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∆ΟΜΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

1. Υποδοµές – επεµβάσεις, καταγραφή υφιστάµενης 
κατάστασης 

2. Ανθρώπινο δυναµικό 
3. ∆ιοικητική λειτουργία (παρεµβάσεις) 
4. Παρεµβάσεις στην τοπική κοινωνία 
5. Νοσηλευτική δραστηριότητα 
6. Οικονοµικά στοιχεία  

 
 
 
 
 
 

1. Υποδοµές – επεµβάσεις, καταγραφή υφιστάµενης 
κατάστασης 

 
 
Παραλάβαµε: 

• ανοιχτά έργα από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ σε νοσοκοµεία: ΠΑΓΝΗ, Βενιζέλειο, Αγ. 
Νικόλαο, Ρέθυµνο, 

• καµιά µέριµνα για κτιριακές δοµές ΚΥ και ΠΙ (πολλά αυθαίρετα κτίρια) 

• παντελή έλλειψη προγραµµατισµού επεµβάσεων για προνοιακά κέντρα 

• προβλήµατα οικονοµικής και διαχειριστικής φύσης µε συµβάσεις Η/Μ σε 
πολλά νοσοκοµεία, όπως εκείνο των Χανίων µε σκανδαλώδεις συµβάσεις  

 
µε επιβάρυνση στις υπηρεσίες για τον πολίτη-ασθενή, όπως η διαχείριση 
καρδιοχειρουργικών περιστατικών στο ΠΑΓΝΗ, αδυναµία επέκτασης δοµών σε 
ΚΥ. 
 
Πετύχαµε: 

• επιδότηση 550.000 € για κτιριακές βελτιώσεις σε ΚΥ και ΠΙ, 

• ξεκίνηµα ή συνέχιση εργασιών για: χειρουργεία Βενιζελείου, ΤΕΠ ΠΑΓΝΗ, 
επέκταση νοσοκοµείου Αγ. Νικολάου, νέο νοσοκοµείο Ρεθύµνου (εξαγγελία) 

• σαφέστατη βελτίωση κτιριακών υποδοµών σε Παιδόπολη Νεάπολης και 
Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Θηλέων Ηρακλείου. 

 

 

 
 
Αναλυτικά ανά οµάδα φορέων και ανά φορέα έγιναν τα ακόλουθα: 
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
ΠΑΓΝΗ 
Συντήρηση και αισθητική αναβάθµιση εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων 
(100.000€), ολοκλήρωση εγκαταστάσεων συγκροτήµατος νέου γραµµικού 
επιταχυντή  (350.000€), ανακαίνιση µαιευτηρίου για δηµιουργία µονάδας 
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εξωσωµατικής γονιµοποίησης (50.000€), παρεµβάσεις και εξασφάλιση 
πιστοποιητικού 5ετούς άδειας πυρασφάλειας (25.000€), κατασκευή θαλάµου 
νοσηλείας κρατουµένων φυλακών (15.000€), κατασκευή και λειτουργία τµήµατος 
οξέων ψυχιατρικών περιστατικών (70.000€), εγκαταστάσεις για νέα Γ – κάµερα 
(10.000€), ολοκλήρωση και έγκριση της µελέτης επέκτασης και ανακατασκευής 
ΤΕΠ (100.000€) προϋπολογισµού 1.850.000 €, σύνταξη µελέτης έργου 
αποκατάστασης WC κτιρίων νοσηλείας ασθενών και δηµοπράτηση έργου 
προϋπολογισµού 240.000€, ολοκλήρωση µελέτης (12.000€), ανακαίνισης 
Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας προϋπολογισµού 200.000€, εκπόνηση και 
υποβολή περιβαλλοντολογικής µελέτης εγκατάσταση µονάδας διαχείρισης 
αποβλήτων, ολοκλήρωση µελέτης (23.000€) για ανέγερση νέου ξενώνα 
ΗΛΙΑΚΤΙ∆Α προϋπολογισµού 350.000 €. 
Εγκατάσταση και λειτουργία γραµµικού επιταχυντή (2.700.000€), εγκατάσταση και 
λειτουργία µονάδας µέτρησης οστικής πυκνότητας (250.000€), εγκατάσταση και 
λειτουργία µηχανήµατος ενδοστεφανιαίων µελετών (250.000€), απόκτηση γ 
κάµερας καρδιολογικών εφαρµογών (300.000€), απόκτηση εξοπλισµού 
χειρουργείων (350.000€) και λοιπών τµηµάτων (500.000€), απόκτηση εξοπλισµού 
ΜΕΘ Ενηλίκων / ΜΕΘ Νεογνών / ΜΕΘ Παίδων και εργαστηρίων (700.000€), 
απόκτηση υπερήχων καρδιολογικοί, µαιευτικοί , φορητοί και µονάδας εξωσωµατική 
κυκλοφορίας (600.000€)  
 
