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1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 

Επωνυμία φορέα: Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» 

 

   

 

  Τηλέφωνο e-mail 

Διοικητής  2104592139 - 140  gr.dioikhth@tzaneio.gr 

Γραμματεία Διοίκησης 2104592000    

Υπεύθυνος Σύνταξης Έκθεσης 
Μαμάη Αικατερίνη – 

Πασαλάρη Μυρσίνη  

2104592549 - 

2104592189   

 

 

Περιοχή κάλυψης: Ο Πειραιάς και η ευρύτερη περιοχή του καθώς και οι Νήσοι του Αιγαίου. 

Καλυπτόμενος πληθυσμός: Ο Πειραιάς και η ευρύτερη περιοχή του καθώς και τα νησιά του 

Αιγαίου (2.000.000 κατοίκους) 

Διοικητής : Γουζούασης Ηλίας  

Ημερομηνία σύνταξης έκθεσης:: // 

  

Υπεύθυνος σύνταξης έκθεσης: 

Στοιχεία επικοινωνίας : 2104592549 - 2104592189 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ετήσια στοιχεία σχετικά με την οικονομική διαχείριση 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Έσοδα  
(έσοδα + Ταμειακό Υπόλοιπο) 

50.158.620,98 (42.884.740,65 + 7.273.880,65) 

Έξοδα  

( Έξοδα α+β) + Αποθεματικό 
50.158.620,98 (46.498.892,42 + 3.659.728,56) 

Τελικό σύνολο  

   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Περιγραφή Σύνολο Αιτιολογία - Παρατηρήσεις 

Ταμειακό Υπόλοιπο 2020   

Έσοδα   

Επιχορηγήσεις από Υ.Υ.&Κ.Α. 13.617.787,92  

Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε. 517.430,00  

Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. 171.891,75  

Λοιπές επιχορηγήσεις 95.000,00  

Δωρεές 90,00  

Έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία 7.174.832,63  

Έσοδα από ιδιώτες 98.668,63  

Έσοδα από εκμετάλλευση υποδομών 74.875,01  

Λοιπά έσοδα 6.940.533,76  

Έσοδα: Σύνολο 28.691.109,44  

Έξοδα   

Κόστος μισθοδοσίας* 9.416.025,88  

Έξοδα για υποδομές (ανέγερση, αγορά, 

μίσθωση, συντήρηση) 
238.220,92  

Έξοδα για εξοπλισμό (αγορά, μίσθωση, 

συντήρηση) 
1.007.784,31  

Πληρωμές για προμήθεια καταναλωτικών 

αγαθών 
14.840.884,97  

Πληρωμές για υπηρεσίες 2.935.046,11  

Λοιπά έξοδα 4.274.212,93  

Έξοδα: Σύνολο 32.712.175,12  

   

Τελικό σύνολο (Έσοδα - Έξοδα) -4.021.065,68  

   

Ταμειακό Υπόλοιπο 2021 3.252.814,65  

*μισθοδοσία από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου  
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Σύνολο 
Αιτιολογία - 

Παρατηρήσεις 

Κόστος μισθοδοσίας για το 2021 που βάρυνε τον 

προϋπολογισμό Υ.Υ.& Κ.Α. 
25.557.094,74 

 

 

Λοιπά στοιχεία σχετικά με την οικονομική διαχείριση 

(εκκρεμότητες στο τέλος του χρόνου αναφοράς) 
    

Απαιτήσεις από Ασφαλιστικά ταμεία  72.046.560,76   

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές  6.132.145,30   

 Αιτηθείσες επιχορηγήσεις     
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3. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

   3.1  Ετήσια στοιχεία παρασχεθεισών υπηρεσιών 

 

 Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης 

Τομέας Εισαγωγές 
Ημέρες 

Νοσηλείας 

Μέση διάρκεια 

νοσηλείας 

Ποσοστό 

κάλυψης κλινών 

Παθολογικός 9.977 50.538 4,95 57,21 

Χειρουργικός 8.666 27.528 3,11 39,69 

Ψυχιατρικός 25 1.823 56,97 99,89 

ΜΕΘ 95 5.288 17,34 96,58 

ΜΕΘ Καρδιολογικής 158 889 4,86 24,36 

ΜΕΛ 33 118 3,47 4,62 

ΜΑΦ     

 

 
    

Ειδικές Μονάδες 
Αριθμός 

Περιστατικών 

Αριθμός 

Συνεδριών 

Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας 236  236  

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού  570 3199 
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Τακτικά 

Εξωτερικ

ά Ιατρεία 

(Τ.Ε.Ι.) 

Τμήμα 

Επειγόν-

των 

Περισ-

τατικών 

(Τ.Ε.Π.) 

Απογευ-

ματινά 

Ιατρεία 

(Α.Ι.) 

Συνολική 

κίνηση έτους 
14.576 57.695 783 6.307 2.151.569 628 922 

Μέσος 

χρόνος 

αναμονής 

1 ΕΩΣ 64 

ΜΕΡΕΣ 
      

 

Θεραπευτικές πράξεις σε ασθενείς (εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς) 

Χημειοθεραπείες  

Ακτινοθεραπείες  

Φυσικοθεραπείες 9.063 (Εσωτερικοί Ασθενείς) 

Άλλες θεραπείες* 

 (Παιδοψυχιατρική Κλινική) 

3.622 (Εσωτερικοί Ασθενείς που αφορούν : Ατομική 

Ψυχοθεραπεία, Θεραπεία Οικογένειας, Συμπεριφοράς, 

Συμβουλευτική Γονέων, Θεραπευτική Ομάδα, Ομάδα 

Ψυχοεκπαίδευσης, Παιδοψυχιατρική Παρακολούθηση, 



ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2021.doc 

 Σελίδα 5 από 32  

Αγωγή Υγείας, Ψυχομετρικά – Ψυχολογικά Τεστ, 

Αξιολόγηση  Μαθησιακών Ικανοτήτων και Ομάδα 

Εργοθεραπείας.  

 

1.380 (Εξωτερικοί Ασθενείς που αφορούν : 

Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Παιδοψυχιατρικό, 

Διαγνωστικέ Συναντήσεις, Λήψη Ιστορικού, 

Επανεξετάσεις-Πιστοποιητικά,Εισαγγελικές 

Παραγγελίες/ Πραγματογνωμοσύνες, Παρακολούθηση 

μετά την Νοσηλεία, Ψυχολογικά και Ψυχομετρικά 

Τεστ 

 

*διευκρινίστε 

 

 

Άλλες μορφές παροχής υπηρεσιών 

 

 3.2 Ενέργειες για βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (π.χ. μείωση χρόνου 

αναμονής) 

- Διανομή ερωτηματολογίων στις Προϊσταμένες των τμημάτων για την ικανοποίηση από 

την καθαριότητα του νοσοκομείου με στόχο την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών υγείας σε 

θέματα καθαριότητας. 

- Τοποθέτηση  συστήματος διαλογής, καταγραφής ασθενών , καταμέτρηση του   μέσου 

χρόνου αναμονής ασθενών στην εφημερία του νοσοκομείου. 

 

  

 3.3 Προγράμματα προαγωγής υγείας 

-Εμβολιασμός κατά COVID 19 των εργαζομένων του νοσοκομείου,  του γενικού 

πληθυσμού  και  από  15/12/2021  των ανηλίκων  (12  έως  17 ετών ).Παράλληλα  

ενημέρωση  για  τον κορονοϊό  και για τα σκευάσματα των εμβολίων Pfizer και Johnson.  

Εμβολιασμός  Αντιγριπικός  και  εμβολιασμός για   Ηπατίτιδα Β- Τέτανο- HPV κλπ στο 

γενικό πληθυσμό  και  διενέργεια Mantoux  σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς. 

 

-Συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα του Διαβητολογικού Κέντρου και  εκπαίδευση  

διαβητικών στον τρόπο χορήγησης ινσουλίνης και μέτρησης του σακχάρου αίματος.   

Αιμοληψίες σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. 

 

-Προληπτικός  έλεγχος  των  εργαζομένων  σε συνεργασία  με  τον Ιατρό  Εργασίας. 

 

-Λόγω πανδημίας δεν υπήρξαν δραστηριότητες στην κοινότητα. 

 

 3.4  Προγράμματα πρόληψης υγείας 

 

-Δόθηκε  προτεραιότητα  σε  παρεμβάσεις  σχετικά  με την πρόληψη και τον έλεγχο της 

νόσου COVID 19.-Ιχνηλάτηση  προσωπικού  μετά  από  έκθεση  σε  επιβεβαιωμένο  

κρούσμα,  έγγραφη  αναφορά δεδομένων  ιχνηλάτησης,  ιχνηλάτηση μετά  από  θετικό  

κρούσμα  σε  ασθενείς  non-  COVID  τμημάτων , καταγραφή  και  επιτήρηση  ελέγχου  

των  συν –νοσηλευομένων ασθενών. Καταχώρηση  νοσηλευομένων  ασθενών  στο  Εθνικό  

Μητρώο COVID ΗΔΙΚΑ, καθημερινή καταγραφή  αριθμού  δειγμάτων ,αναζήτηση  

αποτελεσμάτων  δειγμάτων, ηλεκτρονική  καταχώρηση και  στατιστική  επεξεργασία  όλων  
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των δεδομένων. Σημειώνεται ότι  η έγκαιρη  ενημέρωση  από  το Εθνικό  Μητρώο COVID 

(ΗΔΙΚΑ) και  η  άμεση  ιχνηλάτηση των  επαφών, έχει  συμβάλει  αποτελεσματικά στον  

άμεσο  έλεγχο  και  περιορισμό  της  νοσοκομειακής  διασποράς  της  λοίμωξης  στο  

νοσοκομείο  μας. 

