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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ                                                                          
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 (1ο 15νθήμερο) 

 

Α. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 

Την αναφερόμενη περίοδο πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω προσλήψεις προσωπικού: 

 

Α.1 Ιατρικό Προσωπικό  
 

1. Διευθύντρια Αναισθησιολογίας  

2. Διευθυντής Μαιευτικής & Γυναικολογικής  

3. Επιμελήτρια Α΄ ΩΡΛ 

4. Επιμελητής Α΄ Οδοντιατρικής  

5. Επιμελητής Α’ Ακτινοδιαγνωστικής  

6. Επικουρικός Γυναικολόγος 

7. Επικουρική Ψυχίατρος  

8. Επικουρική Βιοπαθολόγος  

Επίσης οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας, ενισχύθηκαν με τη 
σύναψη συνεργασιών με ιδιώτες ιατρούς, των ειδικοτήτων:  

- Γενικής Ιατρικής 

- Ψυχιατρικής 

- Γενικής Χειρουργικής  

 

Α.2 Νοσηλευτικό Προσωπικό  
 

1. Ένα (1) άτομο ΠΕ Νοσηλευτών  

2. Έξι (6) άτομα ΤΕ Νοσηλευτών  

3. Ένα (1) άτομο ΤΕ Μαιών  

4. Δεκαοκτώ (18) άτομα ΔΕ Νοσηλευτών  
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Α.3 Παραϊατρικό Προσωπικό  
 

1. Ένα (1) άτομο ΠΕ Βιολόγων 

2. Ένα (1) άτομο ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων  

3. Ένα (1) άτομο ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου  

 

Α.4 Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό  
 

1. Δύο (2) άτομα ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού  

2. Ένα (1) άτομο ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας 

3. Ένα (1) άτομο ΔΕ Ψυκτικών  

4. Ένα (1) άτομο ΔΕ Οδηγών 

5. Δύο (2) άτομα ΥΕ-Γενικών Καθηκόντων  

6. Τρία (3) άτομα ΔΕ Μαγείρων 

7. Δεκαπέντε (15) άτομα Προσωπικό Ασφαλείας 

8. Έντεκα (11) άτομα ΥΕ Καθαριστών  

 

Β. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ  
 

Το Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας υλοποίησε 

μια σειρά ενεργειών, όπως: 

 Τοποθέτηση ηλεκτρονικής-αυτόματης μπάρας στην είσοδο του νοσοκομείου 

 Προμήθεια δύο (2) θερμικών καμερών (η μία απόρροια δωρεάς εταιρίας)  

 Προμήθεια δύο (2) οικίσκων (ο ένας δωρεά της Ύπατης Αρμοστείας)  

 Προμήθεια τριών (3) χημικών τουαλετών 

 Προμήθεια τριών (3) μηχανημάτων μοριακής ανάλυσης (pcr) (το ένα αποτελεί 

δωρεά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) 

 Προμήθεια κλιματιστικού τύπου ντουλάπας 
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 Η τεχνική υπηρεσία μερίμνησε για τη ραφή μασκών προστασίας τόσο για το 

προσωπικό του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου, όσο και για όσους προσέρχονταν στο 

χώρο του νοσοκομείου, δίχως μάσκα προστασίας  

 Προμήθεια απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (μόνιτορ ζωτικών 

οργάνων, αναίμακτος αναλυτής αερίων, ηλεκτροκαρδιογράφος, σπιρόμετρο κ.τ.λ.) 

 Προμήθεια rapid tests (διατέθηκαν rapid tests και από την Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου ενώ αγοράστηκαν επιπλέον και από ίδιους πόρους του Νοσοκομείου) 

 Προμήθεια του απαραίτητου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού {Μέτρα 

Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), ήτοι στολές υψηλής προστασίας τύπου TYVEK, μάσκες 

προστασίας, FFP2, ποδονάρια, χειρουργικά γυαλιά, εξεταστικές μπλούζες, γάντια} 

 Προμήθεια συσκευής απολύμανσης 

 Σύναψη σύμβασης με πιστοποιημένη εταιρεία βιολογικού υλικού για την 

αποστολή δειγμάτων σε μικροβιολογικά εργαστήρια της Αττικής  

 Συνεχής και διαρκής εκπαίδευση (από στελέχη της Νοσηλευτικής Σχολής του 

Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου) 

 Διαμόρφωση χώρων απομόνωσης στην Παθολογική Κλινική  

 Διενέργεια εξετάσεων μοριακού ελέγχου (pcr) για την ανίχνευση covid-19 σε 

υγειονομικό προσωπικό και κατοίκους γειτονικών νησιών (Λειψοί, Πάτμος) 

 Εκπόνηση Εσωτερικού Κανονισμού Λοιμώξεων 

 Ανάπτυξη δύο (2) πλήρως εξοπλισμένων εμβολιαστικών κέντρων.  

 

Γ. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ –ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 Έναρξη λειτουργίας ψηφιακού μαστογράφου, κατόπιν εξασφάλισης της 

προβλεπόμενης άδειας, από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας (Ε.Ε.Α.Ε.) 

 Υλοποίηση δυνατότητας διενέργειας τεστ νοημοσύνης (WAIS-IV)  
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 Αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και λειτουργία ιατρείου ΩΡΛ 

 Κάλυψη με ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου του Κ.Υ. Πάτμου, Π.Ι. Λειψών & Π.Ι. Αγαθονησίου  

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2019 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2020 

 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

(%) 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Τιμολογημένες αγορές 

(σωρευτικά) 
3.385.905,94€ 3.080.575,02€ -9,02 - 

2 
Ληξιπρόθεσμες 

οφειλές 
450.152,54€ 267.174,05€ -40,65 - 

3 
Τακτικές Αμοιβές 

επικουρικού 
προσωπικού 

748.460,79€ 928.867,61€ 24,10 

Σημειώνεται ότι η αύξηση 
αριθμού απασχολουμένων ως 

επικουρικό προσωπικό 
(βλ. ενότητα Α) 

4 

Αγορές για την 
πραγματοποίηση 
εργαστηριακών 

εξετάσεων 

48.034,13€ 141.416,10€ 194,41 

Η αύξηση του κόστους σε 
σύγκριση με το 2019, 

οφείλεται, στη διενέργεια νέων  
εργαστηριακών εξετάσεων 

από το Νοσοκομείο μας, που 
δεν πραγματοποιούνταν 
παλαιότερα όπως: (α) 

