσλ (επηζεκαίλεηαη όηη ην Ννζνθνκείν ζηελ πξόηαζε πνπ ππέβαιιε είρε 

δεηήζεη 12 ζέζεηο θαη εγθξίζεθαλ 3, όζνη είλαη νη ππεξεηνύληεο ππάιιεινη ζήκεξα). 

Δπίζεο, πξέπεη εδώ λα ηνληζζεί όηη ην Ννζνθνκείν έρεη θαηά ην έηνο 2018 δεζκεύζεη 

δύν (2) θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ γηα πξνθήξπμε ηνπ ΑΔΠ, 

ζέζε ε νπνία κε ηνλ λέν Οξγαληζκό πιένλ δελ πθίζηαηαη. 

4. Σελ κεηαηξνπή κίαο (1) ζέζεο ηνπ θιάδνπ ΣΔ Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίσλ ή ΣΔ 

Ραδηνινγίαο-Αθηηλνινγίαο ηνπ ΓΝΥ, ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ΣΔ Φπζηθνζεξαπεπηώλ 

(όπνπ έρνπλ πξνβιεθζεί 10 ζέζεηο γηα 11 ππεξεηνύληεο). 

5. Σελ κεηαηξνπή ηεο κίαο (1) πξνζσπνπαγνύο ζέζεο πξνζσπηθνύ ΗΓΑΥ ηνπ Κέληξνπ 

Φπρηθήο Τγείαο θιάδνπ ΤΔ Βνεζεηηθνύ Τγεηνλνκηθνύ Πξνζσπηθνύ ζε αληίζηνηρε 

πξνζσπνπαγή ζέζε πξνζσπηθνύ ΗΓΑΥ θιάδνπ ΓΔ Σερληθνύ-Οδεγώλ (θαζώο ν 

ππάιιεινο πνπ θαηέρεη ηελ ελ ιόγσ ζέζε έρεη κεηαηαρζεί ζηνλ θιάδν από 

02/11/2018). 

6. Σελ απνζαθήληζε ηνπ δεηήκαηνο αλαθνξηθά κε ηηο ηέζζεξηο (4) πξνζσπνπαγείο 

ζέζεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο θιάδνπ ΓΔ Δπηκειεηώλ 

Αζζελώλ (όπνπ 3 εμ απηώλ εκθαλίδνληαη θαη ζην πξνζσπηθό πνπ κεηαθέξεηαη ζην 

ΓΝΥ κε ηνλ Ν.4272 θαη κάιηζηα ζε νξγαληθέο ζέζεηο). 

7. Σελ απνζαθήληζε ηνπ δεηήκαηνο αλαθνξηθά κε ηηο ζέζεηο ησλ θιάδσλ ΣΔ 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο & ΣΔ Ννζειεπηηθήο ηνπ ΓΝΥ (όπνπ ζηνλ θαζέλα από απηνύο 

αλαθέξεηαη κεηαθνξά κε ηνλ Ν.4272 από ην ΚΦΤ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ 

απνρσξήζεη θαηά ηα παξειζόληα έηε κε κεηάηαμε ζε άιινπο Φνξείο). πγθεθξηκέλα, 

δεηείηαη λα δηεπθξηληζζεί εάλ νη ζέζεηο πνπ θαηά ηα αλσηέξσ έρνπλ θελσζεί 

κεηαθέξνληαη καδί κε ηηο θαηεηιεκκέλεο θαη ζε ζεηηθή πεξίπησζε εάλ αθόκα θαη σο 

θελέο δηαηίζεληαη ζηνλ Οξγαληζκό ηνπ ΓΝΥ απνθιεηζηηθά γηα ππεξεζίεο ςπρηθήο 

πγείαο. 
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8. Σελ ηξνπνπνίεζε ηεο εθδνζείζεο ΚΤΑ θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζην Κέληξν 