 

 

-Καθοδήγηση του προσωπικού για εφαρμογή ιατρονοσηλευτικών πρακτικών υπό τη 

στήριξη της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης για τον έλεγχο την   πρόληψη και  τη   διασπορά  

του ιού  SARS-COV2 .Εκπαίδευση   και  επιτήρηση  προσωπικού στα  μέτρα  πρόληψης –

επίδειξη ένδυσης – αφαίρεσης  ΜΑΠ. Σχεδίαση –πλαστικοποίηση  -ανάρτηση οδηγιών 

σχετικά με εμβολιασμό έναντι  του  ιού SARS-COV2, τήρηση μέτρων  πρόληψης, ορθή 

χρήση μάσκας, υγιεινή χεριών, προφυλάξεις  σταγονιδίων, έλεγχος για   SARS - COV2 

προσωπικού ,οδηγίες ΕΟΔΥ COVID 19-λήξη  καραντίνας –απομόνωσης, οδηγίες ΕΟΔΥ  

σχετικά  με  τη  διαχείριση  ασθενών  με  λοίμωξη COVID 19, αντιγριπικός εμβολιασμός  

προσωπικού, οδηγίες  για  συνοδούς  νοσηλευομένων  ασθενών, μέτρα  ελέγχου  και  

πρόληψης  διασποράς  του ιού  SARS-COV2  και  από  Candida  auris, διαχείριση  νεκρών. 

 

-Καθημερινή  λήψη  στοιχείων  νοσηλευομένων  ασθενών από το Μικροβιολογικό  

εργαστήριο και  ενημέρωση  του  εμπλεκομένου προσωπικού  των  τμημάτων  για λήψη   

προφυλακτικών  μέτρων  με  λοίμωξη /αποικισμό από  πολυανθεκτικούς  

μικροοργανισμούς  ΠΑΜ. Στη  ΜΕΘ σχεδίαση  και  συμπλήρωση  εβδομαδιαίου πλάνου  

ασθενών  με ΠΑΜ. Επιτήρηση Μηνιαίας  Επίπτωσης  Βακτηριαιμιών  από  ΠΑΜ/1000 

ασθενοημέρες  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ  ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ. Συμπλήρωση και  

αποστολή  στον  ΕΟΔΥ υποχρεωτικών δηλώσεων βακτηριαιμιών από ΠΑΜ. Αντιγριπικός  

εμβολιασμός επαγγελματιών  υγείας  (σε  συνεργασία  με  τις Επισκέπτριες Υγείας). 

Λήψεις καλλιεργειών  από διάφορες  επιφάνειες και νοσοκομειακό  εξοπλισμό  του  

Νοσοκομείου - κοινοποίηση αποτελεσμάτων και ανάλογες  συστάσεις- τήρηση αρχείου. 

Ενημέρωση για  την  ορθή  χρήση  των  απολυμαντικών –απορρυπαντικών σκευασμάτων 

του  Νοσοκομείου. Επιτήρηση, συλλογή και  αποστολή  των   ειδικών   δελτίων  

καταγραφής των  υποχρεωτικώς  δηλουμένων  νοσημάτων  στον ΕΟΔΥ . 

   

-Οδηγίες σχετικά με την πρόληψη των λοιμώξεων, σχετικά με ατυχήματα ,τήρηση αρχείου 

ατυχημάτων. Επιτήρηση, συλλογή και  αποστολή  των   ειδικών   δελτίων  καταγραφής των  

υποχρεωτικώς  δηλουμένων  νοσημάτων  στον ΕΟΔΥ 
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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Αριθμός Συνολικών Επισκέψεων  1.627   

     

Ψυχοκοινωνική στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους.   

•Παροχή συναισθηματικής υποστήριξης και επικέντρωση στις 

επιπτώσεις της ασθένειας 

 

 

Αριθμός 

διεκπεραιωθεισών 

343 

•Υποστήριξη προς τους φροντιστές των ασθενών για δυσκολίες που 

σχετίζονται με τις επιπτώσεις της ασθένειας 

•Υποστήριξη των δεσμών της οικογένειας και διευκόλυνση της 

επικοινωνίας των μελών της 

    

Συμβουλευτική Υποστήριξη   

•Προσαρμογής στην ασθένεια / αναπηρία  

Αριθμός 

διεκπεραιωθεισών 

370 

•Διαχείρισης πένθους και απώλειας. 

•Διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων μεταξύ ασθενών ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού. 

  Παρέμβαση σε κρίση λόγω ασθένειας 

    

Προετοιμασία για το εξιτήριο από Κλινικές - ΤΕΠ   

•Συνεργασία με την διεπιστηνονική ομάδα υγείας για τον 

προσδιορισμό των αναγκών φροντίδας μετά τη νοσηλεία και ενέργειες 

για την κάλυψη αυτών. 

 

Αριθμός 

διεκπεραιωθεισών 

270 •Σύνδεση με κατάλληλες υπηρεσίες στήριξης και παροχής κοινωνικής 

φροντίδας μετά το εξιτήριο  

    

Παραπομπή σε υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας   

•Παραπομπή και διασύνδεση με κατάλληλες και εναρμονισμένες με τις 

ανάγκες των ασθενών ,δημόσιες υπηρεσίες ή μη κυβερνητικές 

οργανώσεις του τόπου διανομής τους. 

 

Αριθμός 

διεκπεραιωθεισών 

135 

    

Παροχή άμεσης οικονομικής και υλικής βοήθειας   

•Οικονομική βοήθεια σε συνεργασία με την Εκκλησία του 

Νοσοκομείου για: εισιτήρια, φάρμακα, ορθοπεδικά βοηθήματα. 

 

Αριθμός 

διεκπεραιωθεισών 

178 •Ένδυση , υπόδηση 

  

   

  

Παροχή πληροφοριών - Συνηγορία   

•Ενημέρωση για παροχές υγείας και κοινωνικής φροντίδας καθώς και 

άλλες πηγές βοήθειας της κοινότητας, με σκοπό την αποτελεσματική 

πλαισίωση του ασθενή μετά τη νοσηλεία, ανάλογα με την  νόσο. 

 

 

Αριθμός 

διεκπεραιωθεισών 

249 

•Ενημέρωση για θεσμούς προστασίας (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη), 

που μπορεί να απευθύνουν για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους 

ως ασθενείς. 

  

   

  

   



ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2021.doc 

 Σελίδα 8 από 32  

Μακροχρόνια Φροντίδα 

•Διευκόλυνση στην εξεύρεση κατάλληλης δομής για ασθενείς που 

χρήζουν μακροχρόνια φροντίδα (κλινικές χρόνιων πασχόντων, 

πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι). 

Αριθμός 

διεκπεραιωθεισών 

82 

 

 3.5 Υπηρεσίες κοινωνικής – ψυχολογικής υποστήριξης σε ευάλωτα άτομα και ομάδες 

- Λόγω πανδημίας δεν υπήρξαν δραστηριότητες στην κοινότητα. 

 

3.6 Εθελοντισμός 

- Στο  Νοσοκομείο  μας  λειτουργεί Επιτροπή  Εθελοντικής Εργασίας στην  οποία  

συμμετέχει Τομεάρχης  της  Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας. Λόγω  της  πανδημίας του 

SARS - COV2  δε  συγκλήθηκε η  επιτροπή.   

 

-   

 3.7 Συνεργασίες με άλλους φορείς (Ο.Τ.Α., Εκκλησία της Ελλάδος κ.λπ.) 

- Συνεργασία με τους εθελοντές του  Ερυθρού Σταυρού. 

- Συνεργασία  με την  Εκκλησία , Ιερά Μητρόπολη  Πειραιώς.  

  

 3.8  Επέκταση δραστηριοτήτων – Πρωτοβουλίες – Νέες δραστηριότητες 

- Ενημέρωση  του  προσωπικού για  τα  νεότερα  δεδομένα  στην  αντιμετώπιση  της  

νόσου COVID 19  και  προτροπή  για  συμμετοχή  στον  εμβολιασμό κατά  του COVID 

19   και  στον αντιγριπικό  εμβολιασμό  σε  μεγαλύτερο  ποσοστό.  

- Ενθάρρυνση του  Νοσηλευτικού  προσωπικού  για  συμμετοχή  σε  επιμορφωτικά  

προγράμματα, συνέδρια  και  ομιλίες.    

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 3.9 Ενέργειες βελτίωσης ξενοδοχειακών υπηρεσιών – περιβάλλοντος (καθαριότητα, 

φαγητό – εστίαση, επισκεπτήριο, χώροι στάθμευσης) 

- Στον τομέα της καθαριότητας, μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα, την υπόδειξη 

του τρόπου εργασίας προς τους εργαζομένους από τους αρμοδίους με επιθυμητό 

αποτέλεσμα την άρτια εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού και σε 

συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων γίνεται μια 

συντονισμένη προσπάθεια να μειωθούν ή και να εξαφανιστούν στο ελάχιστο οι 

νοσοκομειακές λοιμώξεις καθώς και η διασπορά της πανδημίας COVID-19, οι 

ανάγκες του νοσοκομείου έχουν αυξηθεί στο έπακρο. 

Γίνεται καθημερινός καθαρισμός σε όλους του χώρους του νοσοκομείου πάντα με 

βάση τις οδηγίες της επιτροπής ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων ( Ε.Ν.Λ). 

Εκτός από την καθημερινή καθαριότητα γίνονται και μηνιαία γενικά σε όλους του 

χώρους. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους χώρους υψηλού κινδύνου (μονάδες-χειρουργεία) με 

εκπαιδευτικά μαθήματα στο προσωπικό του συνεργείου καθαριότητας από της 

επιτροπή λοιμώξεων. 