Θυρεοειδικές εξετάσεις, 
(β) Καλλιέργειες ούρων, 
(γ) ηπατικές εξετάσεις 

αίματος, (δ) καρκινικοί 
δείκτες, 

(ε) εξετάσεις για λοιμώδη 
νοσήματα κτλ 

 

Επιπρόσθετα το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ολοκληρώθηκε η σύνταξη 

οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2017 και 2018 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 

καθώς και ο έλεγχός τους από Ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Παράλληλα 

ολοκληρώθηκε η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του οικονομικού 

έτους 2019.    
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Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι παρεμβάσεις στην κτηριακή υποδομή 
του Νοσοκομείο μας την αναφερόμενη χρονική περίοδο: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

1 Εργασίες στον αίθριο χώρο του Νοσοκομείου Τακτικός Προϋπολογισμός 

2 Προμήθεια PVC στο αίθριο χώρο του Νοσοκομείου Τακτικός Προϋπολογισμός 

3 
Εργασίες ανακατασκευής στον ξενώνα Άρη, ΠΙΚΠΑ,  Προκάτ Ελπίδα 

και Βίλα 109 
Αποθεματικό 

4 Διαμόρφωση χώρου ταφής για τους Ψυχικά ασθενείς Τακτικός Προϋπολογισμός 

5 Ελαιοχρωματισμός της Χειρουργικής κλινικής Τακτικός Προϋπολογισμός 

6 Τοποθέτηση νέας αυτόματης πόρτας Τακτικός Προϋπολογισμός 

7 Τοποθέτηση αυτόματης μπάρας στην κεντρική είσοδο Τακτικός Προϋπολογισμός 

8 Προμήθεια Πινακίδων σήμανσης στο Νοσοκομείο Τακτικός Προϋπολογισμός 

9 Προμήθεια καθισμάτων αναμονής Τακτικός Προϋπολογισμός 

10 Προμήθεια και τοποθέτηση πτυσσόμενων κάγκελων για το Νοσοκομείο Τακτικός Προϋπολογισμός 

11 Προμήθεια PVC κουφωμάτων για τη Νοσηλευτική Σχολή Τακτικός Προϋπολογισμός 

12 Προμήθεια αντλιών λυμάτων Τακτικός Προϋπολογισμός 

13 Προμήθεια Ηλιακών θερμοσιφώνων για τις ανάγκες των ΠΡΟΚΑΤ Τακτικός Προϋπολογισμός 

14 
Προμήθεια κουφώματων PVC για τις ανάγκες του 

Φυσικοθεραπευτηρίου 
Τακτικός Προϋπολογισμός 

15 Προμήθεια UPS και μπαταριών Τακτικός Προϋπολογισμός 

16 Προέκταση δικτύου  Ο2 Τακτικός Προϋπολογισμός 

17 Προμήθεια ανταλλακτικών ψυκτικών θαλάμων και τοποθέτηση τους Τακτικός Προϋπολογισμός 

18 Προμήθεια πυροσβεστήρων Τακτικός Προϋπολογισμός 

19 Προμήθεια δυο πορτών  PVC Τακτικός Προϋπολογισμός 

20 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων Τακτικός Προϋπολογισμός 

21 Προμήθεια κλιματιστικού τύπου ντουλάπας Αποθεματικό 

22 Αγορά πολυκόφτη για τις ανάγκες του Μαγειρείου Αποθεματικό 
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23 Διάφοροι ελαιοχρωματισμοί εντός του νοσοκομείου Αυτεπιστασία 

24 
Τοποθέτηση διαχωριστικών πορτών και διαμόρφωση χώρου στο 

Νοσοκομείο και στο Μικροβιολογικό 
Αυτεπιστασία 

25 
Διαμόρφωση χώρου οικίσκου (Ηλεκτρολογικά – κλιματισμός- δάπεδο- 

Υδραυλικά –κλπ) 
Αυτεπιστασία 

26 Κατασκευή στην ΜΤΝ για τη δημιουργία  αποθήκης Αυτεπιστασία 

 
27 

 
Κατασκευή WC στην Παθολογική κλινική Αυτεπιστασία 

28 Ανακατασκευή WC Θυρωρείου Αυτεπιστασία 

29 Επισκευή – συντήρηση  Θυρωρείου Νοσοκομείου Αυτεπιστασία 

30 Έργα υγρομόνωσης Αυτεπιστασία 

 

ΣΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 

Σημαντικές επίσης ήταν η ενίσχυση του Νοσοκομείου μας με νέα ιατροτεχνολογικά 
μηχανήματα. Αξίζει να τονιστεί και η συμβολή συμπολιτών μας, που συνέδραμαν με 
τη δωρεά τους:   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ Τακτικός Προϋπολογισμός 

2 ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ Τακτικός Προϋπολογισμός 

3 
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ  BENEHEART D3 

MINDRAY 
Τακτικός Προϋπολογισμός 

4 
ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Epm12M 

MINDRAY (TEM. 2) 
Τακτικός Προϋπολογισμός 

5 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ 

SYSTEM G 
Τακτικός Προϋπολογισμός 

6 
ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

PDJ-7880 (ΤΕΜ. 3) 
Τακτικός Προϋπολογισμός 

7 
ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 

ΑΙΜΑΤΟΣ 
Τακτικός Προϋπολογισμός 

8 ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ SMART PFT USB Τακτικός Προϋπολογισμός 
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9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟΥ TRIAGLE Τακτικός Προϋπολογισμός 

10 ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΩΡΛ Τακτικός Προϋπολογισμός 

11 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ 

ΩΡΛ 
Τακτικός Προϋπολογισμός 

12 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟΣ 

TRIANGLE 
Τακτικός Προϋπολογισμός 

13 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ 

ΛΑΜΠΤΗΡΑ UV (ΤΕΜ.2) 
Τακτικός Προϋπολογισμός 

14 ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ BOSCH GTC Τακτικός Προϋπολογισμός 

15 ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΟ (ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΟ) Τακτικός Προϋπολογισμός 

16 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΟΥΡΩΝ 
Τακτικός Προϋπολογισμός 

17 
ΕΙΔΙΚΑ ΦΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
Αποθεματικό 

18 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ Lowenstein Δωρεά 

19 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ  GE MAC 

3500 
Δωρεά 

20 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ QIAGEN ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 

ΛΟΙΜΟΞΕΩΝ 
Δωρεά 

21 ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ Δωρεά 

22 ΜΟΝΙΤΟΡ DASH 3000 (ΤΕΜ. 2) Δωρεά 

23 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΛΕΒΩΝ VF08 

ZY-725 (ΤΕΜ. 2) 
Δωρεά 

24 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ  ΑΓΓΕΙΑΚΟΣ 

PHILIPS UV 22 
Δωρεά 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
 

- Δήμος Λέρου (συνδρομή με ασθενοφόρο και ιατρό στα πλαίσια διοργάνωσης αγώνων 

δρόμου στη μνήμη του Μιλτιάδη Παπαντωνάκη). 

