
Προτάσεις για τη Λειτουργία της 
Νοσηλευτικής Μονάδας Θήρας

Σερέτης Φώτης

Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕΜΥ Α.Ε.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2012

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΡΑΣ

Σελίδα 1 από 31



Παρούσα κατάσταση:

Το  έργο  δυναμικότητας  πενήντα  (50)  κλινών  έχει  ολοκληρωθεί  και  είναι  έτοιμο  για 
παράδοση  από  τη  ΔΕΠΑΝΟΜ  στην  ΑΕΜΥ  Α.Ε.  από  πλευράς  κτιριακών  υποδομών, 
ιατροτεχνολογικού  και  ξενοδοχειακού  εξοπλισμού,  ενώ έχουν  πραγματοποιηθεί  όλες  οι 
απαραίτητες δοκιμές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα των πέντε (5) μηνών. 

Για  την  παράδοση  απαιτείται  η  εξόφληση  της  ΔΕΠΑΝΟΜ  προς  τον  εργολάβο  ποσού 
2.500.000,00  €  περίπου  σε  συνολικό  κόστος  κατασκευής  13.000.000,00  €,  τα  οποία 
προήλθαν από Εθνικούς Πόρους. 

Παράρτημα 1: Φωτογραφίες εξωτερικού - εσωτερικού χώρου. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1. Αυτόνομη λειτουργία του Νοσοκομείου από την ΑΕΜΥ Α.Ε.

Η πρόταση συνίσταται στην αυτόνομη λειτουργία του Νοσοκομείου με την πρόσληψη 45 
ατόμων από την ΑΕΜΥ Α.Ε. και την προσθήκη 33 που ήδη υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας  
Θήρας. Προϋπολογισμός λειτουργίας του Νοσοκομείου σε ετήσια βάση: 3.568.610,00 €

Παράρτημα 2: Αναλυτικά στοιχεία

Παράρτημα 3: Τμήματα προς λειτουργία

Παράρτημα 4: Προγραμματική Σύμβαση μεταφοράς προσωπικού του Κέντρου Υγείας 

Ενέργειες για την πρόσληψη του προσωπικού:

Έχουν ολοκληρωθεί εκ μέρους της ΑΕΜΥ Α.Ε. και υπάρχει θετική έγκριση από το Υπουργείο 
Οικονομικών. Απομένει η έκδοση Π.Υ.Σ. 

Παράρτημα 5: Λίστα Προσωπικού.

Εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας μετά την έκδοση Π.Υ.Σ. πέντε (5) μήνες.
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2. Σύμπραξη της ΑΕΜΥ Α.Ε. με τον ιδιωτικό τομέα με τη μέθοδο ΣΔΙΤ.

Παράρτημα 6: Στάδια προετοιμασίας ΣΔΙΤ (roadmap)

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης ένα (1) έτος.

3.  Σύμπραξη  μέσω  Προγραμματικής  Σύμβασης  με  Κοινοπραξία  –  Νομικό  Πρόσωπο 
Ιδιωτικού  Δικαίου  με  τη  συμμετοχή  του  Δήμου  της  Θήρας  και  τοπικών  κοινωνικών 
εταίρων – επιχειρηματιών. 

Πρόδρομες ενέργειες: 

α. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΕΜΥ Α.Ε. 
με το Δήμο και κοινωνικούς εταίρους για επικείμενη μελλοντική συνεργασία. 
β. Απαιτείται έγκριση σκοπιμότητας από το Υπουργείο Υγείας για την ανωτέρω σύμπραξη.

Λόγω του ότι η ΑΕΜΥ Α.Ε. ιδρύθηκε με το Ν.3293/2004 και αποτελεί Δημόσια Επιχείρηση 
Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ) που τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία ασκείται από τη 
Διυπουργική  Επιτροπή  Δημοσίων  Επιχειρήσεων  και  Οργανισμών  και  από  τον  Υπουργό 
Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  κατά  τα  προβλεπόμενα  από  τις  διατάξεις  του 
Ν.3429/2005  περί  λειτουργίας  των  ΔΕΚΟ,  ο χρόνος  λειτουργίας  μόλις  υπογραφεί  η 
προγραμματική σύμβαση δεν θα ξεπεράσει τους τρεις (3) μήνες. 

Χρόνος ισχύος της προγραμματικής σύμβασης δύο (2) έτη.

Παράρτημα 7: Αναλυτική παρουσίαση πρότασης.

Είναι  αυτονόητο  ότι  από  τη  2  η   και  3  η   πρόταση  δεν  προκύπτει  κανένα κόστος  για  τη   
λειτουργία του νοσοκομείου από το ελληνικό δημόσιο. 
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Λειτουργία Νοσηλευτικών Μονάδων ΧΩΡΙΣ κρατική επιχορήγηση βάσει 2  ης   και 3  ης   

πρότασης

Η πρόταση λειτουργίας της Νοσηλευτικής Μονάδας Θήρας διέπεται από την πάγια αρχή 
κατάργησης  της  χρηματοδότησης  των  δημοσίων  νοσοκομείων  από  το  κράτος  και  τη 
δυνατότητα  που  έχουν  να  λειτουργούν  ως  αυτόνομες,  παραγωγικές  και  αποδοτικές 
οικονομικές μονάδες είτε μέσω Σύμπραξης Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), είτε μέσω 
κοινοπραξίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και παραγωγικούς κοινωνικούς φορείς.

Για να είναι  εφικτή η εξέλιξη της Νοσηλευτικής Μονάδας σε αυτόνομη και  παραγωγική 
οικονομική μονάδα, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, οι 
υπηρεσίες,  τα  προϊόντα  και  οι  προοπτικές  του  ανθρώπινου  δυναμικού  τους  ως  πηγές 
εσόδων.  Είναι  ανάγκη η λειτουργία  να ακολουθεί  ένα καλά οργανωμένο  Επιχειρησιακό 
Σχέδιο, το οποίο θα αποτυπώνει λεπτομερώς το σύνολο των δράσεων και των σχετικών 
οικονομικών δεδομένων για κάθε οικονομικό έτος. 

