ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

5-Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας στην Κρήτη

3-Ενίσχυση της εκπαίδευσης
και κοινωνικής συνοχής
στην Κρήτη

ΔΙΑΡΘΡΩ
ΤΙΚΟ
TAMEIO

ΕΚΤ

ΕΤΠΑ

3-Ενίσχυση της εκπαίδευσης
και κοινωνικής συνοχής
στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

3-Ενίσχυση της εκπαίδευσης
και κοινωνικής συνοχής
στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

3-Ενίσχυση της εκπαίδευσης
και κοινωνικής συνοχής
στην Κρήτη

5-Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης και καταπολέμηση
της φτώχειας στην Κρήτη

10-ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΑΞΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Πρόβλεψη
ολοκλήρωσης

5041815-Λειτουργία Κέντρου Ημέρας
Ασθενών με νόσο Alzheimer στο ΠαΓΝΗ

Το έργο αφορά στη σύσταση και λειτουργία Κέντρου Ημέρας για ασθενείς με τη νόσο Alzheimer από το
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου στο Δήμο Ηρακλείου του Ν. Ηρακλείου. Το Κέντρο Ημέρας
αποτελεί μια δομή που καλύπτει τις ανάγκες φροντίδας, κινητοποίησης, εκπαίδευσης, δημιουργικής
απασχόλησης και συνέχειας της θεραπείας των ασθενών με νόσο Altzheimer και με συναφείς διαταραχές.
Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της γενικότερης αλλαγής στην περίθαλψη και φροντίδα των ανοικών
ασθενών σε διασύνδεση με όλες τις άλλες υπηρεσιες υγείας του νησιού της Κρήτης. Θα στεγαστεί σε κτίριο
του ΠΑΓΝΗ στην περιοχή Βούτες του Ηρακλείου. Οι χώροι του θα διαμορφωθούν και θα εξοπλιστούν
κατάλληλα ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες λειτουργίας του. Το Κέντρο θα λειτουργεί καθημερινά σε
πρωινή βάση εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

30/9/2023

112-Ενίσχυση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

365.280 €

Προβλέπεται η
λειτουργία του
μέσα στο
καλοκαίρι του
2021

5029412-Προμήθεια και Εγκατάσταση
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις
ανάγκες λειτουργίας του Πα.Γ.Ν.Η.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και την εγκατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
ενός ψηφιακού Αγγειογράφου και ενός πλήρους αυτοματοποιημένου συστήματος ταυτοποίησης
μικροοργανισμών με χρήση της τεχνολογίας φασματομετρίας μαζών τύπου MALDI - TOF. Ο Ψηφιακός
Αγγειογράφος απαιτείται για παθήσεις αγγείων με οργάνωση συνθηκών χειρουργείου, ώστε μεταξύ των
άλλων να διενεργούνται ενδαγγειακές επεμβάσεις στον εγκέφαλο, ενδομοσχεύματα σε ανευρύσματα
κοιλιακής και θωρακικής αορτής, διακαθετηριακοί εμβολισμοί σε επείγουσες αιμορραγίες τραυματικές ή
μη και τέλος επεμβατικές ογκολογικές πράξεις στο ήπαρ και σε άλλα όργανα. Το
πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα ταυτοποίησης μικροοργανισμών με χρήση της τεχνολογίας
φασματομετρίας μαζών τύπου MALDI - TOF ταυτοποιεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς τη χρήση
αναλώσιμων υλικών, gram θετικά και gram αρνητικά βακτήρια και μυκοβακτηρίδια καθώς και λοιπούς
μικροοργανισμούς. Επίσης επιτρέπει την ταχύτερη πληροφόρηση των κλινικών ιατρών, την καλύτερη χρήση
αντιβιοτικών και τον περιορισμό των ανθεκτικών μικροβίων.

19/12/2021

053-Υποδομές στον τομέα της υγείας

1.520.000 €

Ολοκληρώθηκε

7/3/2022

053-Υποδομές στον τομέα της υγείας

2.400.000 €

Σε εξέλιξη ο
διαγωνισμός

9/7/2021

053-Υποδομές στον τομέα της υγείας

310.000 €

Σε εξέλιξη ο
διαγωνισμός

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Με το έργο προβλέπεται η προμήθεια και η εγκατάσταση ενός Συστήματος Μαγνητικού Τομογράφου στο
Πα.Γ.Ν.Η (τεχνολογίας 3Tesla) Ο μαγνητικός τομογράφος είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα
5051258-Προμήθεια και εγκατάσταση ενός απεικόνισης και βασικό εργαλείο διάγνωσης ασθενειών, χωρίς ιοντίζουσα ακτινοβολία, με εκτεταμένες
Συστήματος Μαγνητικού Τομογράφου για εφαρμογές σε πολλές ειδικότητες όπως ογκολογία, νευρολογία, νευροχειρουργική, ορθοπαιδική,
τις ανάγκες λειτουργίας του Πα.Γ.Ν.Η.
αιματολογία, παιδιατρική, χειρουργική, καρδιολογία, ρευματολογία, εντατικολογία, παθολογία και
ενδοκρινολογία. Ο μαγνητικός τομογράφος είναι βασικό εργαλείο επίσης στην εκτίμηση της ανταπόκρισης
στη θεραπεία ή πρώιμης ανίχνευσης της υποτροπής καρκίνου.
5045259-Προμήθεια και Εγκατάσταση
Βιοιατρικού Εξοπλισμού για το Πα.Γ.Ν.Η.