- Λιμενικό Σώμα (συνδρομή με ιατρικό προσωπικό στα πλαίσια ασκήσεων που κατά καιρούς 

επιχειρούνται)   

- Τάγμα Εθνοφυλακής (παραχώρηση εξοπλισμού από το Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου)  
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- Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) (Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Είμαστε 

Ασφαλείς, σε Ετοιμότητα & Εκπαιδευόμενοι) 

- Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (παραχώρηση εξοπλισμού από το Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου) 

- Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. (το Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου προμηθεύτηκε με ένα 

οικίσκο) 

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου {το Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου προμηθεύτηκε με αναλώσιμο 

υγειονομικό υλικό, rapid tests, αναπνευστήρα και μηχάνημα μοριακής ανάλυσης (pcr)} 

- Ιατρικός Σύλλογος Επαρχίας Καλύμνου (το Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου αποδέχθηκε 

δωρεά αναλώσιμου υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες του ιατρικού του δυναμικού) 

- Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου (παραχώρηση έκτασης από πλευράς 

Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου έτσι ώστε να κατασκευαστεί χώρος αναφορικά με τη 

δημιουργία μιας ιατρικής μονάδας, προμήθεια από μεριάς Κ.Υ.Τ. με rapid tests)  

- Σύλλογος Αγίας Μαρίνας Λέρου (αποδοχή δωρεάς) 

- Δημοτική Παράταξης «Λέρος Νέα Αρχή» (αποδοχή δωρεάς θερμικής κάμερας και 

υλικών)  

- Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (αποδοχή δωρεάς κλινοσκεπασμάτων) 

- Μ.Κ.Ο «Echo100plus» (αποδοχή δωρεάς) 

- M.K.O. «Άρσις» (αποδοχή δωρεάς) 
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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ                                                                                                      
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 (2ο 15νθήμερο) – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 (1ο 15νθήμερο) 

 

Α. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 

Με συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης, της Διοικητικής & Οικονομικής Διεύθυνσης 

του Κ.Θ-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου και με επισπεύδουσα υπηρεσία, το Τμήμα Ανθρώπινου 

Δυναμικού του Νοσοκομείου μας, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω προσλήψεις 

στελεχών: 

Α.1 Προσλήψεις Ιατρών 
 

 Διευθυντής Ουρολόγος (22-07-2021)  

 Επιμελητής Α΄-Καρδιολόγος (04-08-2021) 

 Επιμελητής Α΄-Ορθοπεδικός (05-05-2021) με μετάθεση από Κ.Υ. Καλλονής 

 Επιμελήτρια Β΄-Βιοπαθολογός (12-11-2021) (με μετάθεση από το Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου) 

 Επικουρικός Ιατρός-Γυναικολόγος  

 Συνεργασία με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής  

 Συνεργασία με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Ψυχιατρικής 

 Συνεργασία με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Γενικού Χειρουργού  

Α.2 Πρόσληψη παραϊατρικού προσωπικού  
 

 Επικουρική Φαρμακοποιός (ΠΕ) 

Α.3 Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού 
 

 Έντεκα (11) Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών 
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Β. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 
 

Εφαρμόστηκε με επιτυχία το σχέδιο έκτακτης επιχειρησιακής ετοιμότητας αναφορικά 

με τη διαχείριση αυξημένης συρροής και νοσηλείας περιστατικών ατόμων θετικών 

στον ιό Sars-Cov 2.  

Ενδεικτικά υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:  

 Λειτουργική διαμόρφωση του θαλάμου covid-19  

{εγκατάσταση smart τηλεοράσεων και δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο (wi-fi)}. 

 

 Προμήθεια σύγχρονου μοριακού μηχανήματος (ABBOTT ID NOW) ανίχνευσης του ιού 

sars-cov2  σε χρονικό διάστημα λιγότερο των 12 λεπτών  

{σσ: το μικροβιολογικό εργαστήριο πλέον διαθέτει  συνολικά τρία (3) μοριακά μηχανήματα 

στη γενικότερη προσπάθεια διαχείρισης της πανδημίας}. 

 

 Εγκατάσταση συστήματος εμφιάλωσης οξυγόνου 

 

 Προμήθεια ροόμετρων, εκτονωτών παροχής ιατρικού αερίου και φιαλών οξυγόνου  

 
 Σύναψη σύμβασης με πιστοποιημένη εταιρεία βιολογικού υλικού για την αποστολή 

δειγμάτων σε μικροβιολογικά εργαστήρια της Αττικής 

 
 Προμήθεια rapid tests 

 
 Προμήθεια kit για μοριακά tests  

 
 Αξιοποίηση δωρεάς από τη 2η Υ.ΠΕ. ενός μηχανήματος αυξημένης ροής οξυγόνου 

(high-flow). 

 
 Προμήθεια του απαραίτητου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού {Μέτρα Ατομικής 

Προστασίας (Μ.Α.Π.) ήτοι στολές υψηλής προστασίας τύπου TYVEK, μάσκες 

προστασίας, FFP2, ποδονάρια, χειρουργικά γυαλιά, εξεταστικές μπλούζες, γάντια}. 

 
 Συνεχής και διαρκής εκπαίδευση (από στελέχη της Νοσηλευτικής Σχολής του Κ.Θ.-

Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου) σε θέματα covid-19. 
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Συντονισμένες ενέργειες για τη μετακίνηση αναισθησιολόγων από νοσοκομεία της 

Αττικής, καθώς και από γειτονικά νησιά, για τον περιορισμό δυσλειτουργιών στην 

εφημέρευση του αναισθησιολογικού τμήματος. 