Η  προσέλκυση  ασθενών,  όχι  μόνο  από  το  εσωτερικό  αλλά  και  από  το  εξωτερικό,  θα 
επιτευχθεί μέσω του άρτιου εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας και από την υποστήριξη 
του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα είναι 
σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών γρήγορα και αποτελεσματικά. Η λέξη 
κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η  ποιότητα καθώς και μια σειρά άλλων 
μέτρων, που μπορεί να οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Για να γίνει  το Νοσοκομείο ελκυστικό προς τους ασθενείς,  θα πρέπει να προσφέρει  τις 
υπηρεσίες του με ρεαλιστικό κόστος και υψηλή ποιότητα. Για το λόγο αυτόν, είναι  κάτι 
περισσότερο  από  αναγκαία  η  αναθεώρηση  της  τιμολογιακής  πολιτικής  (σταδιακή 
ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων).

Για  να  μπορεί  το  νοσοκομείο  να  είναι  σε  θέση  να  λειτουργεί  εύρυθμα  και  χωρίς 
προβλήματα, τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 
χωρίς  καθυστερήσεις.  Επίσης,  το  νοσοκομείο  θα  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να 
διαπραγματευτεί με τους προμηθευτές αλλά και με τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να διασφαλίσουν ελκυστικά πακέτα προσφερόμενων 
υπηρεσιών. 

Επίσης,  για να μπορέσει  το Νοσοκομείο  να επιτύχει  την οικονομική  του αυτονομία,  θα 
πρέπει να αποτελέσει πόλο υψηλής εξειδίκευσης σε επίπεδο περιφέρειας,  έτσι  ώστε να 
προσελκύσει  ασθενείς  από όλη την περιφέρεια  εξαιτίας  της υψηλής και  εξειδικευμένης 
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ποιότητας  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  και  να  αποφεύγεται  με  αυτόν  τον  τρόπο  ο 
κατακερματισμός.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 1 – Φωτογραφίες εξωτερικού – εσωτερικού χώρου

Παράρτημα 2 – Αναλυτικά Στοιχεία 

Παράρτημα 3 – Τμήματα προς λειτουργία

Παράρτημα 4 – Προγραμματική Σύμβαση

Παράρτημα 5 – Λίστα προσωπικού 

Παράρτημα 6 – Στάδια Υλοποίησης ΣΔΙΤ

Παράρτημα 7 – Αναλυτική παρουσίαση πρότασης 
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Παράρτημα 1

Φωτογραφίες εξωτερικού – εσωτερικού χώρου

Είσοδο
ς Πανοραμική άποψη

Επιγραφή Νοσοκομείου Εσωτερικό Χειρουργείου

Εσωτερικό Χειρουργείου Είσοδος Χειρουργείου – C-arm ακτινολογικό
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Εσωτερικός χώρος θαλάμων Νοσηλείας Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Οδοντιατρείο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
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Παράρτημα 2:

Αναλυτικά Στοιχεία

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)  

Κωδικός Π.Δ. 
146

Αιτιολογία Λογαριασμού Π.Δ. 146
 

ΘΗΡΑ

11.00.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων  

11.07.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε Ακίνητα Τρίτων  

14.00.01 Προμήθεια Επίπλων και Σκευών 10.000,00

14.00.02
Προμήθεια Επίπλων και Σκευών ΚΑΑ Κερατέας Αττικής 
Κ.Πρίφτης (ΠΔΕ)

 

14.02.02 Προμήθεια Υπολογιστικών Μηχανών  
14.02.03 Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων  
14.03.00 Προμήθεια Η/Υ – Λογισμικού 21.240,00
14.03.01 Ηλεκτρονικές Συσκευές  

14.03.02
Προμήθεια Η/Υ – Λογισμικού ΚΑΑ Κερατέας Αττικής 
Κ.Πρίφτης (ΠΔΕ)

 

14.05.00 Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων  

14.05.01 Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων Κερατέας (ΠΔΕ)  

14.08.00 Εξοπλισμος Τηλεπικοινωνιών  

14.08.01 Προμήθεια Εξοπλισμού Υλοποίησης Έργου Τηλεϊατρικής  

14.09.98 Προμήθεια Μηχανημάτων & Λοιπού Εξοπλισμού  

15.20.00 Μελέτες Διάφορες 45.000,00

15.20.01 Μελέτες Υλοποίησης Έργου Τεχνικού Συμβούλου ΣΔΙΤ  

15.20.02 Σύμβαση Υπηρεσιών Έργου Τεχνικού Συμβούλου ΣΔΙΤ  

16.17.00 Λογισμικά Προγράμματα – Άδειες Χρήσης 4.200,00

16.17.01 Λογισμικά Προγράμματα – Συνδέσεις Προγραμμάτων  

16.17.02 Λογισμικά Προγράμματα Διάφορα  
18.11.05 ΔΕΗ Α.Ε.  
18.11.06 ΕΥΔΑΠ  
18.11.07 ΟΤΕ Α.Ε. 10.000,00
18.11.08 Εγγύηση Ενοικίου Κεντρικών Γραφείων Εταιρείας  
18.11.90 Εγγυήσεις Αγορών Με Leasing  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 90.440,00
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ) 12MHNO  

Κωδικός Π.Δ. 
146

Αιτιολογία Λογαριασμού Π.Δ. 146

 

ΘΗΡΑ

24.01.01.20 Αναλώσιμο Υλικό Μικροβιολογικών Εργαστηρίων 12.000,00
24.01.01.22 Ράμματα 13.500,00
24.01.01.24 Γάζες 7.500,00
24.01.01.26 Επιδεσμικό Υλικό 9.000,00
24.01.01.28 Αναλώσιμο Ορθοπεδικό Υλικό 15.000,00
24.01.01.30 Γάντια 10.500,00
24.01.01.32 Καθετήρες 3.000,00
24.01.01.34 Μάσκες Διάφορες 4.500,00
24.01.01.36 Χαρτοσέντονο 18.900,00
24.01.01.38 Σύριγγες 6.000,00
24.01.01.40 Συσκευές Χορήγησης Ορού 6.000,00
24.01.01.42 Υλικά Οδοντιατρικής 9.000,00
24.01.01.44 Λοιπό Υγειονομικό Υλικό 69.000,00
24.01.10 Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού 37.500,00

24.01.30 Αναλώσιμα Υλικά Ακτινολογικού Εργαστηρίου 45.000,00

25.01.00 Προμήθεια Μικρών Εργαλείων 4.500,00

25.01.10 Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών 45.000,00

25.01.18 Προμήθεια Αερίων Διαφόρων 7.500,00

25.01.21.20 Αντιδραστήρια - Αναλώσιμα Υλικά Αιματολογικών Αναλυτών 60.000,00

25.01.21.22 Αντιδραστήρια - Αναλώσιμα Υλικά Βιοχημικών Αναλυτών 75.000,00

25.01.21.24 Αντιδραστήρια Μικροβιολογικών Αναλυτών  

25.01.21.26 Αντιδραστήρια Ανοσολογικών Αναλυτών 69.000,00
25.01.25 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας 30.000,00
25.01.31.20 Αναλώσιμο Υλικό Μηχανών Γραφείου  
25.01.31.22 Λοιπή Γραφική Ύλη 15.000,00
25.01.33 Προμήθεια Φωτογραφικού –Φωτοτυπικού Υλικού 15.000,00