Συλλογή των απορριμμάτων που χωρίζονται σε οικιακά –μολυσματικά – υγρά 

απόβλητα και ανακυκλώσιμα (τα οποία έχουν αυξηθεί σημαντικά). 

Στα επικίνδυνα απόβλητα υπάρχει και κρατείται ενημερωτικό αρχείο από κάθε τμήμα 

για τυχόν εκκρεμότητες. 

Σηματοδοτούνται όλα τα απορρίμματα του νοσοκομείου μας, για να γνωρίζουμε τα 

τμήμα αποκομιδής. 
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Υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με το γραφείο επιστασίας και τις επόπτριες υγείας 

για τυχόν προβλήματα που θα υπάρξουν για άμεση λύση. 

Σας επισημαίνουμε τις προσπάθειες του προσωπικού λόγο πανδημίας COVID-19 

έχουν καταφέρει να αντεπεξέλθουν στις απαιτητικές υποχρεώσεις της πανδημίας. 

 

ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Μέσα από προγράμματα καθημερινού τρόπου εργασιών με προσδοκώμενο πάντα το 

άρτιο αποτέλεσμα γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια ώστε ο καθαρισμός του 

ιματισμού και η διάθεση του προς τα τμήματα να είναι επαρκής –καθαρός-

απολυμασμένος. 

 Υπάρχει μέριμνα για τον εφοδιασμό με υλικά καθαρισμού (απορρυπαντικά-

λευκαντικά-χλωρίνες-απολυμαντικάά) οι αναλογίες των μειγμάτων είναι καθημερινή 

μας μέριμνα καταγράφοντας παρατηρήσεις και προβλήματα από τις δοκιμές 

πλυσίματος. 

Η ευχαρίστηση και η ασφάλεια που προσφέρεται στον ασθενή από τον καθαρό και 

απολυμασμένο ιματισμό κατέχει ένα μεγάλο ποσοστό στο συνολικό άθροισμα του 

ποσοστού ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και λόγο της πανδημίας 

COVID 19 οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες και απαιτητικές. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΦΥΛΑΞΗ 

Η ασφάλεια του νοσοκομείου, ο έλεγχος και καταγραφή των διερχόμενων οχημάτων 

και των ασθενοφόρων, η παροχή πληροφοριών, η τήρηση σειράς προτεραιότητας στη 

Γραμματεία Εξωτερικών Τακτικών Ιατρείων και στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών καθώς και αποτροπή παρεμβατικών συμπεριφορών και εντάσεων είναι 

προτεραιότητες που επιτυγχάνονται με συνεχή εκπαίδευση και συγκεκριμένες οδηγίες 

και εντολές οι οποίες μεταβάλλονται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στους 

χώρους του Νοσοκομείου. 

Η διενέργεια περιπολιών σε καθορισμένες ώρες στους εξωτερικούς και εσωτερικούς 

χώρους του νοσοκομείου. 

Με τις παραπάνω ενέργειες –δράσεις- διαδικασίες προσπαθούμε να 

μεγιστοποιήσουμε την ικανοποίηση στον προσερχόμενο ασθενή- συνοδό – πολίτη. 

Έχουμε καταφέρει λόγο της πανδημίας COVID-19 να περιορίσουμε σε μέγιστο 

βαθμό το επισκεπτήριο τον συνοδών και έχουμε περιορίσει στο ελάχιστο την 

διασπορά του ιού. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Εκπαίδευση των υπαλλήλων και η υπόδειξη του τρόπου εργασίας με την λήψη όλων 

των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας για την 

συγκομιδή και τον διαχωρισμό των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, του οικιακού 

τύπου καθώς και αποβλήτων ανακύκλωσης. 

Εφαρμογή και τήρηση του εσωτερικού κανονισμού των Επικίνδυνων Ιατρικών 

Αποβλήτων σε συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, 

με την εποπτεία της διαδικασίας  που περιλαμβάνει τα στάδια του διαχωρισμού 

ταξινόμησης και σήμανσης των περιεκτών περισυλλογής των Επικίνδυνων Ιατρικών 

Αποβλήτων, της προσωρινής αποθήκευσης, της μεταφοράς στον ψυκτικό θάλαμο, της 

ζύγισης της επεξεργασίας και της αποστείρωσης καθώς και της τελικής διάθεσης στον 

Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής με ενυπόγραφη σύνταξη 

δελτίων αποστολής και ζυγολογίων. 
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Η έγκαιρη και ασφαλή απομάκρυνση όλων των ειδών αποβλήτων από τους χώρους 

του νοσοκομείου συμβάλει στην  διατήρηση της καθαριότητας εξασφαλίζοντας τη 

υγιεινή των ασθενών –συνοδών-περιοίκων πολιτών.  

Υπάρχει δεξιότητα και εμπειρία η οποία συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του 

γραφείου έχοντας συμβολή στο αποτέλεσμα. Παραδίνετε η δουλειά ολοκληρωμένη 

και στην ώρα της. 

ΕΣΤΙΑΣΗ 

 

Οι ενέργειες που αφορούν τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εστίασης είναι 

οι παρακάτω: 

- Συντήρηση και επισκευή ψυκτικών θαλάμων (θάλαμοι μαγειρείου) 

- Συντήρηση και επισκευή καζανιών ατμού 

- Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού (ηλεκτρικός φούρνος-τροχήλατα 

μεταφοράς φαγητού) 

- Προμήθεια εξοπλισμού (ηλεκτρικός φούρνος ατμού, ψυγείου, εργαλεία 

κουζίνας) και τροφίμων από παροχή δωρεών. 

- Καθημερινός έλεγχος κατά τη διανομή του φαγητού των ασθενών. 

Σχετικές αναφορές που έγιναν και βρίσκονται σε εκκρεμότητα είναι οι εξής: 

Επισκευή οροφής και βάψιμο μαγειρείου 

Επισκευή αεραγωγών πάνω από τα καζάνια ατμού.  

 

 3.10  Ενέργειες για βελτίωση της πρόσβασης στο χώρο και τις υπηρεσίες, της 

καθοδήγησης και πληροφόρησης των πολιτών 

-  

 

 

 

3.11 Επιστολές από πολίτες αναφορικά με την εξυπηρέτησή τους από το Νοσοκομείο 

 

 Ευχαριστήριες 
Παραπόνων / 

Αναφοράς 
Καταγγελίες 

Σύνολο υποβληθεισών 69 113 18 

Μέσος χρόνος ανταπόκρισης 
10 με 30 μέρες 

 

 

 Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες 

        Το έτος 2021 εξυπηρετήθηκαν 80 άτομα για πρακτική άσκηση στο νοσοκομείο. 

 

 

 

3.12 Λοιπές δραστηριότητες σχετικά με τη παροχή υπηρεσιών (μη ολοκληρωθείσες στο 

τέλος του χρόνου αναφοράς) 

 

 3.13 Αιτηθείσες μετατροπές (δημιουργία, κατάργηση, συγχώνευση κ.ά.) μονάδων ή 

τμημάτων (με τροποποίηση οργανισμού λειτουργίας) 

-  

-   

 3.14 Αιτηθείσες μετατροπές (δημιουργία, κατάργηση, συγχώνευση κ.ά.) μονάδων ή 

τμημάτων (χωρίς τροποποίηση οργανισμού λειτουργίας) 

-   
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4. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

Πραγματοποιηθείσες μεταβολές σχετικές με το ανθρώπινο δυναμικό 

 

Κατηγορίες 

προσωπικού 

 

Πραγματο- 

ποιηθείσες 

μεταβολές 

Ια
τ
ρ

ικ
ό
 

Ν
ο
σ

η
λ
ευ

τ
ικ

ό
 

Λ
ο
ιπ

ό
 

ια
τ
ρ

ικ
ό

- 

ν
ο
σ

η
λ
ευ

τ
ικ

ό
  

Δ
ιο

ικ
η

τ
ικ

ό
- 

Ο
ικ

ο
ν
ο

μ
ικ

ό
  

Τ
εχ

ν
ικ

ό
 

Λ
ο
ιπ

ό
 

Προβλεπόμενες 

θέσεις* 

(αλλαγές 

οργανισμού) 

7  124   

-1 

προσωποπα

γής 

Προσλήψεις ** 

– Τακτικό 
22 

26+1 

εξωτ.μετάταξη 

2(1 από 

εσωτερική 

μετάταξη) 

2 

4 

εσωτερικές 

μετατάξεις 

1 

1(εσωτερική 

μετάταξη) 

 

Αποσπάσεις 

(προς το 

Νοσοκομείο) 

3ιατροί από 

ΕΟΔΥ 
  1   

Προσλήψεις – 

Έκτακτο 

Ειδικευόμενοι:81  

Επικουρικοί: 7 

3 ΙΔΟΧ 

(ειδικευόμενοι 

νοσηλευτές) 

+41 ΙΔΟΧ 

(επικουρικό) 

Σύνολο 44 

7 4 10  

Αποχωρήσεις 

*** – Τακτικό 
7 

2 παραιτήσεις 

+1 παραίτηση 

ΔΙΕΚ 

31 

συνταξιοδοτήσεις 

1 προς/γής 

συνταξιοδότηση 

1 συνταξιοδότηση 

λόγω σωματικής 

ανικανότητας 

7 εξωτερικές 

Μετατάξεις 

3 εσωτερικές 

μετατάξεις 

Σύνολο 45+1 

Του ΔΙΕΚ 

 

 

1 

-17σύνταξη 

-1εξωτερ. 