 

 Οι παραπάνω δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με συνεργασία της Ιατρικής, 

Νοσηλευτικής, Διοικητικής, Τεχνικής, Οικονομικής Υπηρεσίας και του Τμήματος 

Επιστασίας.  

 

 Στην επιτυχή διαχείριση της κατάστασης σημαίνων ήταν ο ρόλος του 

μικροβιολογικού εργαστηρίου, με την καθημερινή πραγματοποίηση test,  ηλεκτρονικών 

καταχωρήσεων στα μητρώα covid καθώς και η συμμετοχή υπηρεσιακού στελέχους της 

επιτροπής λοιμώξεων αφού σε καθημερινή βάση αποστέλλονταν σειρά στατιστικών 

στοιχείων-δεδομένων σε διάφορους δημοσίους φορείς (Υπουργείο Υγείας, 2η Υ.ΠΕ., 

ΕΚΑΒ.  

 
 Τέλος καταλυτική υπήρξε η συνδρομή στη διαχείριση περιστατικών covid-19 και του  

ιδιώτη συνεργαζόμενου με το Νοσοκομείο μας Γενικού Ιατρού.  

Γ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

 Με πρωτοβουλία του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και των Ιατρών Υπηρεσίας 

Υπαίθρου, πραγματοποιήθηκαν τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, με τη συμμετοχή 

των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου. 

 

 Η Ιατρική Υπηρεσία με πρωτοβουλία του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και των 

Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου, υλοποιήθηκε η 1η επιστημονική ιατρική διημερίδα 

«Επειγοντολογίας». 

 

 Πραγματοποίηση ψυχιατρικού σεμιναρίου σε συνεργασία με το ελληνικό δίκτυο 

«Ακούγοντας Φωνές», δράση που υλοποιήθηκε από Ψυχολόγο του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. 

Λέρου και ειδικευόμενο ψυχίατρο.  
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Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

 Με τη συνεργασία της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (αποφασιστική-καίρια ήταν 

η συμβολή της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και υπεύθυνης-συντονίστριας του 

εμβολιαστικού κέντρου): 

   

 εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου στο Κ.Θ.-Γ.Ν. 

Κ.Υ. Λέρου, με την πραγματοποίηση  μέχρι στιγμής 16.588 (συγκεντρωτικά στατιστικά 

στοιχεία της 25ης Ιανουαρίου 2022) συνολικών εμβολιασμών (χορήγηση α, β, γ, δόσης 

καθώς και εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson) ,  

 με τη βοήθεια της κοινωνικής υπηρεσίας ξεπεράστηκαν γραφειοκρατικά 

προσκόμματα και πραγματοποιήθηκε ο εμβολιασμός των τροφίμων του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. 

Λέρου, 

 πραγματοποιήθηκαν κατ’ οίκον εμβολιασμοί,    

 πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες επισκέψεις κλιμακίου του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου 

για την πραγματοποίηση εμβολιασμών στη νήσο Λειψοί στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράμματος με την κωδική ονομασία «Γαλάζια Ελευθερία», 

 σχεδιασμός για την πραγματοποίηση εμβολιασμών παιδιών. 

 

 Συνεργασία-αδελφοποίηση μαιευτικής κλινικής Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου με τη Β΄ 

Μαιευτική- Γυναικολογική Πανεπιστημιακή Κλινική του Αρεταίειου Νοσοκομείου, 

με πρωτοβουλία του Διευθυντή Μαιευτικής Κλινικής της νοσηλευτικής μας μονάδας.   

 

 Κάλυψη με ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου του Κ.Υ. Πάτμου, του Π.Ι. Λειψών και Π.Ι. 

Αγαθονησίου,  

 
 Εξασφάλιση χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων σε ασθενείς covid-19 
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Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 

Οι κυριότερες κτιριακές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2021-2022 στο 

Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου  με συνεργασία της  Τεχνικής και Οικονομικής Υπηρεσίας ήταν: 

 

 Η ολοκλήρωση ανακατασκευής αίθριου χώρου του νοσοκομείου, κόστους περίπου 80.000,00€ 

(τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου, ανάπλαση-συντήρηση πεζοδρομίων, αποχετευτικό δίκτυο όμβριων 

υδάτων)  

 

 Η Τοποθέτηση νέων κλιματιστικών μηχανημάτων στο χειρουργείο (3.800,00€) 

 
 Η Τοποθέτηση αγώγιμου δαπέδου στο χειρουργείο και στο μαιευτικό χειρουργείο (11.600,00€) 

 
 Η Προμήθεια θυρών ακτινοπροστασίας στο χειρουργείο (13.700,00€) 

 
 Η Ολοκλήρωση εργασιών σε νέο χώρο αναφορικά με την ταφή ψυχικά ασθενών (20.000,00€) 

 
 Το Νέο κέντρο φιαλών για οξυγόνο ιατρικό αέρα και διοξείδιο του άνθρακα στις δύο (2) χειρουργικές 

αίθουσες (4.300,00€) 

 
 Η Προμήθεια ανοξείδωτων ερμαρίων (5.500,00€) 

 
 Η Εγκατάσταση συστήματος πλήρωσης φιαλών οξυγόνου (24.200,00€) 

 
 Το Σύστημα πυρασφάλειας στο computer room (11.300,00€) 

 
 Η Προμήθεια κουφωμάτων στο νοσοκομείο (PVC- 11.800,00€) 

 
 Η Κατασκευή πέργκολας και ράμπας στο ΤΕΠ (χώρος αναμονής ασθενών) 

 
 Η Κατασκευή πέργκολας στον εξωτερικό χώρο της Παθολογικής Κλινικής 

 
 Η Συντήρηση χώρου φυσικοθεραπευτηρίου και πλυντηρίων 

 
 Οι Υδρομονώσεις νοσοκομείου  
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 Οι Αποφράξεις δικτύων όμβριων υδάτων και αποχέτευσης, τοποθέτησης νέων φρεατίων (7.000,00€) 