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 
Μελέτη 8 νέων χειρουργικών αιθουσών (500.000€) και ένταξη του έργου στο Γ’ 
ΚΠΣ, προϋπολογισµού 6,2 εκ. €, συνέχιση ΤΕΠ, ανακάινιση αιµοδοσίας (49200€), 
έργα πυρασφάλειας (60.000€), κατασκευή χώρου στάθµευσης (50.000€), έναρξη 
επισκευής παλαιού νοσοκοµείου «Πανάνειο» ως Κέντρο Μητέρας Παιδιού 
(5.000.000€), εσωτερικές κατασκευές και βελτιώσεις (303.615€). 
Αναβάθµιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού (488.790 
 
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
∆ηµιουργία ψυχιατρικής κλινικής (84.000€), ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου 
(19.000€), επένδυση πυρολιτικού κλιβάνου (4.000€), αναδιαµόρφωση χώρων 
εργαστηρίων, αναδιαµόρφωση χώρων ανάπαυσης εφηµερευόντων ιατρών, 
εγκατάσταση παγίου εξοπλισµού αµφιθέατρου, λειτουργικός έλεγχος και επισκευή 
ελικοδροµίου, εκπόνηση µελέτης για την κατασκευή αποθήκης ΜΤΝ, γενιοκές 
συντηρήσεις κλινικών και τµηµάτων (αντικαταστάσεις φθορών, ενισχύσεις, 
προσθήκες  κ.α) διαµορφώσεις εσωτερικών χώρων και ανακατασκευές, 
συντήρησεις τοιχοποιίας, συντηρήσεις πατωµάτων, ξυλουργικά- κατασκευές, 
χρωµατισµοί κλινικών και τµηµάτων, εκπόνηση µελέτης και προώθηση 
απαιτούµενων ενεργειών για αντικατάσταση υπάρχοντος αξονικού τοµογράφου, 
εκπόνηση µελέτης για εγκατάσταση µαγνητικού τοµογράφου προµήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού αξίας (250.000 Ε).  
 
 
 
Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ανακαίνιση ενός κτιρίου στον αύλειο χώρο,  ανακαίνιση της παθολογικής κλινικής, 
της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, της µονάδας Τεχνητού Νεφρού, επισκευή 
ανελκυστήρων,  δηµοπρατήθηκε το έργο επέκτασης και εξοπλισµός της νέας 
πτέρυγας του Νοσοκοµείου προϋπολογισµού 4.9000.000,00 Ευρώ, προµήθεια 
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ιατροτεχνολογικού και Βιοατρικού εξοπλισµού αξίας 760.000,00 Ευρώ, αγορά 
επιβατικού αυτοκινήτου. 
Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 
  ∆ράσεις και Ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί 
 
1) Επισκευή και συντήρηση ∆υτικής και τµήµατος Βόρειας όψεως του κτιρίου του 

Νοσοκοµείου προϋπολογισµού 60.000,00 ευρώ. 
2) Κατασκευές µε inox εις τον χώρο της Κουζίνας. 
3) Βάψιµο του µισού Νοσοκοµείου  
4) ∆ηµοπράτηση έργου: Επέκταση Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνης. 
5) Υπουργική Εξαγγελία Επέκταση Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνης 
 

 
 
ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Ολοκληρώθηκε το έργο «Επισκευή και διαρρύθµιση κτιρίων 6Β και 7 
προϋπολογισµού 527.085,23 Ευρώ, και λειτούργησαν 4 δοµές.  
 