μετάταξη 

-7σύνταξη 

3εσωτ.μετάταξη 

1θάνατος 

-1 

προσωποπα

γής  

σύνταξη 

Αποσπάσεις 

(από το 

Νοσοκομείο) 

 2  1   

 Αποχωρήσεις 

– Έκτακτο 

Ειδικευόμενοι:77  

Επικουρικοί: 15 

1ΕΟΔΥ από 

διάθεση 

3 ΕΟΔΥ 

8 ΙΔΟΧ 

4 ΟΑΕΔ 

Επικουρικό: 15 

1 1ΕΟΔΥ   
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* ΠΡΟΣΟΧΗ!  Στο σημείο αυτό συμπληρώνεται αριθμός θέσεων που προστέθηκαν ή 

αφαιρέθηκαν κατά τη  διάρκεια του 2021  και όχι το σύνολο 

** Συμπεριλαμβάνονται και οι μετατάξεις προς το Νοσοκομείο 

** *Συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, μετάταξης, παραίτησης κ.ά. 

 

Παρατηρήσεις ιατρικού προσωπικού: 
Προβλεπόμενες θέσεις (αλλαγές οργανισμού): Σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. 1283/01-04-2021 Β’ 

& 1060/18-03-2021 Β’ ΦΕΚ, προστέθηκαν στον οργανισμό του Νοσοκομείου μας, πέντε (5) 

& δύο (2) θέσεις αντίστοιχα, διαζευκτικών ειδικοτήτων για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

(Μ.Ε.Θ.). 

 

Προσλήψεις – τακτικό προσωπικό: Στις προσλήψεις του μόνιμου ιατρικού 

προσωπικού, οι 19 προέρχονται από διορισμό μετά από προκηρύξεις, η 1 προέρχεται από 

μετάθεση σε κενή οργανική θέση με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4461/2017, η 1 από 

αυτοδίκαιη μεταφορά από άλλο Νοσοκομείο μετά από σχετική ανακατανομή θέσεων 
(361/Β’/01-02-2021) & η 1 με μετάθεση με μεταφορά συνιστώμενης προσωρινής & 

προσωποπαγούς θέσης κλάδου ΕΣΥ (Γ4α/72882/2020 υπουργική απόφαση). 

 

Αποχωρήσεις – τακτικό προσωπικό: Στις αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού, οι 3 

προέρχονται από συνταξιοδοτήσεις λόγω ορίου ηλικίας, η 1 προέρχεται από παραίτηση για 

προσωπικούς λόγους, η 1 προέρχεται από παραίτηση λόγω διορισμού σε θέση του κλάδου 

ΕΣΥ σε άλλο Νοσοκομείο & οι 2 προέρχονται από παραίτηση των ιατρών λόγω εκ νέου 

διορισμού τους στο Νοσοκομείο μας, σε άλλη θέση του κλάδου ΕΣΥ (οι εν λόγω 

προσλήψεις έχουν συμπεριληφθεί στις ανωτέρω προσλήψεις μέσω προκηρύξεων).    

 

 

Παρατηρήσεις παραϊατρικού – επιστημονικού προσωπικού: 

 

Προσλήψεις – τακτικό προσωπικό: H πρόσληψη του ενός υπαλλήλου προέρχεται από 

την προκήρυξη 2Κ/2019 (ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας) & του δεύτερου υπαλλήλου από 

εσωτερική μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία, (από τον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού 

Προσωπικού, ειδικότητας Μεταφορέας Ασθενών στο κλάδο ΔΕ Βοηθών Ιατρικών & 

Βιολογικών Εργαστηρίων), σύμφωνα με το ΦΕΚ 781/02-04-2021 Γ’. 

 

Αποχωρήσεις – τακτικό: Η μία αποχώρηση υπαλλήλου είναι λόγω θανάτου. 

 

Παρατηρήσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού 
Στα πεπραγμένα παλαιοτέρων ετών το ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου μας αναφερόταν στις 

παρατηρήσεις. 
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Ανθρώπινο δυναμικό στο τέλος του έτους 

Κατηγορίες 

προσωπικού 

 

Στελέχωση 

 στο τέλος 

 του έτους 

(2021) 
Ια

τ
ρ

ικ
ό
 

Ν
ο
σ

η
λ
ευ

τ
ικ

ό
 

Λ
ο
ιπ

ό
 ι

α
τ
ρ

ικ
ό

- 
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ο
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η
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ό
  

Δ
ιο

ικ
η
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ό
- 

Ο
ικ

ο
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ο

μ
ικ

ό
  

Τ
εχ

ν
ικ

ό
 

Λ
ο
ιπ

ό
 

Προβλεπόμενες 

θέσεις 

 

ΔΕΠ: 

Ιατροί ΕΣΥ:193 

Ειδικευόμενοι:206 

Αγροτικοί: 

573+2 

ΔΙΕΚ του  

Νοσοκομείου 

124 150 159 3 

Υπηρετούντες 

– Τακτικό 

 

ΔΕΠ: 

Ιατροί ΕΣΥ: 140  

σε οργανικές  

θέσεις  και 6 σε 

προσωποπαγείς 

θέσεις. 

Σύνολο:146 

387+5 

Προσ/γείς 

6 ΙΔΑΧ 

1 ΠΕ 

Εκπαιδευτικού 

ΔΙΕΚ 

Σύνολο:398+1 

του ΔΙΕΚ 

100 σε 

οργανικές 

θέσεις 2 σε 

προσωποπαγείς 

και 1 ΙΔΑΧ 

Σύνολο: 103 

100 

12 ΙΔΑΧ 

1 ΠΡΟΣ 

1 ΠΕ 
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

(με έμμισθη  

εντολή) 

52 

1 προσωπ. 

1ΙΔΑΧ 

 

2 

Υπηρετούντες 

– Έκτακτο 

 

Ειδικευόμενοι:176 

Επικουρικοί:27 

Διάθεση από      

ΕΟΔΥ:2 

Αγροτικοί:0 

8 

ειδικευόμενοι 

Νοσηλευτές 

ΙΔΟΧ 

 

+2 ΕΟΔΥ 

 

+33 

ΟΑΕΔ 

 

+64 ΙΔΟΧ 

(επικουρικό) 

Σύνολο:107 

 

18 επικουρικό  

6 ΟΑΕΔ 

2ΕΟΔΥ 

14 

επικουρικό 

 

2 ΕΟΔΥ 

(διάθεση) 

21 

επικουρικό 

 

82 ΙΔΟΧ 
(ατομικές 

συμβάσεις) 

 

2 ΟΑΕΔ 

30 

ΙΔΟΧ 
ατομι

κές 

συμβά

σεις 

 

Λοιπές δραστηριότητες σχετικές με το ανθρώπινο δυναμικό (μη ολοκληρωθείσες στο 

τέλος του χρόνου αναφοράς) 

 

 Αιτηθείσες μετατροπές προβλεπόμενων θέσεων ανθρώπινου δυναμικού (με τροποποίηση 

οργανισμού λειτουργίας) 

-  

-   

 Λοιπές αιτηθείσες μετατροπές προβλεπόμενων θέσεων προσωπικού (χωρίς τροποποίηση 

οργανισμού λειτουργίας, π.χ. ειδικευόμενο ιατρικό προσωπικό) 

     Η αριθμ 16/θέμα 7ο /04-06-2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην 

σύσταση δυο (2) θέσεων εξειδίκευσης στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας, μέσω κατάργησης / 

μετατροπής μιας (1) θέσης αναισθησιολογίας και μιας (1) θέσης Μαιευτικής Γυναικολογίας 

έχει σταλεί στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς για να προωθηθεί στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου 

Υγείας και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.  
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      Με την ανωτέρω υπ' αριθμ. Γ2α/52030/10-12-2021 Υ.Α (ΦΕΚ 5801/τα. Β'/2021 

Υπουργική Απόφαση, ολοκληρώθηκε η μεταφορά / μετατροπή μιας (1) οργανικής θέσεως 

ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων του Νοσοκομείου μας σε μια (1) 

οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Επεμβατικής Καρδιολογίας.  

 

-   

 Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις προσλήψεων – μετατάξεων 

 

Κατηγορίες 

προσω- 

πικού 

Είδος 

απασχό- 

λησης 
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Λ
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- 

Ο
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ό
  

Τ
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ό
 

Λ
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ό
 

Τακτικό 7 7     

Έκτακτο       

Σύνολο 7 7     

 

 

Εντός του 2021 προκηρύχθηκαν επτά (7) θέσεις ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, διαφόρων 

ειδικοτήτων, μετά από σχετικές εγκρίσεις του Υπουργείου Υγείας. Συγκεκριμένα  

προκηρύχθηκαν τέσσερις (4) και τρεις (3) θέσεις με τις υπ’ αριθ. 1804/09-02-2021 & 

11980/16-09-2021 προκηρύξεις αντίστοιχα.  
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5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ 

 

5.1 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες εκπαίδευσης & εξειδίκευσης από τον φορέα 

 

Κατηγορίες 

προσωπικού 

 

 

Αποδέκτες 

εκπαίδευσης 
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ό
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Λ
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Ο
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ό
 

Εκπαίδευση 

εξειδίκευσης 

ειδικευμένου 

προσωπικού 

από φορέα 

Πλήθος  

Εξειδίκευσ

η 

στην ΜΕΘ: 

4 άτομα  

1 για 2 έτη 

1 για 4 

μήνες 

(λόγω 

διορισμού) 

1 για 9 

μήνες 

(λόγω 

διορισμού) 

1 επί θητεία 

 

Εξειδίκευσ

η 

στους 

Καρδιολογι

κούς 

Υπέρηχους: 

3 άτομα για 

6 μήνες 

 

Εξειδίκευσ

η στην 

Λοιμωξιολ

ογία: 

Ουδείς  

 

6     
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Μέση 

Διάρκεια  

28 Α.Ε.Ι.  