 
 Η Ανακατασκευή θυρωρείου νοσοκομείου και περιοχής Λεπίδων  

 
 Η Κατασκευή WC προκάτ Ελπίδας και 5ης Βίλας (6.000,00€) 

 
 Η Κατασκευή κουζίνας προκάτ Ελπίδας (3.000,00€) 

 
 Ο ελαιοχρωματισμός  «προκάτ Κιβωτού» 

 
 Η Επισκευή Ξενώνα Άρη (υδραυλική εγκατάσταση + μόνωση) (19.000,00€) 

 
 Η Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσίφωνων 

 
 Η Τοποθέτηση ηλεκτρικής πόρτας στο κτηριακό συγκρότημα «ΤΑΜΕΑ» (4.000,00€) 

 

ΣΤ.ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και σε συνεργασία με την Οικονομική 

Υπηρεσία, που ανέλαβε τη διεκπεραίωση των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών 

πραγματοποιήθηκε η προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:  

 

 Προμήθεια ορθοπεδικής έλξης για το χειρουργικό τραπέζι (31.300,00€) 

 

 Προμήθεια μηχανημάτων και χειρουργικών εργαλείων (διαθερμία, κάμερα με παρελκόμενα κτλ) 

για τις ανάγκες του ουρολογικού ιατρείου συνολικού ύψους (59.000,00€) 

 
 Εργαλεία ΩΡΛ (25.000,00€) (λειτουργία ιατρείου ΩΡΛ) 

 
 Προμήθεια ροόμετρων, εκτονωτών παροχής ιατρικού αερίου και φιαλών οξυγόνου για τις 

ανάγκες της κλινικής covid-19 (13.500,00€) 

 
 Προμήθεια συσκευών Holter για τις ανάγκες της καρδιολογικής κλινικής (5.900,00€) 

 
 Τραπέζια αιμοκάθαρσης (4.600,00€) 
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 Προμήθεια φορείων μεταφοράς ασθενών (8.000,00€) 

 
 Προμήθεια καταψύκτη πλάσματος (4.900,00€) 

 
 Προμήθεια συστήματος ωτοακουστικών εκπομπών ύψους (4.600,00€) 

 

 Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών καρεκλών εκκένωσης (αμαξίδια ανάβασης) συνολικού ύψους 

(3.800.00€) 

 
 Προμήθεια μόνιτορ για νεογνά (3.500,00€) 

 
 Προμήθεια μόνιτορ για την Παθολογική Κλινική (3.000,00€) 

 
 Προμήθεια λάμπας αποστείρωσης (1.200,00€) 

 
 Κρεβάτι για τις ανάγκες μαιευτικής κλινικής (1.000,00€) 

 
 Προμήθεια τεσσάρων (4) νοσοκομειακών κρεβατιών για τις ανάγκες του χώρου (1.000,00€) 

 
 Προμήθεια σταθερών καρεκλών για τις ανάγκες του εμβολιαστικού κέντρου (1.300,00€) 

 
 Προμήθεια οξύμετρων παλμικής παλάμης (pulse oximeter model  No G1B) (600,00€) 

 
 Αποδοχή δωρεάς ενός (1) αναβατορίου γερανού  

 
 Αποδοχή δωρεάς ενός (1) υπερήχου για τις ανάγκες της Μαιευτικής Κλινικής  

 
 Αποδοχή δωρεάς ενός (1) μηχανήματος high- flow από τη 2η Υ.ΠΕ.  
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Ζ. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη, με τη συμβολή της οικονομικής υπηρεσίας του 
νοσοκομείου μας αποτελούν:  

 Μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Νοσοκομείου  κατά 39,97%, για δεύτερο 
συνεχόμενο έτος.  
 Αύξηση των τακτικών αμοιβών, για δεύτερο έτος, αποτέλεσμα, του αυξημένου 
αριθμού προσλήψεων καταγράφεται  

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2020 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2021 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

(%) 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Ληξιπρόθεσμες 
οφειλές 

267.174,05€ 160.373,75€ -39,97% 

Σημειώνεται πως το 
2019 οι 

ληξιπρόθεσμες 
οφειλές ανέρχονταν 

σε 450.000,00 € 

2 
Τακτικές Αμοιβές 

επικουρικού 
προσωπικού 

928.867,61€ 1.088.582,80 17,19% 

Απόρροια του 
αυξημένου αριθμού 
προσλήψεων. Για 
δεύτερο συναπτό 

έτος καταγράφεται 
αύξηση. 

(Πηγή: Σύστημα συλλογή στατιστικών στοιχείων BI- Υπουργείο Υγείας) 

 

Η. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ-ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
 

 Συνεργασία με τη Δήμο Λέρου στο πλαίσιο επιτυχούς υλοποίησης  

εμβολιαστικής διαδικασίας και αντιμετώπισης προβλημάτων 

 Συνδρομή στο  Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου  

(αποστολή αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και φιαλών οξυγόνου) 

 Λιμενικό Σώμα  

(μεταφορά ασθενών, συμμετοχή ιατρών στο πλαίσιο ασκήσεων που 

πραγματοποιεί το Λ.Σ.) 

 Εισαγγελία ΚΩ  

(στο πλαίσιο υλοποίησης του εμβολιασμού ψυχικά ασθενών)  

 Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.  

(αποδοχή δωρεάς) 
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Θ. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 
 

 Στελέχωση Παθολογικής Κλινικής με δύο (2) ιατρούς  

(έχει ήδη αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια του Υπουργείου Υγείας η μετάθεση 

ιατρού από το Κ.Υ. Πάτμου ενώ έχει σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό 

Τυπογραφείο η πρόσληψη Διευθυντή Παθολόγου) 

 

 Προμήθεια οχήματος μεταφοράς ασθενών 

(έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και έχει γίνει η κατακύρωση στη 

μειοδότρια εταιρεία) 

 

 Μεταφορά τμήματος οξέων περιστατικών από την περιοχή των Λεπίδων σε χώρο του 

νοσοκομείου  

(έχουν εκκινήσει η διαγωνιστικές διαδικασίες έτσι ώστε ένα πάγιο και χρόνιο αίτημα των 

ψυχιάτρων και της νοσηλευτικής υπηρεσίας να πραγματωθεί) 

 

 Προμήθεια «αυτόκαυστου» κλίβανου  

(έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και έχει γίνει η κατακύρωση στη 