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ 
Έχει γίνει µελέτη για τη διαρρύθµιση νέου χώρου για το Φαρµακείο του 
Νοσοκοµείου, µελέτη εγκατάστασης και ακτινοπροστασίας για την εγκατάσταση 
του αξονικού τοµογράφου ,διαδικασία αντικατάστασης δαπέδων στο κτίριο του 
νοσοκοµείου προϋπολογισµού 50.000Ευρώ, στο τελικό στάδιο οι διαγωνισµοί για 
την προµήθεια ενός υπερηχοτοµογράφου, Μ/Γ, ενός ακτινολογικού µηχανήµατος 
και λοιπού ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού ποσού 215.000 Ευρώ, προµήθεια 
συστηµάτων πληροφορικής  ύψους 27.940,45,  
 
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
Έγκριση της οριστικής µελέτης για την ανέγερση νέου κτιρίου υπηρεσιών (ένταξη 
στο Πρόγραµµα ∆ηµόσιων Επενδύσεων) προϋπολογισµού 1.173.880,  λειτουργία 
και συντήρηση ηλεκτροµηχανολογικού και κτιριακών εγκαταστάσεων ποσού 
276.120Ευρώ,έγκριση επιχορήγησης για την προµήθεια βιοιατρικού και 
ξενοδοχειακού εξοπλισµού των νέων χειρουργείων µε το ποσό των 816.900,00 
Ευρώ, έγκριση σκοπιµότητας και επιχορήγησης µε το ποσό των 167.000 Ευρώ για 
την ανανέωση του συνόλου του εξοπλισµού του ακτινολογικού εργαστηρίου  
 
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ  
Συντήρηση και εξωραισµός του εσωτερικού χώρου του νοσοκοµείου, η ανάπτυξη 
και εγκατάσταση δικτύου παροχής Οξυγόνου, αντικατάσταση απαρχαιωµένης 
οδοντιατρικής έδρας. 
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ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 
 
Νοµός Λασιθίου 
 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων µε προδιαγραφές ΑµεΑ, δηµιουργία 
εξοπλισµένου οδοντιατρείου , προµήθεια αυτόµατου απινιδωτή, επίπλων αίθουσας 
∆Σ, εξοπλισµός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, προµήθεια αρχειοθηκών, 
ανανέωση εξοπλισµού µαγειρείων, ολοκλήρωση υποδοµών δικτύωσης,  
εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού κέντρου, υποδοµή και δηµιουργία ειδικού χώρου 
εγκατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισµού, προµήθεια αυτοκινήτου από 
Ολυµπιακό εξοπλισµό. 
 
ΠΑΙ∆ΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Ενίσχυση του εξοπλισµού της κουζίνας(820.00 Ε), Υλικοτεχνικές και κτιριακές 
εργασίες (14.850,00Ε), σώµατα καλοριφέρ (1.000 Ε). ∆ηµιουργία εγκατάστασης 
γηπέδου 5Χ5. 
 
Νοµός Ηρακλείου 
 
ΚΕΠΕΠ ΠΟΜΠΙΑΣ 
Αγορά υλικών για τη µόνωση της οροφής της κουζίνας και αποθήκης ( 203.58 Ε), 
Αγορά UPS, Αγορά 2  εκτυπωτών(928,66), αγορά στεγνωτήριου 
ρούχων(4.130.00Ε), ελαιοχρωµατισµός διαφόρων χώρων(361,88), αγορά 
πρέσσας σιδερώµατος(9.960,30) συντήρηση τζαµαρίας και κουφωµάτων (773,50). 
 
ΠΑΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ρύθµιση συστήµατος  πυρόσβεσης στο κτίριο.  
 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΗΛΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ανάπτυξη αίθουσας µελέτης µε γραφεία και Η/Υ (400,00Ε), δηµιουργία αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων (8.711,00 Ε), ανανέωση του καθιστικού (6.309,85 Ε), 
δηµιουργία ξενώνα, εµφύτευση κήπου, βάψιµο δωµατίων. 
   
Νοµός Ρεθύµνης  
 
Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Εγκρίθηκαν οι µελέτες του έργου «Βελτιώσεις –διαρρυθµίσεις –επεκτάσεις 
υπάρχοντος κτιρίου του ιδρύµατος για τον εκσυχρονισµό και αύξηση της 
δυναµικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της µονάδας προυπολογισµού 
(5.998.187,10 Ε).   
 
 
 
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Ολοκλήρωση εγκατάστασης ηλεκτρικών συσκευών, βελτίωση των υποδοµών του 
Ξενώνα , λειτουργία του Τµήµατος Ψυχολογικής Υποστήριξης αγορά 2 Η/Υ.  
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Νοµός Χανίων 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆ηµιουργία ενός δίχωρου διαµερίσµατος που θα λειτουργήσει σαν Ξενώνας.  
 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 
1. Επισκευή  Βεράντας  Α’  Νοσηλευτικής, 17.397,79 € 
2. Κατασκευή  σκέπαστρου  Α’  Νοσηλευτικής, 4.284 € 
3. Επιδιόρθωση  κιόσκι  του  Προγράµµατος  Α.µ.Ε.Α, 15.815,15 € 
4. Προµήθεια  νέου  καυστήρα  στις  εγκαταστάσεις  των  πλυντηρίων  του  

Ιδρύµατος, 20.000 €. 
 
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ  
 

Α. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
 Α1. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΒΑΜΟΥ 
Μόνωση σκεπής Κ.Υ., 1 σπειρόµετρο, 1 επιτοίχιο πιεσόµετρο για το Κ.Υ, 
προµήθεια 2 ηλεκτρονικών υπολογιστών, 4 τσάντες µε ιατρικό εξεταστικό 
εξοπλισµό για ΠΙ, 4 ηλεκτροκαρδιογράφους . 
 
 Α2. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΝ∆ΑΝΟΥ 
Αντικατάσταση του συστήµατος θέρµανσης του Κ.Υ., προµήθεια για το Κ.Υ. ενός 
σπειροµέτρου, ενός µικροβιολογικού µικροσκοπίου, ενός επιτοίχιου ωτοσκοπίου , 
2 εξεταστικών κλινών. Τα Π.Ι. εξοπλίσθηκαν µε 3 τσάντες. Αποκτήθηκαν επίσης 3 
ηλεκτροκαρδιογράφοι, 15 κυτία αποστείρωσης, 10 πιεσόµετρα, 3 καρδιογράφοι µε 
Monitor, 4 επιτοίχεια πιεσόµετρα, 3 ηλεκτρονικά και τρία φορητά, ένα µικροσκόπιο, 
1 Μετωπιαίο κάτοπτρο, 2 φορητά ωτορινολαρυγγοοφθαλµοσκόπια. 
. 
 
 Α3. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΑΜΟΥ 
Για το Κ.Υ. έγινε συντήρηση των κτιριακών υποδοµών. Εκσυγχρονισµός του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού µε τη προµήθεια  των παρακάτω ειδών: 1 πλήρη 
οδοντιατρική έδρα, αντικατάσταση της ακτινολογικής µονάδας µε τη προµήθεια 
ψηφιακή, 1 φυγόκεντρο, ηλεκτροκαρδιογράφους, στηθοσκόπια, µετρητές 
σακχάρου, πιεσόµετρα, ωτοσκόπια φορητά και επιτοίχια, ιατρικές τσάντες, 
οξύµετρο, σπειρόµετρο, ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός πολυµηχανήµατος 
και ενός fax για τις ανάγκες της γραµµατείας του κέντρου υγείας. Πολλά από τα 
παραπάνω είδη, όπως είναι οι ιατρικές τσάντες µε τον εξοπλισµό τους, έχουν 
παραχωρηθεί στα περιφερειακά ιατρεία.   
 