+ 18 ΤΕΙ 

+ 5 ΕΠΑΛ 

+  27 

ΔΙΕΚ-ΙΕΚ 

+ 7 

Κολλέγια 

+ 13 ΟΑΕΔ 

 

ΣΥΝΟΛΟ: 

98 

3,66     

Εκπαίδευση 

σπουδαστών – 

φοιτητών από 

φορέα 

Πλήθος        

Μέση 

Διάρκεια 

Έξι (6) 

μήνες 
     

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από τον φορέα 

 

 Διεξαγωγή Διαδικτυακής Ημερίδας με θέμα: «COVID-19: Που βρισκόμαστε σήμερα», 

η οποία διεξήχθη στις 16-09-2021. Η Ημερίδα διοργανώθηκε από το Τμήμα Covid-19 

του Νοσοκομείου μας, με Διοικητικά Υπεύθυνη την κ. Στυλιανή Γερακάρη, 

Συντονίστρια Δ/ντρια Τ.Ε.Π.-COVID και Επιστημονικά Υπεύθυνους τους κ.κ. Ευθυμία 

Γιαννιτσιώτη, Διευθύντρια Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας και Γεώργιο Χρύσο, 

Διευθυντή Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας 

 Αντίστοιχος αριθμός με τα ιατρικά τμήματα, ετήσιων προγραμμάτων εκπαίδευσης 

ειδικευομένων και ειδικευμένων ιατρών 

 Επτά (7) Ραδιοφωνικές ομιλίες γενικού ενδιαφέροντος από ιατρικό και   επιστημονικό 

προσωπικό του Νοσοκομείου  
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5.2 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού από 

τρίτους 

 

Κατηγορίες 

προσωπικού 

 

 

Αποδέκτες 

Εκπαίδευσης 
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Λ
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ό
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Ξ
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κ

ό
 

Λ
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Εκπαίδευση 

προσωπικού 

του φορέα 

από τρίτους 

Πλήθος  

13 + 1 = 14 

(Ιατροί ΕΣΥ 

και 

επικουρικοί 

αντίστοιχα) 

 

Πέντε (5) 

Επιστήμονες 

μη ιατροί 

  

Ένας (1) 

(Παραϊατρικό,

& λοιπό 

αρμοδιότητας 

Ι.Υ.) 

Μέση 

Διάρκεια 

Συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικά 

συνέδρια-

σεμινάρια-

ημερίδες 

ιατρικού 

ενδιαφέροντο

ς μέσης 

διάρκειας δύο  

(2 ) ημερών 

 

Συμμετοχή 

Βιοχημικών, 

Ψυχολόγων, 
Φαρμακοποιών 
κλπ) σε 

εκπαιδευτικά 

συνέδρια –

σεμινάρια-

ημερίδες 

μέσης 

διάρκειας δύο 

(2) ημερών 

  

Συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικά 

συνέδρια –

σεμινάρια-

ημερίδες 

μέσης 

διάρκειας δύο 

(2) ημερών 

 

 

 

5.3 Πραγματοποιηθείσες κλινικές  μελέτες 

 

Α/Α 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
 

1. 

Διερεύνηση άγχους, κατάθλιψης και ποιότητας ζωής και των 

προσδιοριστικών τους παραγόντων σε ασθενείς με στεφανιαία 

νόσο 

(εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών) 

 

Καρδιολογικό 

 

Μίαρης Νικόλαος 

(ειδικευόμενος 

Καρδιολογίας) 

 

2. 

Μια κλιμακωτή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη 

παρέμβασης για την ενίσχυση του κολπικού τοκετού και τη 

μείωση των καισαρικών τομών στην Ελλάδα 

(Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία) 

 

Μ + Γ 

 

Πατσούρας Κων/νος 

(Δ/ντής Μ+Γ Τμήματος) 

 

3. 

 

Προοπτική μελέτη καταγραφής των δεδομένων για ασθενείς με 

COVID-19 και Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα 

 

Covid – 

Διαβητολογικό 

Γερακάρη Στυλιανή  

(Συντ. Δ/ντρια ΤΕΠ-

COVID) 

Παπαζαφειροπούλου 

Αθανασία 

(Επιμελ. Α’ Διαβ.-Α’Π) 

 

4. 

Η κατανομή των μετρήσεων της καμπύλης γλυκόζης και των 

τιμών της καμπύλης ινσουλίνης και η επίδρασή τους στο βάρος 

γέννησης των νεογνών και στο περιγεννητικό αποτέλεσμα 

 

Μ + Γ 

 

Πατσούρας Κων/νος 

(Δ/ντής Μ+Γ Τμήματος) 

 

5. 

Ο ρόλος της ινωδονεκτίνης και των υποδοχέων της στην 

ενδομητρίωση 

Μ + Γ Πατσούρας Κων/νος 

(Δ/ντής Μ+Γ Τμήματος) 
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6. 

Εκτίμηση του επιπολασμού αντισωμάτων IgG έναντι του 

κορωνοϊού SARS-Cov-2 στην Αττική 1 – 10 Μαρτίου 2021 

(πολυκεντρική μελέτη που διοργανλωθηκε από τον ΕΟΔΥ και το 

ΕΚΠΑ) 

 

Μικροβιολογικό  
(συμμετοχή) 

 

Θέμελη-Διγαλάκη Κατίνα 

(Συντ. Δ/ντρια) 

 

7. 

Μελέτη αξιολόγησης της ανοσιακής απάντησης έναντι του 

SARS-Cov-2 μετά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο BNT162b2 

στο προσωπικό του Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ 

(χορηγία της εταιρεία DiaSorin S.p.A.) 

 

Μικροβιολογικό 

Θέμελη-Διγαλάκη Κατίνα 

(Συντ. Δ/ντρια) 

Ζαρκωτού Ολυμπία 

 

8. 

Μελέτη βιοχημικών και γενετικών παραμέτρων που 

σχετίζονται με το χρόνιο σύνδρομο κόπωσης και μεταβολικές 

διαταραχές σε ασθενείς που έχουν λάβει εξιτήριο μετά από 

νοσηλεία για νόσο COVID-19 

(συνεργασία και χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Κρήτης 

και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης) 

 

 

Covid-19 

Γερακάρη Στυλιανή  

(Συντ. Δ/ντρια ΤΕΠ-

COVID) 

Γιαννιτσιώτη Ευθυμία 

(Δ/ντρια Λοιμωξιολογίας) 

 

9. 

Αξιολόγηση της αντιμετώπισης ασθενών με οξύ ισχαιμικό 

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο στην οξεία φάση και στη φάση 

της δευτερογενούς πρόληψης με βάση διεθνείς δείκτες 

ποιότητας 

 

Νευρολογικό  

Κατσουλάκου Σμαράγδα 

(Δ/ντρια Τμήμστος) 

Σκαφίδα Αναστασία  

 (Επικουρική Ιατρό)) 

 

10. 

Εκτίμηση της βαρύτητας και της πολυπλοκότητας της 

στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο 

και αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος 

(εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών) 

 

Καρδιολογικό 

 

Αθανασίου Κων/νος 

(εξειδικευόμενος Μ.Ε.Θ.) 

 

11. 

Μακροπρόθεσμη έκβαση και λειτουργικότητα ασθενών με 

λοίμωξη covid-19 

(διεξαγωγή μελέτης στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής) 

 

Covid-19 

Σιδηροπούλου Χρυσάνθη 

(ειδικευόμενη Παθολογίας) 

 

12. 

Εκτίμηση γνώσεων και στάσεων των επαγγελματιών υγείας 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

 

Ε.Ν.Λ. 

Κουσούλη Ελισάβετ 

(Νοσηλεύτρια) 

 

13. 

Η εκπαίδευση στην ομαδικότητα ως μεταρρυθμιστικός 

παράγοντας βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας του 

ανθρώπινου δυναμικού στο εξελισσόμενο νοσοκομειακό 

περιβάλλον 

(διεξαγωγή μελέτης στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής) 

 

Νοσοκομείο 

 

Κανατά Αγγελική 

(Νοσηλεύτρια) 

 

14. 

Η μελέτη του λόγου του ύψους του αισθητικού δυναμικού 

ενέργειας του κερκιδικού νεύρου κατά την καταγραφή του στον 

καρπό και τον αντίχειρα ως δείκτη αρχόμενης 

πολυνευροπάθειας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη 

(στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του 

μεταπτυχιακού προγράμματος «Κλινική Νευροφυσιαλογία») 

 

Νευρολογικό 

 

Κορώνα Ευθυμία 

(Επικουρική Ιατρός 

Νευρολογίας) 

 

15. 

Διεξαγωγή μελέτης καταγραφής των  επεμβάσεων εμφύτευσης 

συσκευών διαχείρισης του ρυθμού (βηματοδότες ή και 

απινιδωτές) της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 

 

Καρδιολογικό 

Ευάγγελος Πισιμίσης 

(Συντ. Δ/ντής 

Καρδιολογικού) 

 

16. 

Η συσχέτιση μεταξύ της κλίμακας ABCD3 SCORE και της 

βαρύτητας ενός επομένου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου 

στα παροδικά ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 

(εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών) 

 

Α’ Παθολογικό 

 

Αθανασάκης Γεώργιος 

(ειδικευόμενος Παθολογίας) 

 

17. 