μειοδότρια εταιρεία) 

 

 Προμήθεια αναισθησιολογικού μηχανήματος  

(έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και έχει γίνει η κατακύρωση στη 

μειοδότρια εταιρεία) 

 

 Προμήθεια έγχρωμου υπερηχοτομογράφου για καρδιολογική χρήση- TRIPLEX 

(έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και έχει γίνει η κατακύρωση στη 

μειοδότρια εταιρεία) 

 

 Προμήθεια ψηφιακής κασέτας ακτινολογικού  

(έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και έχει γίνει η κατακύρωση στη 

μειοδότρια εταιρεία) 
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 Προμήθεια υπερηχοτομογράφου γενικής χρήσεως για τις ανάγκες του 

ακτινολογικού εργαστηρίου  

(έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και έχει γίνει η κατακύρωση στη 

μειοδότρια εταιρεία) 

 

 Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των κλινικών της 

νοσηλευτικής μας μονάδας  

(έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας) 

 
 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

«Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λέρου - Παραγωγή Ενέργειας 

με χρήση ΣΗΘΥΑ/ΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας» 
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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ                                                                                                 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 (2ο 15νθήμερο)- ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 

 

Α. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 

Με συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης, της Διοικητικής & Οικονομικής Διεύθυνσης 

του   Κ.Θ-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου και με επισπεύδουσα υπηρεσία, το Τμήμα Ανθρώπινου 

Δυναμικού του Νοσοκομείου μας, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω προσλήψεις 

στελεχών: 

Α.1 Προσλήψεις Ιατρών  
 

 Διευθυντής Εσωτερικής Παθολογίας (κ. Τσουκαλάς Γεώργιος 18-02-2022)  

 Επιμελητής Α΄-Καρδιολόγος (κ. Γερασκλής Αντώνιος 04-02-2022) 

Α.2 Λοιπό προσωπικό 
 

 Παρατάσεις συμβάσεων επικουρικού προσωπικού   

 Παρατάσεις συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 

 

Β. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
 

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας έλαβαν μια σειράς ενέργειες. 

 

Ενδεικτικά υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:  

 
 Προμήθεια rapid tests 

 
 Προμήθεια kit για μοριακά tests  

 
 Υπογραφή σύμβασης με πιστοποιημένη εταιρεία για τη μεταφορά επικίνδυνου 

βιολογικού υλικού   
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 Αξιοποίηση δωρεάς από τη 2η Υ.ΠΕ., ενός μηχανήματος αυξημένης ροής οξυγόνου 

(high-flow). 

 
 Προμήθεια του απαραίτητου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού {Μέτρα Ατομικής 

Προστασίας (Μ.Α.Π.), ήτοι στολές υψηλής προστασίας τύπου TYVEK, μάσκες 

προστασίας, FFP2, ποδονάρια, χειρουργικά γυαλιά, εξεταστικές μπλούζες, γάντια}. 

 
 Συνεχής και διαρκής εκπαίδευση (από στελέχη της Νοσηλευτικής Σχολής του Κ.Θ.-

Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου) σε θέματα covid-19. 

 
 Εφαρμογή του σχεδίου επιχειρησιακής ετοιμότητας κατά την περίοδο εμφάνισης 

συρροής κρουσμάτων σε ψυχικά ασθενείς του 3ου και 4ου ψυχιατρικού τομέα 

 
 Εμβολιασμός ψυχικά ασθενών.  

 

 Οι παραπάνω δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με συνεργασία της Ιατρικής, 

Νοσηλευτικής, Διοικητικής, Τεχνικής, Οικονομικής Υπηρεσίας και του Τμήματος 

Επιστασίας.  

 

 Στην επιτυχή διαχείριση της κατάστασης σημαίνων ήταν ο ρόλος του 

μικροβιολογικού εργαστηρίου, με την καθημερινή πραγματοποίηση test,  ηλεκτρονικών 

καταχωρήσεων στα μητρώα covid-19 καθώς και η συμμετοχή  στελέχους της επιτροπής 

λοιμώξεων αφού σε καθημερινή βάση αποστέλλονταν σειρά στατιστικών στοιχείων-

δεδομένων σε διάφορους δημοσίους φορείς (Υπουργείο Υγείας, 2η Υ.ΠΕ., ΕΚΑΒ.).  

 
 Τέλος καταλυτική υπήρξε η συνδρομή στη διαχείριση περιστατικών covid-19 και του  

ιδιώτη συνεργαζόμενου με το Νοσοκομείο μας Γενικού Ιατρού.  

 
 Στην αντιμετώπιση συρροής κρουσμάτων σε ψυχικά ασθενείς σημαντική ήταν η 

συμβολή της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και των τεσσάρων τομεαρχών του 

ιδρύματος.  
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Τέλος, με συντονισμένες ενέργειες αιτημάτων και αποδοχής τους, από τη 2 ΥΠΕ, 

εξασφαλίστηκε η μετακίνηση αναισθησιολόγων από νοσοκομείο της Αττικής (Γ.Ν. 

Θριάσιο), καθώς και από γειτονικό νησί (Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου), για τον περιορισμό 

δυσλειτουργιών στην εφημέρευση του αναισθησιολογικού τμήματος. 

 

Γ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

 Με πρωτοβουλία του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, των Ιατρών Υπηρεσίας 

Υπαίθρου, του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου, του Επιστημονικά 

Υπευθύνου του Τ.ΕΠ. και του Διευθυντή Εσωτερικής Παθολογίας 

πραγματοποιήθηκαν τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε διάφορες επιστημονικές 

θεματικές ενότητες, με τη συμμετοχή των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου. 

 

 Με πρωτοβουλία Επιμελήτριας Α΄ Ψυχιατρικής και ειδικευόμενων ψυχιάτρων και 

σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών διοργανώθηκε 

επιστημονική ημερίδα σε συνεδριακό χώρο τοπικού ξενοδοχειακού συγκροτήματος. 

 

 Συνεργασία με τον Δήμο Λέρου και τον Ιατρικό Σύλλογο Καλύμνου στο πλαίσιο 

διενέργειας εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων και πραγματοποίησης ημερίδας από 

στελέχη της ΑΜΚΕ «Με οδηγό τον διαβήτη».  