Φπρηθήο Τγείαο (πνπ ελώ δηαζέηεη 200 θιίλεο θαη 226 νξγαληθέο ζέζεηο πξνζσπηθνύ 

εκθαλίδεηαη ρσξίο ζηνηρεηώδε δηάξζξσζε ζαλ έλα απιό Σκήκα ηνπ Σνκέα Φπρηθήο 

Τγείαο ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ – θαη’ αλαινγία κε ην Φπρηαηξηθό 

Σκήκα ησλ 35 θιηλώλ). Δηδηθόηεξα, δεηείηαη λα εγθξηζεί ε ζηνηρεηώδεο δηάξζξσζε ηνπ 

Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο σο απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο Μνλάδαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Ν.4052/2012 όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ 

Ν.4272/2014), ην νπνίν ζα απνηειεί Γηεύζπλζε ζηα πιαίζηα ηεο νπνία ζα 

ιεηηνπξγνύλ α) Ηαηξείν Δλειίθσλ, β) Ηαηξείν Παηδηώλ θαη Δθήβσλ, γ) Ννζνθνκείν 

Ζκέξαο θαη Κέληξν ηήξημεο Ογθνινγηθώλ Αζζελώλ. Ζ αλσηέξσ Γηεύζπλζε ζα 

δηαξζξώλεηαη πεξαηηέξσ ζε Ννζειεπηηθό Σνκέα Φπρηθήο Τγείαο (πνπ ζα θαιύπηεη ηηο 

Μνλάδεο Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο σο απνθεληξσκέλεο νξγαληθέο Μνλάδεο 

ζύκθσλα κε ηνλ ίδην Νόκν), θαη ζε Τπνδ/λζε Γηνηθεηηθήο-Σερληθήο Μέξηκλαο πνπ ζα 

δηαξζξώλεηαη ζε Σκήκα Γξακκαηείαο, Σκήκα Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη Σκήκα 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο. 

9. Σελ πξόβιεςε ζηνλ Δξγαζηεξηαθό Σνκέα ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο ελόο (1) Σκήκαηνο 

Ηαηξηθήο Φπζηθήο, ην νπνίν πξνβιεπόηαλ ζηνλ παιηό Οξγαληζκό ζηνλ Σνκέα 

Απεηθόληζεο. 

10. Σελ πξόβιεςε ζηελ δηάξζξσζε ηνπ Οξγαληζκνύ κίαο (1) απηνηεινύο Μνλάδαο 

Κεληξηθήο Απνζηείξσζεο ππαγόκελεο ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο Ννζειεπηηθήο 

Τπεξεζίαο (σο κε λνζειεπηηθό Σκήκα). 

11. Σελ αληηθαηάζηαζε ησλ άξζξσλ 9, 13, 17 παξ.5 θαη 18 παξ.4 ηεο εθδνζείζεο ΚΤΑ 

αλαθνξηθά κε ηελ Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηελ πξόηαζε ηνπ Γ/ληή, 

όπσο απηνύζηα έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην ππνβαιιόκελν ππόκλεκα θαη ζύκθσλα κε 

ηελ λέα Βηνκεραληθή λνκνζεζία. 

12. Σελ δηόξζσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ Ννζειεπηηθώλ Σκεκάησλ αλά Σνκέα ηεο 

Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο σο εμήο: 

1νο: ε επηά (7) Σκήκαηα όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ΚΤΑ 

2νο: ε επηά (7) Σκήκαηα κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ην πξνηεηλόκελν Σκήκα 

Υεηξνπξγηθήο Θώξαθνο (αληί ησλ Υεηξνπξγείσλ πνπ θαιύπηνληαη από ηνλ 3ν Σνκέα) 

3νο: ε ελλέα (9) Σκήκαηα (όπσο αλαθέξνληαη) κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη 

Αλαηζζεζηνινγηθό-Υεηξνπξγεία (εληαίν). 