 

Β. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 Β1. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
Παρεµβάσεις στις κτιριακές υποδοµές έγιναν στους χώρους των Π.Ι. Ζωνιανών, 
Π.Ι. Λιβαδίων, ώστε να βελτιωθούν οι χώροι υποδοχής των ασθενών αλλά και των 
χώρων εξέτασης. Παραδόθηκε χειρουργικό κρεβάτι, αυτόκαυστο, µικροβιολογικό 
µικροσκόπιο, φυγόκεντρο, απινιδωτή, νεφελοποιητές, υπερηχοτοµογράφο, 
ηλεκτροκαρδιογράφο, monitor παρακολούθησης ζωτικών σηµείων και οξύµετρα. 
Επίσης παραχωρήθηκε από το ΠΙΚΠΑ η οδοντιατρική έδρα. Από τον ολυµπιακό 
εξοπλισµό παρελήφθησαν µια τηλεόραση, εξεταστικά κρεβάτια και παραβάν. Τα 
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Π.Ι. εξοπλίστηκαν µε ιατρικές τσάντες (µε τον απαραίτητο εξοπλισµό) 
ηλεκτροκαρδιογράφους, οξύµετρα, ροόµετρα, εξεταστικά κρεβάτια, παραβάν, 
εξεταστικά ακουστικά και πιεσόµετρα. Τοποθετήθηκαν: οδοντίατρος  ως 
επικουρικός επιµ. Β΄και ακτινολόγος γιατρός επιµ. Β΄.  Επίσης αποσπάστηκε στο 
Κ.Υ, ένας υπάλληλος µε ειδικότητα πληρώµατος ασθενοφόρου, ένας υπάλληλος 
θυρωρός και µετατάχθηκε µία διοικητική υπάλληλος  στο Κ.Υ. 
Με σύµβαση ορισµένου χρόνου τοποθετήθηκαν 2 νοσηλεύτριες στο Κ.Υ. .  
 
 Β2.  ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ  ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
Ελαιοχρωµατισµός κτιρίου, συντήρηση και επισκευή υδραυλικής εγκατάστασης, 
συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Επισκευή ηλιακού 
θερµοσίφωνα. Ελαιοχρωµατισµός κτιρίου εξωτερικά. Συντήρηση  και επισκευή 
επίπλων αναµονής. Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού θερµοσίφωνα. 
 
 Β3.  ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Στο Κ.Υ. έγινε προµήθεια ενός σπειροµέτρου, αντικατάσταση του παλαιού 
ακτινολογικού συγκροτήµατος µε καινούργιο ψηφιακό και αντικατάσταση των 
παλαιών ηλεκτροκαρδιογράφων.   
 Β4. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΗΛΙΟΥ 
Αντικαταστάθηκε  η οδοντιατρική έδρα και το οδοντιατρικό ακτινολογικό µηχάνηµα. 
Παρελήφθησαν 3 ιατρικές τσάντες  µε µετρητές σακχάρου,  οξύµετρα, ωτο-
οφθαλµοσκόπια φορητά και επιτοίχια, καρδιογράφους, στηθοσκόπια, πιεσόµετρα, 
ροόµετρα, 1 σπειρόµετρο µε εκτυπωτή, πλάγιο φωτισµό. Έγινε προµήθεια 
υπολογιστών µε εκτυπωτές και UPS.  
         