25.01.40 Προμήθεια Ειδών Επισκευών και Συντηρήσεων Κτιρίων  

25.01.44 Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Υλικού  
25.01.56 Προμήθεια Ιματισμού 25.500,00

25.05.01 Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών 37.500,00

26.01.01 Προμήθεια Ανταλλακτικών Μηχανολογικού Εξοπλισμού  
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650.400,00

60.00.00 Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού 1.234.900,00
60.02.00 Τακτικές Αποδοχές Λοιπών Υπαλλήλων  

60.05.00
Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία 
εμμίσθου προσωπικού

 

60.20.00 Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. Τακτικού Προσωπικού 267.986,00

60.20.01
Εργοδ. Εισφορές Λοιπών Ταμείων Κύριας Ασφάλισης 
Προσωπικού

89.824,00

60.20.02
Εργοδ. Εισφορές Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού

 

60.22.00 Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. Λοιπών Υπαλλήλων  
60.50.20 Δαπάνες Εκπαίδευσης Τακτικού Προσωπικού 15.000,00

1.607.710,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ) 12ΜΗΝΟ  

Κωδικός Π.Δ. 
146

Αιτιολογία Λογαριασμού Π.Δ. 146

 

ΘΗΡΑ

61.00.04 Αμοιβές Λογιστών – Ελεγκτών 15.000,00

61.00.19 Αμοιβές Λοιπών Ελεύθερων Επαγγελματιών 18.000,00

61.01.00 Αποζημίωση Οργάνων Διοίκησης και Ελέγχου  

61.01.01 Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης  

61.01.02 Αμοιβές Επιτροπών  

61.98.09 Αμοιβές Λοιπών Ελεύθερων Επαγγελματιών με Ειδ. Υπηρεσία  

61.98.13
Αμοιβή Νομικών Προσώπων για Μηχανογρ. Επεξεργ. 
Στοιχείων

 

61.98.16 Αμοιβή Νομικών Προσώπων για Ειδικές Υπηρεσίες 108.000,00

141.000,00

62.03.00 Ταχυδρομικά Τέλη 4.500,00
62.03.01 Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά Τέλη 60.000,00
62.03.03 Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας 7.500,00
62.04.01 Ενοίκια Κτιρίων - Τεχνικών Έργων  
62.04.25 Ενοίκια Leasing Μεταφορικών Μέσων 7.500,00
62.04.26 Ενοίκια Leasing Μηχανημάτων  
62.05.00 Ασφάλιστρα – Φύλακτρα Ακινήτων  
62.05.08 Ασφάλιστρα Περιουσίας 10.500,00
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62.05.09 Λοιπά Ασφάλιστρα και Φύλακτρα 21.000,00
62.07.01 Επισκευές και Συντηρήσεις Κτιρίων 140.000,00

62.07.24 Επισκευές και Συντηρήσεις Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 12.500,00

62.07.26 Επισκευές και Συντηρήσεις Μηχαν.Μέσων, Η/Υ, Λογισμικού  

62.07.27 Επισκευές και Συντηρήσεις Μηχανημάτων  

62.07.29 Επισκευές και Συντηρήσεις Λοιπού Εξοπλισμού 7.000,00

62.98.00 Τέλη Φωτισμού 250.000,00
62.98.01 Προμήθεια Υγραερίου – Φωταερίου (Φυσικού Αερίου)  
62.98.02 Δαπάνες Ύδρευσης και Άρδευσης 20.000,00
62.98.03 Δαπάνες Πλυντικών 50.000,00
62.98.05 Δαπάνες Καθαριότητας 150.000,00
62.98.09 Λοιπές Παροχές Τρίτων 200.000,00

940.500,00

63.04.03 Τέλη Ακίνητης Περιουσίας  
63.98.99 Φόροι και Τέλη  

0,00

64.00.09 Δαπάνες Λοιπών Μεταφορών (χρήσης αυτοκινήτων) 6.000,00
64.01.00 Οδοιπορικά Έξοδα Μετακίνησης Υπαλλήλων 10.500,00

64.01.01 Οδοιπορικά Έξοδα Μετακίνησης Υπαλλήλων εκτός έδρας 7.500,00

64.02.05 Δαπάνες Εκδηλώσεων  
64.02.09 Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων 15.000,00
64.05.00 Συνδρομές σε Περιοδικά και Εφημερίδες 1.500,00
64.05.01 Συνδρομές σε Επαγγελματικές Οργανώσεις 1.500,00
64.05.99 Λοιπές Συνδρομές  
64.07.04 Δαπάνες Αγορών Εντύπων και Βιβλίων 30.000,00
64.09.00 Δαπάνες Δημοσιεύσεων Ισολογισμών και Προσκλήσεων  
64.09.01 Έξοδα Δημοσιεύσεων Αγγελιών και Ανακοινώσεων  
64.98.19 Διάφορα Έξοδα 60.000,00
64.98.99 Διάφορα Έξοδα (ΕΣΠΑ)  

132.000,00

65.12.00 Έξοδα – Προμήθειες Τραπεζών 2.000,00
2.000,00

81.00.99 Λοιπά Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 45.000,00
88.09.00 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 10.000,00

55.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 3.528.610,00
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ΘΗΡΑ

73.03.01 Θήρα 1.877.000,00

73.03.01
Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών Προερχόμενα από Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης

 

73.04.01 Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών Προερχόμενα από Ιδιώτες  

74.00.03
Επιχορηγήσεις για Μισθοδοσία Προσωπικού και Δαπάνες 
Λειτουργίας

1.651.610,00

81.01.03 Διάφορα Έκτακτα Έσοδα  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.528.610,00
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΘΗΡΑΣ

ΕΣΟΔΑ

Έχουν υπολογισθεί έσοδα από τις παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες:

• Εσωτερικοί Ασθενείς:  806.609.00 €

• Εξωτερικοί Ασθενείς:   261.840.00 €

• Επείγοντα                    :  301.080,00 €

• Ακτινολογικά              :     58.936.00 €

• Εργαστηριακά            :   184.000.00 €

• Μ.Τ.Ν                           :   264.535.00 €

ΣΥΝΟΛΟ                        1.  877  .0  0  0,00 €  

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ              1.651.610.  00    €  