 

 Με πρωτοβουλία του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας συντάχθηκε φυλλάδιο με 

χρηστικές συμβουλές για την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων. 

 

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 

 Με τη συνεργασία της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (αποφασιστική-καίρια ήταν 

η συμβολή της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και υπεύθυνης-συντονίστριας του 

εμβολιαστικού κέντρου): 
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 εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου στο Κ.Θ.-Γ.Ν. 

Κ.Υ. Λέρου, με την πραγματοποίηση  μέχρι στιγμής 17.784(συγκεντρωτικά στατιστικά 

στοιχεία της 30ης Ιουλίου 2022) συνολικών εμβολιασμών (χορήγηση α, β, γ, δ δόσης 

καθώς και εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson) ,  

 πραγματοποιήθηκε ο εμβολιασμός των τροφίμων του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου, 

 πραγματοποιήθηκαν κατ’ οίκον εμβολιασμοί,    

 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την 

πραγματοποίηση παιδιατρικών εμβολιασμών στη νήσο Λειψοί  

 πραγματοποίηση εμβολιασμών παιδιών. 

 

 Κάλυψη με ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου του Κ.Υ. Πάτμου, του Π.Π.Ι. Λειψών , του Π.Ι. 

Αγαθονησίου, του Π.Ι. Φούρνων Ικαρίας και Π.Ι. Δονούσας (Κυκλάδες) 

 

 Εγκατάσταση «ασύρματης δικτύωσης» (wifi) στην παιδιατρική κλινική  

 
 Τροποποίηση οργανισμού (σύσταση θέσεων ΠΕ Ακτινολογίας- Ακτινοθεραπείας, ΤΕ 

Πληροφορικής, Γαστρεντερολογίας)  

 
 Παραχώρηση οχήματος στο Π.Π.Ι. Λειψών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών  

 
 Επίσκεψη στη νήσο Κίναρο για προληπτική υγειονομική εξέταση της μοναδικής κατοίκου 

 
 

Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 

Οι κυριότερες κτιριακές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Ιανουάριος 

2022- Ιούλιος 2022 στο Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου  με συνεργασία της  Τεχνικής και 

Οικονομικής Υπηρεσίας ήταν: 

 
 Εργασίες στο Προκάτ 1 & 2 (στο πλαίσιο υλοποίησης του εγχειρήματος μεταφοράς των 

οξέων περιστατικών) συνολικής αξίας €32.800,00 (ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών 

χώρων €13.500,00, επισκευή και συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων €6.400,00, 

συντήρηση αποχετευτικού δικτύου €4.000,00, συντήρηση τοιχοποιίας €8.900,00)  
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 Ελαιοχρωματισμός ξενώνα Άρη (€20.900,00) 

 

 Ελαιοχρωματισμός (εσωτερικά) Βίλας 109 (€3.250,00) & βάψιμο πορτών εσωτερικά 

(€1.500,00) 

 

 Ελαιοχρωματισμός προκάτ «Κιβωτός» (€1.500,00) 

 

 Ελαιοχρωματισμός προκάτ «Δραστηριότητες) (€7.400,00) & πραγματοποίηση μόνωσης 

(€9.900,00) 

 

 Προμήθεια παραθύρων για τις ανάγκες τις 5ης Βίλας (€6.300,00) 

 
 

 Προμήθειας πόρτας αλουμινίου για τις ανάγκες του προκάτ «Μπιραζιέρη» (€1.150,00) 

& πόρτας αλουμινοκατασκευής καθώς και ντουλάπια κουζίνας (€2.800,00) 

 
 Πραγματοποίηση εργασιών στο χώρο του ΤΑΜΕΑ καθώς και στο προκάτ «Χαρούμενο 

Σπίτι» 

 
 Πραγματοποίηση εργασιών στο χώρο των πλυντηρίων (οικοδομικές –ηλεκτρολογικές-

υδραυλικές εργασίες) 

 
 Αναδιαρρύθμιση χώρων στη χειρουργική κλινική με σκοπό την βελτίωση παροχής 

ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών σε ασθενείς (Αυτεπιστασία) 

 

 Εργασίες αναδιαρρύθμισης στο χώρο που φιλοξενούνται τα γραφεία των 

αναισθησιολόγων (Αυτεπιστασία)  

 
 Κατασκευές πέργκολων σε Παθολογική Κλινική και Ακτινολογικό Εργαστήριο 

(Αυτερπιστασία) 

 
 Καθημερινές εργασίες επισκευής, συντήρησης και εξωραισμού 
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ΣΤ.ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και σε συνεργασία με την Οικονομική 

Υπηρεσία, που ανέλαβε τη διεκπεραίωση των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών 

πραγματοποιήθηκε η προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:  

 Προμήθεια έγχρωμου υπερηχοτομογράφου για καρδιολογική χρήση- TRIPLEX 

(€43.500,00) 

 

 Προμήθεια ψηφιακής κασέτας ακτινολογικού (€20.000,00) 

 

 Προμήθεια υπερηχοτομογράφου γενικής χρήσεως για τις ανάγκες του 

ακτινολογικού εργαστηρίου (€40.000,00) 

 

 Προμήθεια αναισθησιολογικού μηχανήματος (€32.000,00)  

 
 Προμήθεια γεννήτριας ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους κλειστού τύπου (€68.000,00) 

 
 Προμήθεια στεγνωτηρίου για τις ανάγκες των πλυντηρίων (€12.870,00) 

 
 Προμήθεια ερμαρίων για τις ανάγκες του χειρουργείου (€10.100,00) 

 
 Προμήθεια για τις ανάγκες των Προκάτ 1 & 2 (στο πλαίσιο υλοποίησης του 

εγχειρήματος μεταφοράς του τμήματος οξέων περιστατικών) συνολικής αξίας 

€19.100,00 (κλιματιστικά €8.500,00, ηλιακών θερμοσιφώνων €2.700,00, 

ηλεκτρολογικό υλικό €1.700,00 ερμαρίων €6.200,00) 

 
 Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του 3ου και 4ου Ψυχιατρικού Τομέα συνολικής 

αξίας €5.500,00 (τηλεοράσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλιματιστικά, 

στεγνωτήριο, ηλιακός θερμοσίφωνες, ψυγειοκαταψύκτης)  
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 Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της νοσηλευτικής υπηρεσίας συνολικής αξίας 

€1.500,00 (τροχήλατοι κουβάδες, πρέσα, χώρος αποθήκευσης υλικών) 

 
 Προμήθεια ενός (1) μόνιτορ για τις ανάγκες του ουρολόγου  

 
 Προμήθεια ενός (1) ψυγείο για τις ανάγκες της καρδιολογικής  

 
 Αποδοχή δωρεάς ενός (1) μηχανήματος high- flow από τη 2η Υ.ΠΕ.  