Προεγχειρητική και διεγχειρητική εκτίμηση ενδοπεριτοναϊκού 

φορτίου νόσου σε ασθενείς που πάσχουν από περιτοναΪκή 

καρκινομάτωση που προέρχεται από καρκίνο των ωοθηκών, 

καρκίνο των σαλπίγγων πρωτογενή καρκίνο του περιτοναίου 

και καρκίνο αγνώστου πρωτογενούς προέλευσης που 

αντιμετωπίζονται με κυτταρομειωτική χειρουργική 

 

 

Μ + Γ 

 

Πατσούρας Κων/νος 

(Δ/ντής Μ+Γ Τμήματος) 

Χαλκιά Ευγενία 

(Επιμελήτρια Β’) 

 

18. 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ, Μη παρεμβατική πολυκεντρική προοπτική 

κλινική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση του ελέγχου 

της νόσου ασθενών με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη σε 

θεραπεία με σταθερό συνδυασμό δουταστερίδης και 

ταμσουλοσίνης στον ελληνικό πληθυσμό 

(χορηγία της εταιρείας ELPEN Pharmaceutical Co) 

 

Ουρολογικό 

 

Σταματίου Κων/νος 

(Δ/ντής Ουρολογίας) 

 Εμβολιασμός για τον SARS-COV-2 σε ασθενείς με ιδιοπαθείς   
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19. φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (ΙΦΝΕ). Πανελλαδική 

καταγραφή 

( με τη χρηματοδότηση της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης των 

Ιδιοπαθών Νόσων του Εντέρου) 

Γαστρεντερολογικό Ξουργιάς Βασίλειος 

(Δ/ντής του Τμήματος) 

 

20. 
Μορφολογία, ανάπτυξη και παραμόρφωση της 

σπονδυλικής στήλης σε ήπια και μέτρια σκολίωση: οι 

αλλαγές στην ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης είναι 

εγγενείς ή δευτερογενείς; 

 

Ορθοπαιδικό 

 

Γρίβας Θεόδωρος 

(Συντ. Δ/ντής του Τμήματος) 

 

21. 
“PROSPERITY I”  για την αξιολόγηση του ελέγχου της 

νόσου των ασθενών με καλοήθη Υπερπλασία του 

Προστάτη σε θεραπεία, με σταθερό συνδυασμό 

Δουταστερίδης και Αμσουλοσίνης στον ελληνικό 

πληθυσμό 

(χορηγία της εταιρείας «ΕΛΠΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ») 

 

 

Ουρολογικό 

 

 

Σταματίου Κων/νος 

(Δ/ντής Ουρολογίας) 

 

22. 
Συσχέτιση ηπατικών ενζύμων με την Killip Class και το 

κλάσμα εξώθησης ασθενών με STEMI υποβληθέντων σε 

πρωτογενή αγγειοπλαστική 
(εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών) 

 

Καρδιολογικό 

 

Καρακώστα Μαρία 

(ειδικευόμενη ιατρός 

Καρδιολογίας) 

23. Η επίδραση της εβδομαδιαίας χορήγησης αγωνιστή 

GLP-1 στη γλυκαιμική μεταβλητότητα ασθενών 

 με Σ.Δ. τύπου 2 

(εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών) 

 

Διαβητολογικό 

 

Παπαντωνίου Στυλιανή 

(ειδικευόμενη ιατρός 

Παθολογίας) 

24. Εκτίμηση της επιβάρυνσης της κατάστασης υγείας των 

φροντιστών ασθενών με χρόνια νοσήματα 

(διεξαγωγή μελέτης στα πλαίσια προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών) 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Τζανεττακού Ελένη  

(νοσηλευτρια) 
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6. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΩΝ 

 

6.1 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τη δυναμικότητα κλινών* 

 

Ετήσια στοιχεία 

μεταβολών δυναμικότητας κλινών* 

Εσωτερικές 

δομές 

Εξωτερικές 

δομές 
Σύνολο 

Προβλεπόμενες κλίνες    

Ανάπτυξη    

Θέση σε λειτουργία    

Θέση εκτός λειτουργίας    

Κατάργηση    

 

* ΠΡΟΣΟΧΗ! Στον Πίνακα αυτό συμπληρώνονται ΜΟΝΟ  τυχόν μεταβολές κατά τη 

διάρκεια του 2021 
 

6.2 Δυναμικότητα κλινών στο τέλος του έτους 

 

Κατάσταση στο τέλος έτους 
Εσωτερικές 

δομές 

Εξωτερικές 

δομές 
Σύνολο 

Προβλεπόμενες κλίνες 430  430 

Ανεπτυγμένες κλίνες 459  459 

Κλίνες σε λειτουργία 459  459 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Το έτος 2021 ο αριθμός των κλινών διαφοροποιόταν βάση της πανδημίας covid-19. 
 

Λοιπές δραστηριότητες σχετικά με τη δυναμικότητα κλινών (μη ολοκληρωθείσες στο 

τέλος του χρόνου αναφοράς) 

 

 6.3 Αιτηθείσες μετατροπές προβλεπόμενων κλινών (με τροποποίηση οργανισμού 

λειτουργίας) 

-  

-   

-  

 6.4 Λοιπές αιτηθείσες μετατροπές προβλεπόμενων κλινών (χωρίς τροποποίηση 

οργανισμού λειτουργίας) 

- 
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7. ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

7.1 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τις υποδομές 

 

 

Υποδομές 

 

 

Πραγματο- 

ποιηθείσες μεταβολές 

Περιγραφή Εμβαδόν Σκοπός 

 

Αγορά 
   

 

Ενοικίαση 
   

 

Πώληση 
   

 

Ανέγερση 
   

 

Επισκευή – Συντήρηση 

 

- Υλικά (Υδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, οικοδομικά κ.λ.π.) 

98.000,00 +ΦΠΑ 

- Επισκευή-συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του 

Νοσοκομείου.    69.000,00 +ΦΠΑ 

- Επισκευή-συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεως του Νοσοκομείου 130.000,00 +ΦΠΑ 

Αισθητικές παρεμβάσεις 

-  Εργασίες για την διαμόρφωση χώρων λόγο covid, 40.000,00 

+ΦΠΑ 

-   

 

 

 

Λοιπές δραστηριότητες σχετικά με τις υποδομές (μη ολοκληρωθείσες στο τέλος του 

χρόνου αναφοράς) 

 

 Αιτηθείσες μετατροπές υποδομών 

- ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 15.000,00 +ΦΠΑ 
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8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

8.1 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό 

 

Είδος Κόστος Σκοπός 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ τεμ.2 ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ τεμ.2 ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΟΣΜΟΜΕΤΡΟ ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ τεμ.2 ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ τεμ.5 ΔΩΡΕΑ  Νέα προμήθεια 

ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ τεμ.2 ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΔΩΡΕΑ  Αντικατάσταση 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ   τεμ.2 ΔΩΡΕΑ  Αντικατάσταση 

ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ  τεμ.10 ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ   τεμ.2 15.000,00 Νέα προμήθεια 

ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΦΛΕΒΩΝ ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ    ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ   τεμ.5 ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 18.000,00 Νέα προμήθεια 

ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΩΝ 

ΑΙΜΑΤΟΣ 6.200,00 
Νέα προμήθεια 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 11.500,00 Νέα προμήθεια 

HIGH FLOW  τεμ.10 35.000,00 Covid-19 

ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΘ  τεμ.5 ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΜΟΝΙΤΟΡ  τεμ.6 4.800,00 Αντικατάσταση 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ  τεμ.4 ΔΩΡΕΑ  Αντικατάσταση 

AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ  τεμ.10 ΔΩΡΕΑ  Αντικατάσταση 

AMBU ΠΑΙΔΩΝ τεμ.10 ΔΩΡΕΑ  Αντικατάσταση 

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΞΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΩΡΕΑ  Αντικατάσταση 

ΠΙΕΣΣΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  τυεμ.10 ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΜΟΝΙΤΟΡ  τεμ.10 ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ  τεμ.2 ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ ΙΝΟΟΠΤΙΚΟ ΔΩΡΕΑ  Covid-19 
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HIGH FLOW ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ ΙΝΟΟΠΤΙΚΟ ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΥΠΕΡΗΧΟΣ  21.000,00 Covid-19 

ΜΟΝΙΤΟΡ  τεμ.5 ΔΩΡΕΑ  Covid-19 

ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ  τεμ.4 6.000,00 Αντικατάσταση 

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ 11.000,00 Νέα προμήθεια 

ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟΣ 8.700,00 Αντικατάσταση 

ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟ 3.000,00 Νέα προμήθεια 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ 27.000,00 Νέα προμήθεια 

ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ ΕΣΠΑ Νέα προμήθεια 

OCT ΕΣΠΑ Νέα προμήθεια 

ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΣΠΑ Νέα προμήθεια 

      

      

 

 

 

 2. Μίσθωση εξοπλισμού 

 

Είδος  Κόστος  Σκοπός 

   

 

 3. Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού 

 

Είδος Κόστος Σκοπός 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 36.000,00+ ΦΠΑ 
Συντήρηση με 

Ανταλλακτικά 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 17.000,00+ΦΠΑ 
Συντήρηση με 

ανταλλακτικά 

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ 3.000,00+ΦΠΑ 
Συντήρηση με 

ανταλλακτικά 

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΑ + ΜΙΚΤΕΣ -ΨΗΦΙΑΚΆ 36.000,00 + ΦΠΑ 
Συντήρηση με 

Ανταλλακτικά 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ (τεμ.23) 26.670,00 + ΦΠΑ 
Συντήρηση με 

Ανταλλακτικά 

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ (τεμ.1) 26.500,00 + ΦΠΑ 
Συντήρηση με 

Ανταλλακτικά 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ (τεμ.9) 25.000,00 + ΦΠΑ 
Συντήρηση με 