ΕΞΟΔΑ

**1**  Αφορά  αναλώσιμα  υλικά  σύμφωνα  με  την  περιγραφή  κάθε  λογαριασμού.  € 
650.400,00

**2**  Αφορά  συνολικό  κόστος  μισθοδοσίας  για  πρόσληψη  41  ατόμων  τακτικού 
προσωπικού και 4 διευθυντικών στελεχών. €  1.607.710,00

**3**    Έχει  υπολογιστεί  κόστος  ελέγχου  από  ορκωτούς  ελεγκτές  καθώς  και  κόστος 
εσωτερικού ελεγκτή. €  15.000,00

**4**Αφορά στο κόστος ακτινοφυσικού και ιατρού εργασίας. €  18.000,00

**5**  Στον  κωδικό  αυτό  συμπεριλαμβάνονται  κόστη  για  τεχνικό  ασφαλείας, 
απομάκρυνσης τοξικών και μολυσματικών αποβλήτων και κυρίως το κόστος σίτισης των 
ασθενών ύψους  € 81.000,00

**6** Κόστος τηλεπικοινωνιών.  €  67.500,00

**7**  Κόστος leasing  ενός αυτοκινήτου €  7.500,00

**8**  Ασφάλιστρα ζημιών, νομικής προστασίας ,απώλειας χρημάτων €  31.500,00

**9**  Αφορούν συντήρηση ανελκυστήρων, λεβήτων, ψύξης – θέρμανσης, αποχέτευσης, 
ιατρικών αερίων,  κήπου,  πυροσβεστικού συγκροτήματος,  split units,  φωτοαντιγραφικού, 
BMS, τηλεφωνικού κέντρου κ.λ.π  €  159.500,00

**10**Αφορά κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος τόσο για φωτισμό όσο και για τη 
λειτουργία των μηχανημάτων €  250.000,00
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**11** Κόστος ύδρευσης και εμφιαλωμένου νερού (ψύκτες) € 20.000,00

**12** Πλυντικά ιματισμού €  50.000,00

**13** Κόστος  καθαριότητας  με  βάρδιες  πρωί  απόγευμα  και  Σαββατοκύριακα  € 
150.000,00

**14** Κόστος φύλαξης  βάρδιες πρωί, απόγευμα και Σαββατοκύριακα €  200.000,00

**15**  Δεν έχει προϋπολογισθεί  ποσό, διότι ο νόμος επέβαλε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε  μετά την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το κόστος για την ΠΟΧ ανέρχεται 
περίπου σε € 25.000,00

**16**  Έχει  προϋπολογισθεί  ποσό  κατά  κύριο  λόγο  για  τα  εγκαίνια  της  μονάδας 
€  15.000,00

**17**Το κονδύλι  αφορά εκτύπωση όλων των εντύπων για τη λειτουργία  της μονάδας 
(συνταγολόγια, βιβλία αποδείξεις κλπ)  €  30.000,00

**18**Το ποσό είναι εκτιμηστικό και αφορά απρόβλεπτα έξοδα  €  60.000,00

**19** Αφορά το Τέλος Ακινήτων €  10.000,00

Δεν έχει υπολογισθεί κόστος αποσβέσεων διότι δεν υπήρχε εκτίμηση του κόστους του 
κτιρίου και των μηχανημάτων που θα μας παραδοθούν από τη ΔΕΠΑΝΟΜ.

Παρακάτω αναφέρεται ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ πίνακας με τις κυριότερες 
κατηγορίες δαπανών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
Μισθοδοσία 1.607.710,00
Αναλώσιμα     650.400,00
Σίτιση 81.000,00
Ηλεκτρισμός 250.000,00
Ύδρευση 20.000,00
Τηλεπικοινωνίες 60.000,00
Συντηρήσεις 159.500,00
Καθαριότητα 150.000,00
Φύλαξη 200.000,00
Λοιπά 350.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.528.610,0  0  
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Παράρτημα 3:

Τμήματα προς Λειτουργία

- Εξωτερικά Ιατρεία                                                                         

- Κεντρικά Εργαστήρια (Βιοπαθολογικά)

- Ιατρικές Απεικονίσεις (Ακτινολογικό)

- Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και Βραχεία Νοσηλεία (2 κλίνες)

- Εξωτερικά Ιατρεία 

(ενισχυμένα με περισσότερες ειδικότητες ιατρών)

- Κεντρικά Εργαστήρια 

(Βιοπαθολογικά, επιμέρους Αιματολογικό, Βιοχημικό, Μικροβιολογικό)

- Ιατρικές Απεικονίσεις 

(Κλασικό Ακτινολογικό, Υπέρηχοι και Μαστογράφος)

- Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και Βραχεία Νοσηλεία (2 κλίνες)

- Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 5 θέσεων (Μ.Τ.Ν)

- Οι 14 νοσηλευτικές κλίνες του ισογείου του κτιρίου ως Παθολογικής Κλινικής.

- Μονάδα Εμφραγμάτων με 4 νοσηλευτικές κλίνες
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ΑΕΜΥ

Κέντρο Υγείας Θήρας
(33 άτομα)

45 άτομα νέες προσλήψεις



Παράρτημα 4:

Προγραμματική Σύμβαση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

μεταξύ  των : 

Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ.  Α.Ε.) και 

Της 2ης ΥΠΕ 

Του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

για την Κοινή Συνεργασία με αντικείμενο

την Παροχή Υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αναφορικά με την 

λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας Θήρας 

Στις Αχαρνές σήμερα …………………………………οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:  

1.Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ που εδρεύει 

στις Αχαρνές (Γ. Δαμάσκου αρ. 1)  και εκπροσωπείται νόμιμα  από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής 

Φώτη Σερέτη 

2. Η  δεύτερη (2’) Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιά και Νοτίου Αιγαίου που εδρεύει στην Πειραιά 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον υποδιοικητή αυτής.  

3.Το ΝΠΔΔ  Νοσοκομείου Σύρου  που εδρεύει στην Σύρο και εκπροσωπείται  από τον Διοικητή  

αυτού

3 Του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εδρεύει στην Αθήνα  και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Υπουργό αυτού και για τη υπογραφή της παρούσας από τον Γενικό Γραμματέα….

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Δυνάμει του άρθρου 17 του Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα καθώς και της εκδοθείσας  υπ΄ αριθμ. 

