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Τίηλορ Υποέπγος: Ενίζτσζη ηοσ Γ.Ν. Αναηολικής Αταΐας- Οργανική Μονάδα Αιγίοσ 

με επικοσρικό προζωπικό για ηην ανηαπόκριζη ζηην κρίζη λόγω ηης επιδημίας COVID-

19 

Τίηλορ Ππάξηρ: Ενίζτσζη ηων Φορέων Υγείας με επικοσρικό προζωπικό για ηην 

ανηαπόκριζη ζηις ανάγκες λόγω ηης επιδημίας COVID-19 ζηην Περιθέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κυδ. ΟΠΣ:5073453 

 

Η ππάξη ενηάζζεηαι ζηο Εθνικό Σσέδιο ηος Υποςπγείος Υγείαρ για ηον πεπιοπιζμό ηηρ εξάπλυζηρ ηηρ επιδημίαρ 

ηηρ νόζοςCOVID-19 και ηην ανηιμεηώπιζη ηυν επιπηώζευν ηηρ, ζε ζςνέσεια ηυν δύο ΠΝΠ ηηρ 11-03-2020 

(ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και ηηρ 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) πος κςπώθηκαν με ηο Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 

46/Α/3-4-2020). Σςγσπημαηοδοηείηαι από ηην Ελλάδα και ηην Ε.Ε. μέζυ ηος Ε.Π. ηηρ Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ 

Ελλάδαρ, Εςπυπαφκό Κοινυνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  

Η δπάζη αποζκοπεί ζηην λειηοςπγική εηοιμόηηηα και ανθεκηικόηηηα ηος ζςζηήμαηορ ςγείαρ ζηο πλαίζιο ηηρ 

ςγειονομικήρ κπίζηρ λόγυ COVID-19. Ειδικόηεπα η ενδςνάμυζη ηυν θοπέυν και ηος πποζυπικού έσει ζηόσο 

ηην αποηελεζμαηικόηεπη ανηαπόκπιζη  ζηιρ ανάγκερ ηυν αηόμυν πος νοζούν, ζηην ενίζσςζη ηυν επαγγελμαηιών 

με νέο πποζυπικό για πεπιοπιζμό  ηος κινδύνος  εξοςθένυζηρ ζηην επγαζία,  πεπιοπιζμό κινδύνος μεηάδοζηρ, 

για δςναηόηηηα απομάκπςνζηρ από ηην επγαζία αν απαιηηθεί καηά ηο δςναηόν διαηήπηζη ηηρ παποσήρ 

ςπηπεζιών ςγείαρ για άλλερ νόζοςρ. 

Το θςζικό ανηικείμενο ηος ςποέπγος είναι η ππόζλητη ππόζθεηος επικοςπικού πποζυπικού, ιαηπικού, 

νοζηλεςηικού, λοιπού, βοηθηηικού και πάζηρ θύζευρ πποζυπικού για ηην ενίζσςζη και ενδςνάμυζη ηος Φοπέα 

Υγείαρ  Γ.Ν. Αναηολικής Αταΐας- Οργανική Μονάδα Αιγίοσ ζηην Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ, με πποζυπικό 

εννέα (9) επαγγελμαηιών μέσπι ζήμεπα, πποκειμένος να ανηαποκπιθεί ζηην αποηελεζμαηική διασείπιζη 

πεπιζηαηικών νόζος COVID-19, ζε πποζεπσόμενοςρ για άλλη νόζηζη ηςσόν πποζςμπηυμαηικούρ ή και 

αζςμπηυμαηικούρ ηηρ COVID-19 και για να πποζθέποςν ςπηπεζίερ ζε αζθενείρ με σπόνια νοζήμαηα, 

ππολαμβάνονηαρ με αςηό ηον ηπόπο ηον αποκλειζμό ππόζβαζηρ ηος πληθςζμού με σπόνια ή άλλα έκηακηα 

πποβλήμαηα από ςπηπεζίερ ςγείαρ. Η Ππάξη ζςγσπημαηοδοηεί μέπορ από ηο ζςνολικό πποζλαμβανόμενο 

πποζυπικό για ηην επιδημία CoViD-19 ζηο  Γ.Ν. Αναηολικής Αταΐας- Οργανική Μονάδα Αιγίοσ 

Κύπιορ ηηρ ππάξηρ είναι ηο Υποςπγείο Υγείαρ.  

Σςνηονιζηήρ Δικαιούσορ ηηρ ππάξηρ είναι η Επιηελική Δομή ΕΣΠΑ ηος Υποςπγείος Υγείαρ. Σςνδικαιούσορ είναι 

ηο Γ.Ν. Αναηολικής Αταΐας- Οργανική Μονάδα Αιγίοσ. 

 

      
 

  
 

 

  
 

 

  
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
 

  

  ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
 

  

Ευρωπαϊκή Ένωςη Ε.Π. Περιφζρειασ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
 

  

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο 

   
  

  Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ   
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