Ανταλλακτικά 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (τεμ.1) 31.000,00 + ΦΠΑ 
Συντήρηση με 

Ανταλλακτικά 

ΚΛΙΝΕΣ  ΜΕΘ 16.910,00+ΦΠΑ 
Συντήρηση με 

ανταλλακτικά 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Μ.Τ.Ν (τεμ.15) 41.643,00+ΦΠΑ 
Συντήρηση με 

Ανταλλακτικά 
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ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ (τεμ.10) 49.300,00+ΦΠΑ 
Συντήρηση με 

Ανταλλακτικά 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (τεμ.12) 60.000,00+ΦΠΑ 
Συντήρηση με 

Ανταλλακτικά 

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ(τεμ.1) 28.000,00 + ΦΠΑ 
Συντήρηση με 

Ανταλλακτικά 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 100.000,00+ΦΠΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

 

 

8.2 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ηλεκτρο-μηχανολογικό εξοπλισμό 

 

 4.Αγορά εξοπλισμού 

 

Είδος  Κόστος  Σκοπός 

UPS  2.000 VA   τύπου  Line  interactive 1.800,00 +ΦΠΑ Νέα προμήθεια 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ  ΤΟΙΧΟΥ   195 w Φ65 ΜΕ 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 3
ων

 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
1.300,00 Νέα προμήθεια 

Επιτοίχια διπλά ροόμετρα οξυγόνου τύπου 3MFA /NF 

15 lpm ,με επιλογέα τριών εξόδων ροής Ο2- 

νεφελοποίησης , και δύο υγραντήρες 

6.400,00 Νέα προμήθεια 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ  ΧΡΗΣΗΣ      40/160 
2.300,00 Νέα προμήθεια 

ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΑΤΜΟΥ  ARI 
1.850,00 Νέα προμήθεια 

ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ   WILLO INVERTER 

230 V ΜΕ ΑΠΑΣΤΑΤΗ   SET 
1.450,00 Νέα προμήθεια 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΝΕΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
6.900,00 +ΦΠΑ Νέα προμήθεια 

Ηλεκτρονικός διαχειριστής αυτοματισμού  Η/Ζ 1.070,00 Νέα προμήθεια 

Κατασκευή νέου τμήματος εκκένωσης συλλέκτη και 

εγκατάσταση αυτού 
1.920,00 +ΦΠΑ Νέα προμήθεια 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PP-R 

ZNX 
2800,00 +ΦΠΑ Νέα προμήθεια 

   

 

 5.Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού 

  

Είδος  Κόστος  Σκοπός 

ΕΤΗΣΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ  

CARRIER  30GX 

2.750,00 +ΦΠΑ Συντήρηση 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΒΑΝΑΣ  

ΕΝ ΜΠΟΙΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 

6,000,00 +ΦΠΑ Συντήρηση με Ανταλλακτικά 

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ 5.000,00 Συντήρηση 
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ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΛΕΒΗΤΑ Ν01 ΚΑΙ Ν2 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ  

(σωληνωτό ταχυδρομείο)» 

3.600,00 +ΦΠΑ Συντήρηση 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ  ΓΙΑ  

ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ  ΠΟΡΤΕΣ 
2.200,00 Συντήρηση 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
1.265,00 +ΦΠΑ Συντήρηση 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ RICON 
200,00 +ΦΠΑ Συντήρηση 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 

ΨΥΚΤΩΝ 30 GX 
1.248,00 +ΦΠΑ Συντήρηση 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ 

ΣΤΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ZNX 

ΑΠΟ PP-R 

5.40,00 +ΦΠΑ 
Συντήρηση 

 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
190,00+ΦΠΑ Συντήρηση 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 
7.812,00 ΕΜ.ΦΠΑ Συντήρηση 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΥΛΟΣΩΛΗΝΩΝ 

ΛΕΒΗΤΩΝ Ν1 ΚΑΙ Ν2 

12.190,00 +ΦΠΑ Συντήρηση 

ΣΥΩΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

180.727,25 Συντήρηση 

 

8.3 Πραγματοποιηθείσες ενέργειες σχετικές με τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό 

 

 6.Αγορά εξοπλισμού 

Είδος  Κόστος  Σκοπός  

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ (covid -19) 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

5ου ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

2.490,00 +ΦΠΑ Νέα προμήθεια 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ COVID 1  

1.600,00 +ΦΠΑ Νέα προμήθεια 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ 

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 

ΦΑΚΕΛΩΝ COVID 1 

1.760,00 +ΦΠΑ Νέα προμήθεια 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ MBΝ 

1.960,00 +ΦΠΑ Νέα προμήθεια 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  10.00,00+ΦΠΑ Νέα προμήθεια 
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4Ος  

ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

6.758,00 ΕΜ.ΦΠΑ Νέα προμήθεια 

 

 7.Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού 

 

Είδος  Κόστος  Σκοπός 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΨΟΤΟΙΧΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
2.450,00 

+ΦΠΑ 

Συντήρηση με 

Ανταλλακτικά 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

(Χ2) 
400,00 +ΦΠΑ  

   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ 5.299,2 +ΦΠΑ 
Συντήρηση με 

Ανταλλακτικά 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

28.886,89 

ΕΜ.ΦΠΑ 

Συντήρηση με 

Ανταλλακτικά 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 1
Ος

 ΚΑΙ 2
Ος 

 ΚΤΙΡΙΟΥ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

8.773,20 

ΕΜ.ΦΠΑ 

Συντήρηση με 

Ανταλλακτικά 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
4.554,52 

ΕΜ.ΦΠΑ 

Συντήρηση με 

Ανταλλακτικά 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 
7.812,00 

ΕΜ.ΦΠΑ 

Συντήρηση με 

Ανταλλακτικά 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 
1. 568,60  
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9. ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   

Πληροφορική  
  

       Δαπάνες € 
   Software 19.800,00  
   Hardware/ Δίκτυα  45.690,00 
   Συμβάσεις συντήρησης  128.606,68 
   

     Έργα  Πληροφορικής 
    -  

    
•Έκδοση Ετήσιου Στατιστικού Δελτίου Νοσοκομείου. 

•Απόδοση Λογαριασμών email στα τμήματα του Νοσοκομείου σε χρήστες για ψηφιακή υπογραφή. 

•Εγκατάσταση e - Protocol στα τμήματα και δημιουργία χρηστών για τη λήψη αλληλογραφίας μέσω 

πρωτοκόλλου. 

•Ένταξη νέων ιατρείων στην Ολοήμερη Λειτουργία 

•Λειτουργία συστήματος υποδοχής και καταγραφής ασθενών στα ΤΕΠ τις ημέρες της εφημερίας με 

απόδοση αριθμού μητρώου. 

• Λειτουργία συστήματος online παραγγελιών εργαστηριακών εξετάσεων από τα ιατρεία των ΤΕΠ 

προς τα εργαστήρια του Νοσοκομείου. Ταυτόχρονη δημιουργία και εκτύπωση Ηλεκτρονικού 

Παραπεμπτικού Εργαστηριακών Εξετάσεων ΕΟΠΥΥ για όλες τις παραϊατρικές εξετάσεις. 

•Παραμετροποίηση του συστήματος της παραθυρικής για την καταχώριση των αιτήσεων χορήγησης 

υλικού από τις κλινικές. 

•Διαχείριση virtual servers για την πλέον ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων 

•Επέκταση της χωρητικότητας των servers για την κάλυψη των αναγκών του αξονικού. 

•Δημιουργία νέου site map  για την Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Δημιουργία νέων περιεχομένων, 

εμπλουτισμός και αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων. 

 Δημιουργία χρήστη open road για την καλύτερη λειτουργία της παραθυρικής εφαρμογής. 

•Καθημερινή συλλογή στοιχείων για την διαχείριση του Covid - 19 (αναφορά αποθεμάτων , κλινών, 

μοριακών αναλυτών , εργαστηριακών ελέγχων και υλικών εμβολιαστικού κέντρου.) 

•Καθημερινή ενημέρωση  του BI Covid - 19. 

•Παραμετροποίηση εφαρμογής για την λειτουργία του νέου τμήματος  Covid-19 

•Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού (Η/Υ - εκτυπωτές) - New server / Επισκευές. 

•Παραμετροποίηση εφαρμογών τμήματος κίνησης ασθενών ,διαχειρίσεων υλικών και λογιστηρίου για 

την εξαγωγή πληροφόρησης κόστους διαχείρισης του Covid - 19 

 Εγκατάσταση νέων θέσεων δικτύου 

• Εγκατάσταση συστήματος απομαγνητοφώνησης για τη διευκόλυνση των χρηστών του αξονικού. 
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  •Λειτουργία  συστήματος σειράς προτεραιότητας στα  ΤΕΠ  σε διασύνδεση  με το Πληροφοριακό 

Σύστημα του Νοσοκομείου και δοκιμές της διασύνδεσης αυτής. 

 Βελτιώσεις της εφαρμογής Διαχείρισης Τροφίμων (προστέθηκαν  δύο επιπλέον λειτουργίες στον 

κατάλογο απαιτούμενων παραλαβών από μη οριστικοποιημένες εξαγωγές) 

 Προστέθηκε πλήκτρο εμφάνισης μόνο των ενεργών τροφίμων στο κατάλογο διαμορφούμενων 

αποθέματος τροφίμων με μη οριστικοποιημένες εξαγωγές 

 Τροποποίηση του καταλόγου  διαμορφούμενου αποθέματος με σύνολο μη οριστικοποιημένων 

εξαγωγών (εμφάνιση τροφίμων μόνο με απόθεμα ,εκτύπωση μόνο ενεργών τροφίμων με 

απόθεμα και σελίδα ανά θέση αποθήκης). 