4νο: ε πέληε (5) Σκήκαηα όπσο αλαθέξνληαη. 

5νο: ε έμε (6) Σκήκαηα όπσο αλαθέξνληαη. 

6νο & 7νο : ε δέθα (10) Σκήκαηα (5 ν θαζέλαο) πνπ ζα θαιύπηνπλ ηελ Φπρηαηξηθή 

Κιηληθή, ην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο θαη ηηο νθηώ απνθεληξσκέλεο νξγαληθέο κνλάδεο 
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ηνπ (ΜΦΑ) θαη ην Σκήκα Απνθαηάζηαζεο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο θαη Δξγαζηαθήο 

Δπαλέληαμεο. 

Σέινο, πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 2.β ηνπ άξζξνπ 18 ηεο ΚΤΑ, σο 

εμήο: «ηα Σκήκαηα (πιελ Μαηεπηηθνύ-Γπλαηθνινγηθνύ θαη ΜΔΝΝ) ππάιιεινη ηεο 

θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ ηνπ θιάδνπ Ννζειεπηηθήο. ηε ΜΔΝΝ ππάιιεινη ηεο 

θαηεγνξίαο  ΠΔ ή ΣΔ ηνπ θιάδνπ Ννζειεπηηθήο ή ηεο θαηεγνξίαο ΣΔ ηνπ θιάδνπ 

Μαηεπηηθήο. ην Μαηεπηηθό-Γπλαηθνινγηθό ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο ΣΔ Μαηεπηηθήο». 

Σο Δηοηθεηηθό σκβούιηο κεηά  ζτεηηθή ζσδήηεζε θαη αθού έιαβε 

σπόυε ηελ αλφηέρφ εηζήγεζε,  

Αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία, 

(Μεηουήθεζε ηο κέιος ηοσ Δ.. Εσηύτηος Πρφηοπαπαδάθες, ο 

οποίος δήιφζε όηη «δελ είτε εθ ηφλ προηέρφλ ελεκέρφζε ζτεηηθά κε 

ηης προηάζεης γηα δηορζώζεης ζηο λέο Οργαληζκό»). 

Εγθρίλεη ηελ αλφηέρφ εηζήγεζε φς έτεη θαη ηελ σποβοιή ηοσ σπ’ 

αρηζκ. Πρφη.: 4565/20-2-2019 σποκλήκαηος ηφλ προχζηακέλφλ Δ/ληώλ 

Νοζειεσηηθής, Σετληθής, Δηοηθεηηθής Τπερεζίας θαη ηοσ Τποδ/ληή 

Δηοηθεηηθού ζηο Τποσργείο Τγείας κέζφ ηες 7ες Τ.ΠΕ., γηα ηης δηθές ηοσ 

ελέργεηες αλαθορηθά κε ηελ έθδοζε λέας δηορζφηηθής Κοηλής 

Τποσργηθής Απόθαζες γηα ηολ «Οργαληζκό ηοσ Γεληθού Νοζοθοκείοσ 

Υαλίφλ « Ο ΑΓΙΟ ΓΕΧΡΓΙΟ». 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ              ΣΑ ΜΕΛΗ 

ΜΖΝΑ ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ  ΟΦΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ 

ΑΝΣΧΝΗΑ ΒΟΤΡΛΗΧΣΖ 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΜΠΑΓΗΔΡΗΣΖ  

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΑΝΗΜΑΝΑΚΖ 

ΔΤΣΤΥΗΟ ΠΡΧΣΟΠΑΠΑΓΑΚΖ 

 

  Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ 

 ΓΔΧΡΓΗΟ ΕΟΤΡΗΓΖ 

Η ΕΙΗΓΗΣΡΙΑ  

ΣΔΛΛΑ ΝΟΓΑΡΑΚΖ  

Αθρηβές Απόζπαζκα                                                         Ο  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

     Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ                                           ΒΑΡΓΖ ΚΑΛΟΓΔΡΑΚΖ 
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