……………………. Κ.Υ. Α  παρέχεται η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των 

Υ.ΠΕ και ιδιωτικού φορέα  στο πλαίσιο της εύρυθμης οργάνωσης και λειτουργίας τους προκειμένου 

να επιτευχτεί ο συντονισμός δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα αναφορικά 

με την παροχή δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή Νοτίου Αιγαίου 
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και συγκεκριμένα στη Θήρα δια της λειτουργίας της Νοσοκομειακή Μονάδας Θήρας που τελεί υπό 

την εποπτεία και διαχείριση της ΑΕΜΥ ΑΕ έχει συμπεριληφθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό 2012-

2015 της Εταιρείας και έχει εγκριθεί δυνάμει του υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 50/24-1-2012 εγγράφου του 

Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επιπροσθέτως η έτερη συμβαλλόμενη εδώ 2η Υ.ΠΕ 

και το Νοσοκομείο Σύρου του οποίου αποκεντρωμένη μονάδα είναι το ΚΥ Θήρας  θα συνδράμουν 

στην ανάπτυξη του εν θέματι σκοπού χορηγώντας ανθρώπινο δυναμικό του πεδίου ευθύνης της, για  

κάλυψη αναγκών σε προσωπικό , τον κινητό και ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό που υφίσταται και 

λειτουργεί  στο  ΚΥ  Θήρας   και  γενικότερα   στη  λειτουργική  απόδοση  εξασφαλίζοντας  την 

αποδοτικότητα του συστήματος (παροχή υπηρεσιών-παραγόμενο έργο έναντι διαθεσίμων πόρων) 

και  Τέλος,  το  συμβαλλόμενο  ΥΥΚΑ  θα  συμβάλλει  στη  διάθεση  ιατρικού  ,  νοσηλευτικού  , 

παραϊατρικού,  τεχνικού  και  λοιπού  προσωπικού  που   υφίστανται  από  άλλες  δομές  υγείας  που 

εποπτεύει και στη κάλυψη με τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις όπου τούτο κριθεί αναγκαίο 

προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της ΝΜΘ 

Η  Ανώνυμη  Εταιρεία  Μονάδων  Υγείας  ΑΕ  (Α.Ε.Μ.Υ.  Α.Ε.),  αποτελεί  Δημόσια  Επιχείρηση  Κοινής 

Ωφέλειας  με  μοναδικό  μέτοχο  το  Ελληνικό  Δημόσιο  όπως  εκπροσωπείται  από  τον  Υπουργό 

Οικονομικών, λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ανταγωνιστικής οικονομίας για χάρη του 

δημοσίου  συμφέροντος  και  τελεί  υπό  την  εποπτεία  του  Κράτους  ασκούμενη  από  τον  Υπουργό 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν. 3293/2004) και τον Υπουργό Οικονομικών (Ν.3429/2005). Η 

διαχειριστική  και  οικονομική  λειτουργία  της  εταιρείας  ως  Δημόσια  Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας 

διέπεται  από  τις  διατάξεις  του  νόμου  περί  λειτουργίας  των  ΔΕΚΟ  (Ν.3429/2005)  όπως  έχει  

τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και του Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα . 

Βασική  δραστηριότητα   για  το  έτος  2012  είναι  η   έναρξη  της  λειτουργίας  της  Νοσηλευτικής  

Μονάδας  Θήρας και συγκεκριμένα βάση  του  εγκριθέντος Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2012-

2015 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αλλά και από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  δυνάμει του υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 50/24-1-2012 εγγράφου του Υφυπουργού Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στην υγειονομική περίθαλψη 

του  πληθυσμού  (τόσο  των  μόνιμων  κατοίκων  του  νησιού  όσο  και  του  εξαιρετικά  αυξημένου 

πληθυσμού κατά τις τουριστικές περιόδους) . 

Οι υφιστάμενες Υγειονομικές Περιφέρειες, αποτελούν τον ευέλικτο και σταθερό τρόπο λειτουργίας 

του  ΕΣΥ  προκειμένου να  ανταποκρίνεται  άμεσα,  έγκαιρα  και  αποτελεσματικά  στις  ανάγκες  των 

πολιτών της Περιφερείας η δε αποστολή και ο ρόλος τους διέπεται από το Ν. 3527/2007 όπως έχει  

ισχύει σήμερα.

Το Νοσοκομείο Σύρου που μέχρι σήμερα είχε  την αποκλειστική  χρηματοδότηση εποπτεία και  

έλεγχο του ΚΥ Θήρας  χρειάζεται την συνεργασία αυτή για την  αναβάθμιση των παρεχομένων 

υπηρεσιών και των  συνεχώς  αυξανόμενων υγειονομικών αναγκών.
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Η λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας Θήρας υπό την εποπτεία και διαχείριση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 

σε συνδυασμό με το θεσμικό ρόλο των ΥΠΕ  και του Νοσοκομείου Σύρου  παρέχει τη δυνατότητα να 

καταστεί λειτουργικό και αποδοτικό για το Κράτος  το εν λόγω έργο, αφού η σύμπραξη μεταξύ των 

εδώ συμβαλλόμενων  θα επιφέρει στον μέγιστο βαθμό τα αποτελέσματα της ομαλής λειτουργίας 

σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα για το  Δημόσιο. 

Σημειώνεται  ότι  η   λειτουργία  της  ΑΕΜΥ  ΑΕ  ως  Ανώνυμης  Εταιρείας  παρέχει  σε  αυτήν  τη 

δυνατότητα, κατόπιν σχετικής ειδικής έγκρισης από την Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ, να εφαρμόζει 

διακριτό  τιμοκατάλογο  ιδιωτών (για  Ασφαλιστικές  εταιρείες  και  ιδιώτες  μη  ασφαλισμένους  σε 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης).

Κατόπιν των ανωτέρω τα συμβαλλόμενα μέρη όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται  συμφωνούν 

τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Η παρούσα Προγραμματική Συμφωνία έχει ως αντικείμενο την Συνεργασία με την 2η Υ.ΠΕ   και 

το Νοσοκομείο  Σύρου προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία της Νοσοκομειακής Μονάδας Θήρας 

που θα εξυπηρετεί το σύνολο του πληθυσμού που αναζητά υπηρεσίες  δοθέντος ότι η  ΑΕΜΥ  ΑΕ 

συνάπτει  συμβάσεις  με  όλους  τους  Φορείς  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  ήδη  σήμερα  ΕΟΠΥΥ  και 

στοχεύει  να  προωθήσει  δράσεις  «ιατρικού  τουρισμού»  παρέχοντας  ποιοτικές  υπηρεσίες  και 

αίσθημα  ασφάλειας  στους  κατοίκους  της  περιοχής  καθώς  και  στο  σύνολο  των  τουριστών  που 

επισκέπτονται  το  νησί  (στην  πλειονότητα  με  ιδιωτική/ταξιδιωτική  ασφαλιστική  κάλυψη) 

συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη. 

