Σίτλοσ Τποζργου: Ενίςχυςη του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με επικουρικό προςωπικό για την
ανταπόκριςη ςτην κρίςη λόγω τησ επιδημίασ COVID-19
Σίτλοσ Πράξησ: Ενίςχυςη των Φορζων Υγείασ με επικουρικό προςωπικό για την
ανταπόκριςη ςτισ ανάγκεσ λόγω τησ επιδημίασ COVID-19 ςτην Περιφζρεια Αττικήσ.
Κωδ. ΟΠ:5070144
Η πράξη εντάςςεται ςτο Εθνικό χζδιο του Τπουργείου Τγείασ για τον περιοριςμό τησ
εξάπλωςησ τησ επιδημίασ τησ νόςουCOVID-19 και την αντιμετϊπιςη των επιπτϊςεων τησ, ςε
ςυνζχεια των δφο ΠΝΠ τησ 11-03-2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και τησ 14-3-2020 (ΦΕΚ
64/Α/14-3-2020) που κυρϊθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020).
υγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μζςω του Ε.Π. τησ Περιφζρειασ Αττικήσ,
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ).
Η δράςη αποςκοπεί ςτην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του ςυςτήματοσ υγείασ
ςτο πλαίςιο τησ υγειονομικήσ κρίςησ λόγω COVID-19. Ειδικότερα η ενδυνάμωςη των φορζων
και του προςωπικοφ ζχει ςτόχο την αποτελεςματικότερη ανταπόκριςη ςτισ ανάγκεσ των
ατόμων που νοςοφν, ςτην ενίςχυςη των επαγγελματιϊν με νζο προςωπικό για περιοριςμό
του κινδφνου εξουθζνωςησ ςτην εργαςία, περιοριςμό κινδφνου μετάδοςησ, για δυνατότητα
απομάκρυνςησ από την εργαςία αν απαιτηθεί κατά το δυνατόν διατήρηςη τησ παροχήσ
υπηρεςιϊν υγείασ για άλλεσ νόςουσ.
Σο φυςικό αντικείμενο του υποζργου είναι η πρόςληψη πρόςθετου επικουρικοφ
προςωπικοφ, ιατρικοφ, νοςηλευτικοφ, λοιποφ, βοηθητικοφ και πάςησ φφςεωσ προςωπικοφ
για την ενίςχυςη και ενδυνάμωςη του Φορζα Τγείασ Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» ςτην Περιφζρεια
Αττικήσ, με προςωπικό 77 επαγγελματιϊν μζχρι ςήμερα, προκειμζνου να ανταποκριθεί ςτην
αποτελεςματική διαχείριςη περιςτατικϊν νόςου COVID-19, ςε προςερχόμενουσ για άλλη
νόςηςη τυχόν προςυμπτωματικοφσ ή και αςυμπτωματικοφσ τησ COVID-19 και για να
προςφζρουν υπηρεςίεσ ςε αςθενείσ με χρόνια νοςήματα, προλαμβάνοντασ με αυτό τον
τρόπο τον αποκλειςμό πρόςβαςησ του πληθυςμοφ με χρόνια ή άλλα ζκτακτα προβλήματα
από υπηρεςίεσ υγείασ. Η Πράξη ςυγχρηματοδοτεί μζροσ από το ςυνολικό προςλαμβανόμενο
προςωπικό για την επιδημία CoViD-19 ςτο Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο».
Κφριοσ τησ πράξησ είναι το Τπουργείο Τγείασ.
υντονιςτήσ Δικαιοφχοσ τησ πράξησ είναι η Επιτελική Δομή ΕΠΑ του Τπουργείου Τγείασ.
υνδικαιοφχοσ είναι ο το Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο».
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