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Ελέγχου 

Τμήμα: Ερωτήσεων  

 

 

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών. 

 

  Σε απάντηση των με αριθμ. πρωτ. 3487/13-2-2018 και 3510/14-2-2018 

ερωτήσεων, που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Σάκη Βαρδαλή, Γιάννη Δελή 

και Γεώργιο Κασαπίδη, αντίστοιχα, με θέμα σχετικά με προβλήματα στη λειτουργία της 

Μονάδας Χημειοθεραπείας του Γ.Ν. Πτολεμαϊδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», σας γνωρίζουμε τα 

ακόλουθα: 

 

           Οι θέσεις των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. προκηρύσσονται με απόφαση του Διοικητή του 

νοσοκομείου ή του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. εάν πρόκειται για θέσεις των μονάδων υγείας 

που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Για την προκήρυξη θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. 

απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Υγείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

άρθρου 35 του ν. 4368/2016.  

           Επίσης, είχε δοθεί η έγκριση για πλήρωση δύο χιλιάδων (2.000) κενών οργανικών 

θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στον εισαγωγικό βαθμό επιμελητή Β΄ για το έτος 

2017. 

           Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι η έγκριση για προκήρυξη μόνιμων θέσεων 

ιατρικού προσωπικού γίνεται αφού ληφθούν υπόψη τα αιτήματα για την κάλυψη των κενών των 

Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και Π.Φ.Υ.  

            Όσον αφορά στο Γενικό Νοσοκομείο "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" - Ν.Μ. 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, για το έτος 2016, είχε δοθεί η έγκριση για προκήρυξη των παρακάτω 

θέσεων με τις εξής ειδικότητες:  

 Μία (1) θέση επιμελητή Β’ Παθολογίας, για την οποία έχει ολοκληρωθεί ήδη η 

διαδικασία διορισμού από την αρμόδια Υπηρεσία, 

 Δύο (2) θέσεις επιμελητή Β’ Παιδιατρικής, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ήδη η 

διαδικασία διορισμού από την αρμόδια Υπηρεσία, 

 Μία (1) θέση επιμελητή Β’ Μαιευτικής - Γυναικολογίας, για την οποία έχει 

ολοκληρωθεί ήδη η διαδικασία διορισμού από την αρμόδια Υπηρεσία,  

 Μία (1) θέση επιμελητή Β’ Ορθοπαιδικής, για την οποία έχει ολοκληρωθεί ήδη η 

διαδικασία διορισμού από την αρμόδια Υπηρεσία, 

 Μία (1) θέση επιμελητή Β’ Χειρουργικής, για την οποία έχει ολοκληρωθεί ήδη η 

διαδικασία διορισμού από την αρμόδια Υπηρεσία, 
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  Μία (1) θέση Διευθυντή Παθολογίας, για την οποία έχει ολοκληρωθεί ήδη η 

διαδικασία διορισμού από την αρμόδια Υπηρεσία και 

 Μία (1) θέση επιμελητή Β’ Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - 

Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.), για την 

οποία έχει ολοκληρωθεί ήδη η διαδικασία διορισμού από την αρμόδια Υπηρεσία. 

           Ακόμη, για το έτος 2017, για το εν λόγω νοσοκομείο είχε δοθεί η έγκριση για 

προκήρυξη  των παρακάτω θέσεων με τις εξής ειδικότητες: 

 Μία (1) θέση επιμελητή Α’ Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - 

Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.), για την 

οποία έχει ολοκληρωθεί ήδη η διαδικασία διορισμού από την αρμόδια Υπηρεσία,  

 Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή 

Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία 

και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή Γενικής Ιατρικής με 

αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή 

περίθαλψη και διαχείριση - διοίκηση - συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.), 

 Μία (1) θέση επιμελητή Β’ Παθολογίας, η οποία απέβη άγονη, 

 Μία (1) θέση επιμελητή Β’ Αναισθησιολογίας, για την οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί η 

διαδικασία διορισμού από την αρμόδια Υπηρεσία και 

 Μία (1) θέση επιμελητή Β’ Νεφρολογίας, για την οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί η 

διαδικασία διορισμού από την αρμόδια Υπηρεσία. 