Γ.   ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 Γ1.  ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Έγινε µόνωση της σκεπής του Κ.Υ. επίστρωση µε πλάκες της αυλής και βάψιµο 
εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου. Πραγµατοποιήθηκε αντικατάσταση των 
πεπαλαιωµένων οδοντιατρικού και ακτινολογικού συγκροτήµατος. Εγκαταστάθηκε 
και λειτούργησε σπειρόµετρο. Αντικαταστάθηκε ο λέβητας θέρµανσης και 
αυτοµατοποιήθηκε η λειτουργίας της γεννήτριας. Τοποθετήθηκαν και λειτούργησαν 
4 κλιµατιστικές µονάδες.  
 Γ2. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ 
Αντικατάσταση στεγάστρου ασθενοφόρου και βεράντας εισόδου, εξωτερικό βάψιµο 
κτιρίου, κτιριακή βελτίωση του Π.Ι. Εµπάρου, αντικατάσταση των κικλιδωµάτων του 
Κ.Υ. Προµήθεια: Απινιδωτές για όλα τα Π.Ι. , Holter καταγραφής της αρτηριακής 
πίεσης, νεφελοποιητές, χειρουργικό τραπέζι, οξύµετρα για όλα τα Π.Ι., 3 ιατρικές 
τσάντες  µε τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισµό, 3 ηλεκτροκαρδιογράφους , 
συσκευές ανάνηψης, πλάγιους φωτισµούς, Μonitor παρακολούθησης ζωτικών 
σηµείων, πριόνι γύψου, ωτοσκόπια φορητά κ.ά. 
 Γ3.  ΚΕΝΤΡΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
Μόνωση δώµατος του κτιρίου, ελαιοχρωµατισµοί  και συντήρηση αυλόγυρου και 
κάγκελων. Προµήθεια: ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότηµα, οδοντιατρικό 
συγκρότηµα, 2 καρδιογράφους, 1 απινιδωτή, 1 σπειρόµετρο, 1 οξύµετρο, 1 
προβολέα δαπέδου, 2 ιατρικές τσάντες µε τον απαραίτητο εξοπλισµό, 15 
πιεσόµετρα, 2 εξεταστικά κρεβάτια, 1 καρέκλα αιµοληψίας, 1 φυγόκεντρο, και 5 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 
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  Γ4.  ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ 
Λειτουργική αποκατάσταση των σωληνώσεων ύδρευσης του Κ.Υ.,  ανακαίνιση  του 
εξεταστηρίου Ασκών, υδροχρωµατισµοί (εσωτερικοί και εξωτερικοί) του Π.Ι. 
Επισκοπής. 
 Γ5.  ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΙΡΩΝ 
Είναι σε εξέλιξη παρεµβάσεις συντήρησης των κτιρίων µε παρεµβάσεις που 
γίνονται στα κουφώµατα, µηχανοστάσιο, και στα WC ασθενών και προσωπικού. 
Πραγµατοποιήθηκε αντικατάσταση του παλαιού ακτινολογικού συγκροτήµατος µε 
νέο ψηφιακής τεχνολογίας και αντικατάσταση της οδοντιατρικής έδρας. Έγινε 
προµήθεια ιατρικών τσαντών µε συνοδό εξοπλισµό όπως επίσης και 
σπειροµέτρου µε Η/Υ, απινιδωτή, οξύµετρο κ.ά. 
 Γ6. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΡΑΚΑ 
Κτiριακές υποδοµές: Τοποθετήθηκε ψευδοροφή, κατασκευάστηκαν χώροι για δύο 
νέα ιατρεία, κατασκευάστηκε δοµηµένη καλωδίωση και βρίσκονται σε εξέλιξη 
εργασίες συντήρησης και επισκευής του κτιρίου. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός 
περιλαµβάνει: Ιατρική τσάντα, ηλεκτροκαρδιογράφους, µετρητές σακχάρου, ωτο-
οφθαλµοσκόπια, οξύµετρα, σπειρόµετρο, φυγόκεντρο, Doppler αγγείων, Doppler  
ανίχνευσης παλµών εµβρύου, xειρουργικό κρεβάτι, προβολέα χειρουργείου 
οροφής. Πραγµατοποιήθηκε η προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις 
ανάγκες του Κ.Υ. 
 