1.2   Η  Προγραμματική  Σύμβαση  συστηματοποιεί  και  εξειδικεύει  το  πλαίσιο  συνεργασίας  και 

συνδρομής  των  μερών,  για  την  επίτευξη  του  ανωτέρω  σκοπού  σύμφωνα  πάντοτε  με  τις  

κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 2

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χώρος εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης είναι η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΡΑΣ που θα 

λειτουργήσει ως υποκατάστημα  της  ΑΕΜΥ ΑΕ  με λογιστική αυτοτέλεια, στο νομό Κυκλάδων – 

Σαντορίνη Θήρα  και  θα παύσει  να επιβαρύνει  με κάθε τρόπο  το  Νοσοκομείο Σύρου  για την 
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συντήρηση   του  ακινήτου  των  μηχανημάτων,  του  εξοπλισμού   και  την   προμήθεια   των 

απαραίτητων πάσης φύσεως  υλικών 

Άρθρο 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των μερών προβλέπεται ένα πλήρες συστηματοποιημένο πρόγραμμα 

το οποίο θα εκτελεσθεί ως εξής: 

Α. Η 2  η   Υ.ΠΕ υποχρεούται όπως ενεργήσει για την υλοποίηση τα κάτωθι:    

3.1.  Την  εκπόνηση  χρονοδιαγράμματος  για  την  μεταστέγαση-μετακόμιση  του  συνόλου  του 

προσωπικού του Κ.Υ Θήρας στις κτιριακές  δομές  της ΝΜΘ (   το οποίο κατά την υπογραφή της  

παρούσης ανέρχεται σε ……………………………… ) καθώς και μετακίνηση- τοποθέτηση-εγκατάσταση του 

κινητού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εφόσον  κριθεί αναγκαίος για την λειτουργία της ΝΜΘ και 

εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του στην κτιριακή εγκατάσταση του ΝΜΘ

3.2  Τη διάθεση ιατροτεχνολογικού νοσηλευτικού παραϊατρικοί διοικητικού και λοιπού προσωπικού 

στην ολοήμερη λειτουργία της ΝΜΘ, χωρίς να μεταβάλλεται η εργασιακή τους σχέση και η καταβολή 

της μισθοδοσίας τους αλλά και το συνολικό κόστος αυτής 

Β Η ΑΕΜΥ ΑΕ υποχρεούται όπως ενεργήσει για την υλοποίηση τα κάτωθι: 

3.1.   να εξασφαλίζει  με την πρόσληψη  του τακτικού  προσωπικού των 45 ατόμων την αδιάκοπη 

λειτουργία των συνολικών κτιριακών υποδομών που υφίστανται, ώστε να ενισχυθούν και να ξεκινήσουν 

λειτουργήσουν οι εξής υπηρεσίες:

- Εξωτερικά ιατρεία (ενισχυμένα με περισσότερες ειδικότητες ιατρών)

- Κεντρικά εργαστήρια (Βιοπαθολογικά/επιμέρους Αιματολογικό, Βιοχημικό, Μικροβιολογικό)

- Ιατρικές απεικονίσεις (Κλασικό Ακτινολογικό και Υπέρηχοι)

- Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) και Βραχεία Νοσηλεία (2 κλίνες)

- Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 4 θέσεων (Μ.Τ.Ν.)

- Οι 14 νοσηλευτικές κλίνες του ισογείου του κτιρίου ως Παθολογικής Κλινικής

3.2   να εξασφαλίζει  τρόπους που θα  καθιστούν  τη  λειτουργία  της  εν  λόγω νοσοκομειακή δομή 

ανταγωνιστική χωρίς να διακυβεύεται  ο ρόλος  των μερών ως παρόχων έργου κοινωνικού οφέλους 

λειτουργούντα για χάρη δημόσιου συμφέροντος.  

3.3. να καταβάλλει  κάθε δαπάνη  πλην της μισθοδοσίας  των ήδη υπηρετούντων  για την λειτουργία 

του ΚΥ
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3.4. να εισπράττει κάθε  πόρο  του ΚΥ    ανεξαρτήτως  που αυτός μέχρι σήμερα κατεβάλλετο

3.5 Να  συντονίζει ελέγχει εποπτεύει τους υπηρετούντες  στο ΚΥ ανεξαρτήτως πότε προσελήφθησαν

Γ. Το Νοσοκομείο  υποχρεούται:  

Να  μεταβιβάσει  υποχρεώσεις  και  δικαιώματα  από  συμβάσεις  που  αφορούν  το  ΚΥ   για 

οποιοδήποτε θέμα προμήθειας,  συντήρησης,   ασφαλιστικών Ταμείων κλπ στην ΑΕΜΥ ΑΕ. 

Δ. Το ΥΥΚΑ υποχρεούται: 

3.1    Να  χορηγήσει   ιατρικό  ,  νοσηλευτικό  ,  παραϊατρικό,  τεχνικό  και  λοιπό  προσωπικό  που 

υφίστανται από άλλες δομές υγείας που εποπτεύει 

3.2 Να προβεί σε ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις όπου κριθεί αναγκαίο προκειμένου να επιτευχθεί  

η απρόσκοπτη λειτουργία της ΝΜΘ 

3.3   Να  εξασφαλίζει  τη  ροή  εκταμίευσης  του  εγκριθέντος  προϋπολογισμού  σύμφωνα  με  το  

εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό της εταιρείας . 

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται: 

3.1.  Να παρέχουν την αναγκαία διευκόλυνση στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

3.2. Να παρέχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση μεταξύ τους και να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο 

που αποσκοπεί στην υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν : 

Η εποπτεία , λειτουργία διοίκηση και επιστημονικός έλεγχος της ΝΜΘ θα ασκείται αποκλειστικά από 

την Α.Ε.Μ.Υ.ΑΕ, ενώ παράλληλα το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

Άρθρο 4

ΙΣΧΥΣ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
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1. Ισχύς της παρούσας ορίζεται ισόχρονη με τη λειτουργία του ΚΥ Θήρας εντός των κτιριακών 

υποδομών  της ΝΜΘ. Έναρξη του χρόνου αυτού αποτελεί η ημερομηνία υπογραφής της.