 
 Αποδοχή δωρεάς ενός (1) φορητού ακτινολογικού μηχανήματος από τον Διεθνή 

Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) 

 
 Αποδοχής δωρεάς ενός (1) μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών από τον Δ.Ο.Μ. 

 
 Αποδοχή δωρεάς τριών (3) οξύμετρων από τον Δ.Ο.Μ. 

 
 Αποδοχή δωρεάς ενός (1) λαρυγγοσκόπιου  

 
 Παραλαβή επτά (7) ηλιακών θερμοσιφώνων από το Κέντρο Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης κατόπιν έγκρισης από τη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ-ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
 

 Συνεργασία με το Δήμο Λέρου (πραγματοποίηση ημερίδας) 

 Συνεργασία με Ιατρικό Σύλλογο Καλύμνου (πραγματοποίηση ημερίδας)  

 ΕΛ.ΑΣ. (διάθεση ψυχολόγου στο πλαίσιο διεξαγωγής ανακριτικών πράξεων) 

 Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ιατρική κάλυψη σχολικών αγώνων)  

 Λιμενικό Σώμα (μεταφορά ασθενών, συμμετοχή ιατρών στο πλαίσιο ασκήσεων 

που πραγματοποιεί το Λ.Σ.) 

 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (συνεργασία στο πλαίσιο διεξαγωγής 

άσκησης ετοιμότητας) 

 588 Τάγμα Εθνοφυλακής (παραχώρηση ηλεκτρονικού υπολογιστή) 

 Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης Λέρου (υποβολή αιτήματος για παραλαβή 

ηλιακών θερμοσιφώνων)  

 Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (αποδοχή δωρεάς) 
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 Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (πραγματοποίηση ημερίδας) 

 Σύλλογος τένις (πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων) 

 Οργάνωση «Φαρμακοποιοί του Κόσμου» (αποδοχή δωρεάς) 

 

Η. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022 
 

 Προμήθεια οχήματος μεταφοράς ασθενών συνολικής αξίας €63.000,00 

(έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, έχει γίνει η κατακύρωση στη 

μειοδότρια εταιρεία και εκκρεμούν εκτελωνιστικές γραφειοκρατικές διαδικασίες) 

 

 Μεταφορά τμήματος οξέων περιστατικών από την περιοχή των Λεπίδων σε χώρο του 

νοσοκομείου  

(έχουν ολοκληρωθεί διαγωνιστικές διαδικασίες έτσι ώστε ένα πάγιο και χρόνιο αίτημα των 

ψυχιάτρων και της νοσηλευτικής υπηρεσίας να πραγματωθεί) 

 

 Προμήθεια «αυτόκαυστου» κλίβανου συνολικής αξίας €36.800,00 

(έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και έχει γίνει η κατακύρωση στη 

μειοδότρια εταιρεία) 

 

 Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των κλινικών της 

νοσηλευτικής μας μονάδας συνολικής αξίας €110.000,00 

(έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, και έχει γίνει η κατακύρωση στη 

μειοδότρια εταιρεία) 

 

 Έργα αντιστήριξης στον υπόγειο χώρο του νοσοκομείου συνολικής αξίας       

€ 17.500,00 

 

 Συμμετοχή στο πρόγραμμα Ιατρικής Απόβασης με τη φιλοξενία φοιτητών Ιατρικής                                                                                                                          

(οι φοιτητές αναμένεται να μεταβούν στη νήσο Λέρο το δεύτερο 15νθήμερο του 

Ιουλίου) 

 

 Διενέργεια άσκησης ετοιμότητας υπό τις υποδείξεις-οδηγίες  του Ε.Κ.Α.Β.              

(η άσκηση θα λάβει χώρα με το πέρας της αντιπυρικής περιόδου) 
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 Κατασκευή χωνευτηρίου οστών ψυχικά ασθενών

αίτημα για παραχώρηση χώρου στο νέο νεκροταφείο από το

 
 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ιατρικού προσωπικού

 
 Παραλαβή ενός (1) οχήματος από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου 

Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

 
 Συνολική τροποποίηση οργανισμού της νοσηλευτικής μας υπηρεσίας 

προϊστάμενοι των τριών (3) Διευθύνσεων (Ιατρική

έχουν προβεί σε όλες τις σχετικές τροποποιητικές εισηγήσεις και σύντομα θα 

σταλεί ολοκληρωμένο αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες της 2

Υπουργείου Υγείας)

 
 

 

Κ.Υ. Λέρου (Ιανουάριος 2020- Ιούλιος 2022) 
 

ευτηρίου οστών ψυχικά ασθενών (έχει υποβληθεί σχετικό 

για παραχώρηση χώρου στο νέο νεκροταφείο από το Δήμο Λέρου) 

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ιατρικού προσωπικού 

Παραλαβή ενός (1) οχήματος από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου 

Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Συνολική τροποποίηση οργανισμού της νοσηλευτικής μας υπηρεσίας 

των τριών (3) Διευθύνσεων (Ιατρική- Διοικητική

έχουν προβεί σε όλες τις σχετικές τροποποιητικές εισηγήσεις και σύντομα θα 

σταλεί ολοκληρωμένο αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες της 2ης 

Υπουργείου Υγείας) 

 Σελίδα 28 

(έχει υποβληθεί σχετικό 

Δήμο Λέρου)  

Παραλαβή ενός (1) οχήματος από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου 

Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 

Συνολική τροποποίηση οργανισμού της νοσηλευτικής μας υπηρεσίας (οι 

Διοικητική-Νοσηλευτική) 

έχουν προβεί σε όλες τις σχετικές τροποποιητικές εισηγήσεις και σύντομα θα 

 Υ.ΠΕ. και του 

 