∆.  ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

∆1. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΖΕΡΜΙΑ∆ΩΝ 
Προµήθεια: χειρουργικό τραπέζι, αντικατάσταση του παλαιού ακτινολογικού 
συγκροτήµατος µε νέο ψηφιακό, προµήθεια ιατρικών τσαντών µε τον απαραίτητο 
εξοπλισµό, ηλεκτροκαρδιογράφοι, οξύµετρα κ.ά  
 
 
 
 

2. Ανθρώπινο ∆υναµικό  
 

Οριζόντιος σχεδιασµός δράσεων µε µετακινήσεις µεταξύ ΦΠΥΥΚΑ υγείας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης και διανοµαρχιακά, όπως πχ. Η κάλυψη εφηµεριών 
καρδιολόγου νοσοκοµείου Ρεθύµνου από καρδιολόγους ΠΑΓΝΗ και Βενιζελείου 
και η κάλυψη µικροβιολόγου στο ΚΥ Αρκαλοχωρίου από το ΚΥ Καστελίου. 
Υποβλήθηκαν στο ΥΥΚΑ 90 αιτήµατα πρόσληψης επικουρικών ιατρών, 35 
αιτήµατα απόσπασης και µετακίνησης ιατρικού προσωπικού κυρίως για 
Μονάδες Υγείας Ευθύνης ∆ΥΠΕ Κρήτης, 15 επαναπροκηρύξεις θέσεων 
ιατρικού προσωπικού λόγω λήξης θητείας και µεγάλος αριθµός προκηρύξεων 
θέσεων ιατρών ΕΣΥ, 5 συστάσεις και µετατροπές θέσεων ειδικευοµένων 
ιατρών, αύξηση χρόνου ειδικότητας 8, ερευνητικά πρωτόκολλα 2, 58 
παρατάσεις παραµονής αγροτικών ιατρών ( εκκρεµούν αποφάσεις για άλλους 
8), 117 παρατάσεις παραµονής ειδικευοµένων ιατρών στο Νοσοκοµεία.  
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3. ∆ιοικητική Λειτουργία (Παρεµβάσεις)  

 
1. Κοινή σύµβαση µε τράπεζα µέσω διαγωνισµού µε οφέλη για τους 
εργαζοµένους 
2. Αλλαγή τρόπου σκέψης προσωπικού και συµµετοχή στη λειτουργία 

3. Μείωση ελλειµµάτων νοσοκοµείων κατά 28%, συνολικής αξίας 8 εκ € 
4. Μείωση κόστους νοσοκοµείων µε 

• Κοινή κωδικοποίηση 

• Ενιαίο λογιστικό σχέδιο 

• Απογραφή 2004 (υπέρβαση αποθεµάτων κατά 15 εκ. €) 

• Μηνιαίος έλεγχος αγορών 

• Μείωση απόκλισης συµφωνιών µε ασφαλιστικούς φορείς 
5. ∆ιαχείριση καρδιοχειρουργικών περιστατικών ανεξάρτητα της ύπαρξης 

δοµής κλινικής στο ΠΑΓΝΗ 
6. Προετοιµασία για υποδοχή αναδόχων ΟΠΣ και αλλαγή σύµβασης µε ΚτΠ 
7. Έναρξη λειτουργίας (υποτυπώδους) ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ρεθύµνου 
8. Έναρξη συστήµατος διαχείρισης ποιότητας σε ΜΤΝ (αδυναµία συνέχισης) 
9. Έναρξη αποτίµησης κατάστασης λειτουργίας ΦΠΥΥΚΑ σύννοµα µε την 

προστασία προσωπικών δεδοµένων 
10. Απόκτηση HACCP στο Βενιζέλειο και πρόβλεψη για όλα τα νοσοκοµεία 

 
 

 