 

            Παράλληλα, κατά το έτος 2017, είχαν εγκριθεί οι παρακάτω θέσεις επικουρικών 

ιατρών στο Γ.Ν. "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" - Ν.Μ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

1 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 36 ΜΗΝΕΣ 
Α2α/Γ.Π. 2048/30-01-

2017 

2 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 
36 ΜΗΝΕΣ 

Α2α/Γ.Π. 18184/14-03-

2017 

3 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ 
Α2α/Γ.Π. 33341/03-

05-2017 

4 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ 
Α2α/Γ.Π. 33341/03-

05-2017 

5 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ 
Α2α/Γ.Π. 33341/03-

05-2017 

6 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ -

ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ 

ΤΕΠ 

24 ΜΗΝΕΣ 
Α2α/Γ.Π. 33341/03-

05-2017 

7 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ -

ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ 

ΤΕΠ 

24 ΜΗΝΕΣ 
Α2α/Γ.Π. 33341/03-

05-2017 

8 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 24 ΜΗΝΕΣ 
Α2α/Γ.Π. 65690/11-09-

2017 
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9 
ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
24 ΜΗΝΕΣ 

Γ4α/Γ.Π. 89716/15-12-

2017 

10 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 24 ΜΗΝΕΣ 
Γ4α/Γ.Π. 87948/19-

12-2017 

           

             Επίσης, εντός του 2018 έχει δοθεί η έγκριση πρόσληψης ενός (1) επικουρικού ιατρού, 

ειδικότητας Ορθοπαιδικής, ενώ αναμένεται η διαδικασία έγκρισης πρόσληψης ενός επικουρικού 

ιατρού, ειδικότητας Παθολογίας, για το Γ.Ν. "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" - Ν.Μ. 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ. 

            Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχει άλλο αίτημα από την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας για 

προκήρυξη θέσεων μόνιμου και επικουρικού ιατρικού προσωπικού, ειδικότητας Παθολογικής 

Ογκολογίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Μονάδας Χημειοθεραπείας του Γ.Ν. 

"ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" - Ν.Μ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ.   

 

 Τέλος σας ενημερώνουμε ότι, είναι σε ισχύ αριθμ. Υ4α/132969/2012 Κ.Υ.Α. 

«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας ¨ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ¨» (ΦΕΚ 1148 Β΄, 

όπως αυτή ισχύει με την Υ4α/οικ. 123844/2012 όμοια «Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού 

Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» και του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας 

«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» (ΦΕΚ 3486 Β΄), σύμφωνα με την οποία, προβλέπεται Ειδική Μονάδα 

Χημειοθεραπείας στα πλαίσια του Παθολογικού Τμήματος της Ιατρικής Υπηρεσίας, καθώς και 

δύο (2) ειδικευμένοι ιατροί Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας.  

           Ωστόσο, όταν και εφόσον οι αρμόδιοι φορείς (ΔΥΠΕ, Νοσοκομείο) υποβάλλουν στην 

Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων & Εποπτευόμενων Φορέων, 

ολοκληρωμένη εισήγηση ¨αναβάθμισης¨ της υφιστάμενης μονάδας Χημειοθεραπείας σε 

Ογκολογικό Τμήμα, η υπηρεσία θα εξετάσει το θέμα, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και 

των οικονομικών δυνατοτήτων μας λαμβάνοντας υπόψη τις υγειονομικές ανάγκες της περιοχής. 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

1. Βουλευτές κ.κ. Σ. Βαρδαλή, Γ. Δελή, Γ. Κασαπίδη 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γρ. Υπουργού  

2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού 

3. Τμήμα Νομ. Πρωτοβουλίας, Κοιν. Ελέγχου & Κωδικοποίησης 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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