 Προσθήκη  συνόλου αξιών στο πρόγραμμα διαχείρισης παραγγελιών. 

 Προσθήκη στους καταλόγους διαμορφούμενου αποθέματος και απαιτούμενων παραλαβών 

ώστε να εμφανίζονταιι για τα τρόφιμα  οι ικανές δυνάμενες προμήθειες που μπορεί να γίνουν. 

(συμβατικά-εξωσυμβατικά). 

 Τροποποίηση του προγράμματος του Λογιστηρίου όσον αφορά τις συμβάσεις των τροφίμων 

ώστε να είναι δυνατή η αποδέσμευση ποσού σε επίπεδο παραγγελίας – ποσού τιμολογίου και η 

επιστροφή αυτού στο διαθέσιμο του ΚΑΕ. 

 



ΥΓΕΙΑ   

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2021 
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10. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 

1. Σύσταση και λειτουργία Ιατρείου Επανεξέτασης Ασθενών Covid-19,  μία φορά την εβδομάδα 

εκτός ημερών γενικής εφημερίας, από ώρα 10.00 π.μ. έως 12.30 μ.μ., στο χώρο του Ιατρείου 

Περιπατητικών Ασθενών του ΤΕΠ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες που 

έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία COVID-19, 

 

2. Σύσταση και λειτουργία Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου Γυναικολογικής Ογκολογίας, κάθε 

Δευτέρα, και από ώρα 09.00 π.μ έως 11.00 π.μ., εκτός ημερών Γενικής Εφημερίας,  στο χώρο 

του τμήματος Μ/Γ 

 

3.  Σύσταση και λειτουργία Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου Υπογονιμότητας, κάθε Πέμπτη, και 

από ώρα 12.00 π.μ έως 14.00 μ.μ., εκτός ημερών Γενικής Εφημερίας,  στο χώρο του τμήματος 

Μ/Γ 

 

4. Σύσταση και λειτουργία Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου Κολποσκοπήσεων και Παθολογίας 

του Τραχήλου της Μήτρας, κάθε Τετάρτη, και από ώρα 10.00 π.μ έως 13.00 μ.μ., εκτός ημερών 

Γενικής Εφημερίας,  στο χώρο του τμήματος Μ/Γ 
   

5.  Eγκατάσταση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «isupplies» για τη διενέργεια μέσω αυτής 

ηλεκτρονικών διαδικασιών προμήθειας. Η εφαρμογή διαφυλάσσει την εγκυρότητα της 

διαδικασίας προμήθειας με τρόπο που προσομοιάζει τους ηλεκτρονικούς δημόσιους 

διαγωνισμούς. 

  

6. Εγκατάσταση Συστήματος Απομαγνητοφώνησης Ιατρικών Πράξεων (10 άδειες χρήσης + 5 

θέσεις εργασίας) στο Νοσοκομείο, 
    

7. Προμήθεια μιας ακτινοδιαπερατής χειρουργικής τράπεζας, 

 

8. Πραγματοποίηση εργασιών ελαιοχρωματισμού στον 1
ο
 και 2

ο
 όροφο των Τ.Ε.Ι. του 

Νοσοκομείου (κτήριο Διοίκησης) 

 

9. Τοποθέτηση 7 κάδων των 60 λίτρων, για την εμπιστευτική διαχείριση και καταστροφή 

προσωπικών δεδομένων και την ανακύκλωση ακτινολογικών φιλμ και λοιπών ειδών (cd, dvd, 

ακτινογραφιών ψηφιακού τύπου και κάποιων παλαιοτέρων βρωμιούχου αργύρου), που 

περιλαμβάνονται στους φακέλους των ασθενών, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο προσωπικών 

δεδομένων του Νοσοκομείου μας. 
      
10. Ενίσχυση της ΜΕΘ & του τμήματος covid-19  με μηχανήματα υψηλής παροχής οξυγόνου 

HIGH FLOW 
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11.  Εγκατάσταση ψηφιακού συστήματος για την κίνηση και διαχείριση των ασθενών στο 

Τμήμα Επειγόντων περιστατικών( σύστημα προτεραιοποίησης) 

 

12.  Ενίσχυση της δυναμικής του Νοσοκομείου -Έναρξη λειτουργίας 10 κλινών ΜΕΘ Covid-19,  

κατόπιν ανάλογης αναδιαρρύθμισης των χώρων από δωρεά του Ι.Σ.Ν. και με πλήρη στελέχωση 

από ειδικά καταρτισμένο Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό  
  

13.  Πραγματοποίηση εργασιών ελαιοχρωματισμού & επισκευών  για την εσωτερική ανακαίνιση 

του παλαιού κτηρίου της Καρδιολογικής Κλινικής. 

 

14. Σύσταση και λειτουργία Εμβολιαστικού Κέντρου στον 3
ο
 όροφο του Νοσοκομείου για τον 

εμβολιασμό του Υγειονομικού προσωπικού. 

 

15. Μετεγκατάσταση του Εμβολιαστικού Κέντρου στο Ισόγειο του Κτηρίου Διοίκησης (κτήριο 

Τ.Ε.Ι.) και δημιουργία αίθουσας ΜΑΦ, για τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού. 
   

16. Τοποθέτηση 2 (δύο) θερμοκαμερών στις εισόδους του Κεντρικού Κτηρίου και του Κτηρίου 

Διοίκησης αντίστοιχα. 

 

17.  Σύσταση και λειτουργία νέων τμημάτων νοσηλείας περιστατικών  Covid-19 στον 3
ο
 και 5

ο
 

όροφο του Νοσοκομείου, στα πλαίσια της αντιμετώπισης του 3
ου

 κύματος της πανδημίας. 

  

18. Προσθήκη εμβολιαστικής γραμμής στο εμβολιαστικό Κέντρο του Νοσοκομείου που 

αφορά στο εμβόλιο Johnson & Johnson. 

 

19. Δημιουργία Ιατρείου Διαλογής Ύποπτων Παιδιατρικών Περιστατικών στο χώρο του ΤΕΠ 

Παίδων. 

 

20. Δημιουργία και έναρξη λειτουργίας του Εμβολιαστικού Κέντρου Παίδων. 

 

21. Έναρξη Επιστημονικής Συνεργασίας με Ε.ΚΕ.ΦΕ Δημόκριτος – Τράπεζα Ιστικών 

Μοσχευμάτων. 

 

22. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 

Νοσοκομείου για «Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Καρδιολογικής Κλινικής 

ΤΖΑΝΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά» 
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23. Προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ μέσω ΕΣΠΑ, με  χρηματοδότηση 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  

 OCT με  fluo για το μηχάνημα DRI OCT TRITON PLUS του Οίκου Topcon 

Ιαπωνίας,  

 Λαπαροσκοπικός Πύργος Γυναικολογικού -(ένας(1) πύργος), των 

κατασκευαστικών οίκων WISAP MEDICAL TECHNOLOGY GMbH 

(ενδοσκοπική κάμερα, μόνιτορ, πηγή ψυχρού φωτισμού,  συσκευή διόγκωσης 

πνευμοπεριτοναίου και τροχήλατο τοποθέτησης μηχανημάτων)  και STEMA 

MEDIZINTECHNIC GMbH (οπτικές υστεροσκοπίου και συσκευή πλύσης-

αναρρόφησης) ΓΕΡΜΑΝΙAΣ,  

  Μηχάνημα φακοθρυψίας- Whitestar Signature του Οίκου JOHNSON & 

JOHNSON Η.Π.Α, Εξοπλισμός εξεταστικής μονάδας ΩΡΛ με ενσωματωμένο 

μικροσκόπιο–ένα(1) μηχάνημα OPTIMUS ELITE του Οίκου OPTOMIC 

ΙΣΠΑΝΙΑΣ,  

 Φορητός Υπέρηχος του Οίκου MINDRAY, εργοστασίου κατασκευής SHENZEN 

MINDRAY BIOMEDICAL ELECTRONICS Co Ltd Κίνας, 

  Σύστημα Ψηφιακής Μαστογραφίας για το μηχάνημα SELENIA DIMENSIONS 

(Avia Package) του Οίκου HOLOGIC Inc Η.Π.Α, 
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Έργα ΕΣΠΑ 
 

Τίτλος πρότασης 

Πεδίο (πχ 
υποδομές/ 
προσωπικό) Προϋπολογισμός 

Δικαιούχος/ 
Συνδικαιούχος Ε.Π./ Ταμείο 

  
«Ενίσχυση του Γ.Ν.Π.«ΤΖΑΝΕΙΟ» 

με επικουρικό προσωπικό για την 

ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της 

επιδημίας COVID-19» 

 

 
Προσωπικό 

 

 
883.200,00 

 

 
Συνδικαιούχος 

 

 
Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) 

 

  

«Προμήθεια ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες του 

Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά 

ΤΖΑΝΕΙΟ» με κωδικό ΟΠΣ 

5041425 
 

 
Εξοπλισμός 

 

 

 
1.729.600,00 

 

 
Δικαιούχος 

 

 
Ευρωπαϊκό 

Ταμείο 

Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) 

 

  
«Ενεργειακή αναβάθμιση του 

Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά 

"Τζάνειο"» με Κωδικό ΟΠΣ 5037947 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 

και αναφέρεται στις μελέτες του 

Έργου. 

 

 
Υποδομές 

 

 
1.906.381,17 

 

 
Δικαιούχος 

 

 
Ευρωπαϊκό 

Ταμείο 

Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) 

 

(Όλες οι πράξεις για τα Νοσοκομεία είναι δικαιούχος/ 

συνδικαιούχος ΕΤΠΑ/ΕΚΤ) 

   