4 Παρεµβάσεις στην τοπική κοινωνία 
1  Έναρξη διαδικασιών κλεισίµατος Ψυχιατρείου Σούδας 
2 Ίδρυση ψυχιατρικών κλινικών σε ΠΑΓΝΗ, Χανιά, Ρέθυµνο 
3 Μεταφορά κλινικών από Ψυχιατρείο στα Χανιά 
4 Νέα υπαγωγή ΠΙ σε ΚΥ και σύσταση ΠΠΙ Σφακίων και Τυµπακίου 
5 Μέριµνα, αλλά έλλειψη λύσης για Φαράγγι Σαµαριάς, Αεροϋγειονοµεία Χανίων 

και Ηρακλείου, Ελούντας 
6 Έναρξη λειτουργίας εργαστηρίων σε ΚΥ, όπως Αρκαλοχώρι, Κισσάµου 
7 Ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ των χειρουργείων Βενιζελείου 
8 Ρύθµιση κάλυψης πρωτογενών αναγκών µε οριζόντιο σχεδιασµό και δράσεις 

που απορρέουν από το νόµο (πχ. κάλυψη εφηµεριών καρδιολόγων Ρεθύµνου 
από ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο)  

9 «Μιλάµε ανοιχτά» συναντήσεις µε νοµάρχες και δηµάρχους 
10 Συνεννόηση µε Συνήγορο του Παιδιού, εισαγγελείς ανηλίκων, νοµαρχιακές 

δοµές πρόνοιας για προσαγωγές παιδιών 
11 Συµφωνία παροχής υπηρεσιών µε συλλόγους νεφροπαθών και την 

Οµοσπονδία Ατόµων  µε Θαλασσαιµία  
 

5 . Νοσηλευτική δραστηριότητα 
� Έναρξη διαδικασιών κλεισίµατος Ψυχιατρείου Σούδας 
� Ίδρυση ψυχιατρικών κλινικών σε ΠΑΓΝΗ, Χανιά, Ρέθυµνο 
� Μεταφορά κλινικών από Ψυχιατρείο στα Χανιά 
� Νέα υπαγωγή ΠΙ σε ΚΥ και σύσταση ΠΠΙ Σφακίων και Τυµπακίου 
� Μέριµνα, αλλά έλλειψη λύσης για Φαράγγι Σαµαριάς, Αεροϋγειονοµεία 

Χανίων και Ηρακλείου, Ελούντας 
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� Ενίσχυση ιατρικών  και διαγνωστικών πράξεων σε επίπεδο ΚΥ και ΠΙ 
� Προσπάθεια συντονισµού λειτουργίας γραφείων εκπαίδευσης νοσηλευτικής 

υπηρεσίας (αδυναµία συνέχισης) 
    

 

6          Οικονοµικά Στοιχεία  
 
 

� Μείωση ελλειµµάτων νοσοκοµείων κατά 8 εκ. € (µε επίδραση ρύθµισης 
χρεών) 

�  
� Έλεγχος προµηθειών µε κοινούς διαγωνισµούς 
� Επιτυχία µε κοινό διαγωνισµό ιατρικών αερίων µε µείωση απολύτων τιµών 

κατά 523.000 € 
� Προσπάθεια σύµπτυξης υπηρεσιών αιµοδοσίας στο Ηράκλειο και κοινού 

φαρµακείου µεταξύ Αγ. Νικολάου και Νεάπολης  
� Έναρξη κοινών διαγωνισµών κατά ΕΠΠ µε κοινές προδιαγραφές (βάση 

∆ΥΠε Θεσσαλίας) 
� Παρακολούθηση διαγωνισµών ορθοπαιδικών και διαγνωστικών 
� Απόκτηση προγράµµατος αγορών για άµεση σύγκριση τιµών αγορών ανά 

κωδικό προϊόντος, ανά φορέα και κατηγορία υλικών ή υπηρεσιών 
� Προετοιµασία έναρξης κοινού αποθηκευτικού χώρου 

 

 
 