Με το έργο προβλέπεται η Προμήθεια και η εγκατάσταση βιοιατρικού εξοπλισμού :1. Ενός ψηφιακού
ακτινολογικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ),
προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ και 2. Τριών χειρουργικών τραπεζιών για τις ανάγκες των
χειρουργείων, προϋπολογισμού 160.000,00€ με ΦΠΑ

ΕΤΠΑ

5087302-Προμήθεια και Εγκατάσταση
Βιοιατρικού Εξοπλισμού για το Πα.Γ.Ν.Η.

Με το έργο προβλέπεται η προμήθεια και η εγκατάσταση: 1. Ενδοσκοπικού και Βρογχοσκοπικού
εξοπλισμού για τα αντίστοιχα εργαστήρια , τμήματα και τη Γαστρεντερολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, αξίας
798.100€, 2. Βιοϊατρικός εξοπλισμός για τα διαγνωστικά εργαστήρια και την Αιμοδοσία, προϋποόγισθείσης
αξίας 450.000€, 3. Εξεταστικού - Διαγνωστικού εξοπλισμού για κλινικές του νοσκομείου μας, αξίας
604.500€, 4. Βιϊατρικού εξοπλισμού για τις Εντατικές Μονάδες Παίδων, Νεογνών και τα ΤΕΠ, αξίας
551.200€, 5. Χειρουργικού Εξοπλισμπού για τις Χειρουργικές κλινικές, αξίας 640.000€ και 6. Ενός Αξονικού
Τομογράφου που θα εγκατασταθεί στα ΤΕΠ, αξίας έως 1.200.000€. Το σύνολο της Πράξης έχει επιλέξιμη
δαπάνη 4.230.300€.

053-Υποδομές στον τομέα της υγείας

4.230.300 €

Η πράξη εγκρίθηκε
για υλοποίηση τον
Μαϊο 2021

ΕΚΤ

5070503 - Ενίσχυση του Πανεπιστημιακού
ΓΝ Ηρακλείου με επικουρικό προσωπικό
για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της
πανδημίας COVID - 19 στη Περιφέρεια
Κρήτης

Αφορά στην ενίσχυση και στήριξη του νοσοκομείου με πρόσληψη ειδικευμένου και λοιπού ανθρώπινου
δυναμικού του τομέα υγείας και εντάσσεται στο εθνικό Σχέδιο του Υπ. Υγείας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης της COVID - 19. Αποσκοπεί στη λειτουργική ετοιμότητα και
αθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID - 19 μέσω αύξησης
0

31/12/2023

112-Ενίσχυση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

6.165.840 €

Το προσωπικό ήδη
προσφέρει τις
υπηρεσίες του
από 1/2/2020

31/12/2023

012-Άλλη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
(συμπεριλαμβανομένης της
υδροηλεκτρικής, της γεω- θερμικής
και της θαλάσσιας) και ενσωμάτωση
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
(συμπεριλαμβανομένης της υποδομής
για αποθήκευση, για μετατροπή της
ενέργειας σε αέριο και για παραγωγή
υδρογόνου από ανανεώσιμη πηγή)

3.952.845 €

Σε εξέλιξη

ΕΤΠΑ

Το προτεινόμενο έργο άπτεται της υλοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και
εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ- Κατηγορία Ενέργειας 1), καθώς και επιδεικτικής δράσης αξιοποίησης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργειών (ΑΠΕ – Κατηγορία Ενέργειας 2) που θα συμβάλλει καθοριστικά:
·
Στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτηρίου αναφοράς και του Νοσοκομείου
συνολικά
5049418-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
·
Στον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος του κτηρίου και του Νοσοκομείου συνολικά
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
·
Στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε ετήσια βάση, μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ·
Στην προστασία του περιβάλλοντος
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
·
Στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
(ΠΑΓΝΗ)
·
Δημιουργία καταλλήλων συνθηκών άνεσης και του παρεχόμενου νοσηλευτικού έργου
·
Μείωση βλαβών και αυξημένη αξιοπιστία βασικών Η/Μ εγκαταστάσεων
·
Στην παρότρυνση και άλλων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης να προβούν σε ανάλογα έργα
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων το κτίριο του Νοσοκομείου θα κατατάσσεται στην κατηγορία
Β’(αναβάθμιση κατά 2 κατηγορίες). Η επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας θα είναι της
τάξεως του 43,80%.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