2.Η ΑΕΜΥ ΑΕ, ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα της να διακόπτει μονομερώς την παρούσα με έγγραφη 

αιτιολογημένη απόφασή της και ειδοποίηση προ ΕΝΟΣ  ΕΤΟΥΣ ,  διάστημα ικανό για να αποσυρθούν 

οι υποδομές  και ο εξοπλισμός του ΚΥ Θήρας από το κτίριο της ΝΜΘ 

Άρθρο 5

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Οι πόροι για τη λειτουργία της ΝΜΘ θα εξασφαλίζονται σύμφωνα με την οικονομική της οντότητα 

ως υποκατάστημα της ΑΕΜΥ ΑΕ  . Όλοι οι μεχρις σήμερα πόροι του ΚΥ  θα καταβάλλονται στην 

ΑΕΜΥ που αναλαμβάνει αντιστοίχως κάθε έξοδο του ΚΥ πλην της μισθοδοσίας των υπηρετούντων 

ήδη

Άρθρο 6

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 -ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

6.1. Με την παρούσα συστήνεται ως όργανο η Επιτροπή Παρακολούθησης στην οποία 

αντιπροσωπεύονται τα μέρη και όργανα της παρούσης:

α) η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ

β) 2η  Υ.ΠΕ 

γ)  ΥΥΚΑ

δ) Νοσοκομείο Σύρου 

6.2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π) αποτελούν η εποπτεία της εφαρμογής και ο 

έλεγχος της εκτέλεσης της παρούσης, καθώς και ο συντονισμός των εδώ αναφερομένων ενεργειών .

6.3. Η Επιτροπή   Παρακολούθησης (Ε.Π) αποτελείται από:

α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.  ως Πρόεδρος 

β) τον υποδιοικητή της . 2ης Υ.ΠΕ  ως Αντιπρόεδρο 
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γ) το Γενικό Διευθυντή της ΝΜΘ  όταν αυτός  διορισθεί  και μέχρι τότε από τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο  της ΑΕΜΥ ΑΕ  ως μέλος 

δ) τον Διοικητή Νοσοκομείου Σύρου ως μέλος

ε)  τον…………………………… από το ΥΥΚΑ ως μέλος 

6.4.Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, και 

να υποβάλει εκθέσεις ανά τρίμηνο για την τήρηση των όρων της.

6.5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε τι που κρίνει σκόπιμο για 

την καλή εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης.

6.6  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΜΥ ΑΕ  είναι αρμόδιο να καθορίζει τη σύσταση τον τρόπο 

λειτουργίας και λύσης της ως άνω  Επιτροπής σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας του . 

Άρθρο 7

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ –ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα λύεται και στις περιπτώσεις αναίτιας μη αποστολής από τους υπόχρεους στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης των  στοιχείων που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του δελτίου οικονομικών 

στοιχείων και πεπραγμένων  καθώς και όταν η Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει ότι δεν 

τηρούνται τα συμφωνηθέντα.  Σε αυτή την περίπτωση ο υπαίτιος για την λύση της σύμβασης είναι 

υπόχρεος σε καταβολή ποινικής ρήτρας ύψους ανάλογου του συνολικού ποσού της ζημίας που θα 

έχει επέλθει από την υπαίτια καθυστέρηση 

 Η παρούσα τροποποιείται μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών 

Άρθρο 8

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να 

καταγγείλει  αιτιολογημένα την παρούσα σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία 

του.

Άρθρο 9

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, αμφότερα τα μέρη 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
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συγκατάθεση του άλλου μέρους, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την υλοποίηση της παρούσης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Αυτά συμφώνησαν τα μέρη και υπογράφηκε το παρόν σε………………..  πρωτότυπα, έλαβε δε ο 

καθένας από ένα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΥΥΚΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΜΥ 

ΑΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 2Η ΥΠΕ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
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Παράρτημα 5:

Λίστα Προσωπικού 

Διευθυντικά Στελέχη (ΙΔΟΧ-3ετίας)

Γενικός Διευθυντής 1

Δ/ντής/ /ντής (Ιατρός Παθολογίας) 1

Δ/ντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Νοσηλευτής ΠΕ) 1

Δ/ντής Διοικητικής Υπηρεσίας (ΠΕ Οικονομικού) 1

 4

Τακτικό Προσωπικό (ΙΔΑΧ)

ΙΑΤΡΟΙ

Ιατροί Παθολογίας 3

Ιατροί Καρδιολογίας 1

Ιατροί Νεφρολογίας 2

Ιατρός Ορθοπεδικής 1

Ιατροί Ακτινοδιαγνωστικής 1

Ιατροί Μικροβιολογίας/Βιοπαθολογίας 1

 9

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΕ Ραδιολόγων – Ακτινολόγων 1

ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων 1

ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου 1

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών 1

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Εργαστηριών (Παρασκευαστών) 1

 5

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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Νοσηλευτές ΤΕ 10

Βοηθοί Νοσηλευτές ΔΕ 5

Τραυματιοφορείς- Βοηθοί Θαλάμου ΥΕ 2

 17

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕ Μηχανολόγου - Μηχανικού 1

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας 1

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 1

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 4

ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγος) 1

ΔΕ Τεχνικών (Ψυκτικός) 1

ΔΕ Τεχνικών (Υδραυλικός) 1

 10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 45
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Παράρτημα 6:

Στάδια υλοποίησης ΣΔΙΤ

ROADMAP   - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ  

Σε συνέχεια της έγκρισης χρηματοδότησης από τη ΔΕΣΔΙΤ και την ένταξη του έργου στο 
ΠΔΕ, η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ (ΕΓΣΔΙΤ) είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των διαδικασιών 
ανάθεσης  που ορίζονται στο Ν. 3389/2005 για την επιλογή του Ιδιωτικό Φορέα που θα 
συμμετέχει στη Σύμπραξη. Η διαδικασία ανάθεσης που ακολουθείται για την ολοκλήρωση 
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του έργου (επιλογή ιδιωτικού φορέα) ή και των υποέργων αυτού (π.χ. επιλογή συμβούλων 
υποστήριξης)  εξαρτάται  από  το  ύψος  προϋπολογισμού  του  εκάστοτε  έργου/υποέργου 
αυτού και είναι συνήθως Δημόσιος ή και Διεθνής Διαγωνισμός.
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Παράρτημα 7 

Αναλυτική παρουσίαση πρότασης συνεργασίας με κοινοπραξία

Η συγκεκριμένη πρόταση λειτουργίας της Νοσηλευτικής Μονάδας Θήρας επικεντρώνεται 
σε τρείς άξονες:

- Αυτόνομη λειτουργία του Νοσοκομείου, χωρίς κόστος για το Δημόσιο 

- Συμμετοχή τοπικών παραγόντων (δημοτική αρχή – ιδιώτες) στη χρηματοδότηση και 
λειτουργία του Νοσοκομείου

- Στόχευση σε νέες αγορές (ιατρικός τουρισμός) με πολλαπλά παράπλευρα οφέλη

Η  πρόταση  αφορά  στη  συνεργασία  μέσω  σύμβασης  χρονικής  διάρκειας  δύο  (2)  ετών, 
μεταξύ  της ΑΕΜΥ Α.Ε. και της υπό σύσταση κοινοπραξίας κοινωνικών εταίρων της περιοχής 
στην  οποία  βρίσκεται  το  Νοσοκομείο,  συμπεριλαμβανομένου  του  Δήμου  Θήρας,  με  τη 
μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). 

Ρόλος – συμμετοχή της ΑΕΜΥ Α.Ε.

- Παραχώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων  της  Νοσηλευτικής  Μονάδας  με  τον 
υπάρχον ιατροτεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό 

- Μεταφορά  33  ατόμων  προσωπικού  Κέντρου  Υγείας,  τα  οποία  θα  μεταφερθούν 
μέσω  της  υφιστάμενης  προγραμματικής  σύμβασης  στη  Νοσηλευτική  Μονάδα 
Θήρας.

- Έλεγχος,  συντονισμός  και  λειτουργία  του  Νοσοκομείου  συμμετέχοντας  στη 
Διοίκηση και τον επιστημονικό συντονισμό

- Ενσωμάτωση τεχνογνωσίας διαχείρισης ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου

- Ενσωμάτωση  τεχνογνωσίας  ανάπτυξης,  εφαρμογής  και  λειτουργίας 
Ολοκληρωμένου  Συστήματος  Ποιότητας  και  λειτουργία  σε  περιβάλλον  Ολικής 
Ποιότητας σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου

Ρόλος της Κοινοπραξίας:
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- Κάλυψη κόστους μισθοδοσίας για τη πρόσληψη 45 ατόμων 

- Κάλυψη του συνόλου των λοιπών λειτουργικών εξόδων (συντηρήσεις, απαραίτητα 
αναλώσιμα πάσης φύσεως υλικά κτλ.)  

Πλεονεκτήματα της πρότασης:

- Λειτουργία του Νοσοκομείου  χωρίς  καμία επιπλέον επιβάρυνση για το ελληνικό 
δημόσιο

- Διασφάλιση του κοινοφελούς χαρακτήρα της Νοσηλευτικής Μονάδας με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για τον πληθυσμό της Θήρας και της ευρύτερης περιοχής

- Εξασφάλιση διοικητικής, λογιστικής και λειτουργικής αυτοτέλειας

- Εξασφάλιση ανταγωνιστικής λειτουργία του Νοσοκομείου, χωρίς να διακυβεύεται 
το κοινωνικό όφελος αλλά και το δημόσιο συμφέρον

- Εξασφάλιση επιπέδου ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών

- Δυνατότητα διακριτού τιμολογίου ιδιωτών (με ασφαλιστικές εταιρίες και ιδιώτες μη 
ασφαλισμένους σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης).

- Δυνατότητα ανάπτυξης ιατρικού τουρισμού

- Ανταπόκριση στις υγειονομικές ανάγκες τις τοπικής κοινωνίας, όπως εκφράζονται 
μέσω της συμμετοχή της κοινοπραξίας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το  συγκεκριμένο  προτεινόμενο  μοντέλο  συνεργασίας  ακολουθεί  πρότυπα  λειτουργίας 
χωρών του εξωτερικού (Σκανδιναβικές χώρες), στις οποίες έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία 
αντίστοιχες συνεργασίες. Ωστόσο, προκειμένου η εν λόγω συνεργασία να κριθεί εγκαίρως 
ως  προς  την  αποτελεσματικότητα  και  την  αποδοτικότητά  της  απαιτείται  η  έγκριση 
σκοπιμότητας εκ μέρους του ΥΥΚΑ προκειμένου για την υλοποίηση της συνεργασίας όπως 
περιγράφεται παραπάνω για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης 
μέσω σύμβασης μεταξύ της ΑΕΜΥ Α.Ε. και του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου που 
θα συσταθεί στη Θήρα.

Στο σημείο αυτό σημειώνεται  ότι  η  ΑΕΜΥ Α.Ε.,  έχοντας εντάξει  στον Επιχειρησιακό της 
Σχεδιασμό τη λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας Θήρας, έχει προχωρήσει σε αναλυτική 
και λεπτομερή καταγραφή των οικονομικών μεγεθών και των αναγκών λειτουργίας της, το 
οποίο αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας του εγχειρήματος. 
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Ο σκοπός της σύμβασης, ο τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης, η περιγραφή υποχρεώσεων  
των μερών, η ισχύς και η διάρκεια, η χρηματοδότηση, η διαδικασία παρακολούθησης, η  
διοίκηση  της  Νοσηλευτικής  Μονάδος,  η  σύσταση  Επιτροπής  Παρακολούθησης,  η  
τροποποίηση  –  λύση  της  σύμβασης,  η  αντισυμβατική  συμπεριφορά  –  συνέπειες  και  
εμπιστευτικότητα θα αναφέρονται λεπτομερώς στη σύμβαση που θα δημιουργηθεί όταν  
συσταθεί το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου στη Θήρα. 

Από  τα  παραπάνω  προκύπτει  ότι  μέσω  της  συγκεκριμένης  πρότασης,  είναι  εφικτή  και 
ρεαλιστική η λειτουργίας της Νοσηλευτικής Μονάδας Θήρας ως μια σύγχρονη Νοσηλευτική 
Μονάδα  που  θα  είναι  σε  θέση  να  προσελκύσει  και  Ιατρικό  Τουρισμό  και  η  οποία  θα 
λειτουργεί με διοικητική και λειτουργική αυτοτέλεια και που θα έχει τη δυνατότητα, όπως 
θα αποφασιστεί με τη σύνταξη του κειμένου της τελικής σύμβασης να είναι λειτουργικό, 
αποδοτικό και ωφέλιμο για το ελληνικό κράτος.
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