
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
Υπάρχουσα κατάσταση 
 
Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας – 
πρόνοιας καθώς και του ιατρικού προσωπικού. Στη διαπίστωση αυτή συντελεί και η διαρκώς 
αυξανόμενη παρουσία μεγάλων μονάδων με υπερσύγχρονο εξοπλισμό που ιδρύθηκαν από 
ιδιώτες επενδυτές (η Αττική διαθέτει 15 δημόσιους και 43 ιδιωτικούς αξονικούς τομογράφους, 
καθώς και 2 δημόσιους και 9 ιδιωτικούς μαγνητικούς τομογράφους). 
 
H Περιφέρεια Αττικής διαθέτει 14 Κέντρα Υγείας και 11 περιφερειακά ιατρεία ενώ η δυναμικότητα 
των νοσοκομείων της ανέρχεται σε 14.775 κλίνες. Η χωροθετική κατανομή των μεγάλων μονάδων 
παροχής υπηρεσιών υγείας εστιάζεται κυρίως στο Πολεοδομικό Συγκρότημα και σε ορισμένες από 
τις χωροταξικές υποενότητες της Αττικής (π.χ. νοσοκομείο Ελευσίνας) με πολλά προβλήματα για 
τα νοσοκομεία εκείνα που για ιστορικούς λόγους λειτουργούν στην ευρεία κεντρική περιοχή της 
Αθήνας. Επισημαίνεται ότι οι συνθήκες λειτουργίας πολλών νοσοκομειακών εγκαταστάσεων είναι 
υποβαθμισμένες λόγω και της πίεσης που ασκούν τα μεταναστευτικά ρεύματα αφ’ ενός και η 
γήρανση του πληθυσμού αφ’ ετέρου.. Επίσης, παρά την σχετική επάρκεια σε σύγχρονα συστήματα 
βιοϊατρικής τεχνολογίας, σημαντικές ελλείψεις εντοπίζονται σε νοσοκομεία με ιδιαίτερη λειτουργική 
σημασία (τριτοβάθμια περίθαλψη) εντός της Περιφέρειας  Αττικής. 
 
Επίσης, σημαντικές ελλείψεις παρουσιάζονται στις υποδομές πρόνοιας καθώς και στην ποιότητα 
και επάρκεια των σχετικών υπηρεσιών. Τα προβλήματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά όσον 
αφορά στις υποδομές και υπηρεσίες στήριξης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων του 
πληθυσμού της Περιφέρειας (ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες, εργαζόμενες μητέρες 
κ.λπ.).  
 
Στόχοι  
 
Το παρόν Μέτρο πρόκειται να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα αντίστοιχα Μέτρα του Ε.Π. 
του Υπ. Υγείας- Πρόνοιας και στοχεύει, αφ’ ενός μεν να συμβάλλει στην ανάδειξη του ουσιαστικού 
ρόλου της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας και Πρόνοιας, αφ’ ετέρου δε να συνδράμει στη 
βελτίωση των υποδομών της Δευτεροβάθμιας περίθαλψης.  
 
Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών 
όλων των βαθμίδων περίθαλψης  και  πρόνοιας.  
 
Ειδικότερα στην υγεία, τίθενται ως στόχοι: 
• Η βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. 
• Η βελτίωση και επέκταση των υποδομών στα υπάρχοντα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας.  
• Η ενίσχυση του αναγκαίου εξοπλισμού. 
Όσον αφορά την πρόνοια, βασικοί στόχοι είναι: 
• Η επέκταση των σχετικών υπηρεσιών και υποδομών, κυρίως για την στήριξη και καλύτερη 
εξυπηρέτηση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων., κυρίως σε ότι αφορά τα ΑΜΕΑ και τους 
παιδικούς σταθμούς με στόχο την διεύκόλυνση της ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας  
 



Στο πλαίσιο αυτό, οι κυριότερες δράσεις στον τομέα της υγείας αφορούν στην επέκταση των 
υποδομών και των υπηρεσιών των υπαρχουσών μονάδων όλων των βαθμίδων περίθαλψης της 
Περιφέρειας Αττικής, καθώς και στην αναβάθμιση και προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. Οι 
κυριότερες δράσεις στον τομέα αυτό αφορούν στην επέκταση των υποδομών και στην ενίσχυση 
του εξοπλισμού σε επιλεγμένα Νοσηλευτικά ιδρύματα   
Επίσης, στον τομέα της πρόνοιας θα ενισχυθούν και θα επεκταθούν οι σχετικές υποδομές και οι 
υπηρεσίες και ιδιαίτερα αυτές που αναφέρονται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. 
Ειδικότερα, προβλέπεται να ενισχυθούν οι υποδομές , για παιδιά και , για άτομα με ειδικές 
ανάγκες. 
 
Ανάγκες και προτεραιότητες  
 
Βασική προτεραιότητα για το μέτρο αποτελούν οι περιοχές με χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας 
και ανεπάρκεια υποδομών, καθώς και τα υπάρχοντα νοσοκομεία που παρατηρούνται ελλείψεις 
στις κτιριακές υποδομές αλλά και στον εξοπλισμό τους   
 
Επίσης, οι δράσεις για την πρόνοια θα επικεντρωθούν σε περιοχές στις οποίες υπάρχει έλλειψη 
των υποδομών πρόνοιας και ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με τις ευπαθείς  ομάδες του 
πληθυσμού που προαναφέρθηκαν.  
 
Κατηγορίες πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις 
 
Οι βασικές κατηγορίες πράξεων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου είναι: 
♦ Επέκταση και αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού υπαρχόντων νοσοκομείων  
♦ Υποδομές για τη φιλοξενία και αποκατάσταση ΑΜΕΑ 
♦ Ολοκλήρωση υποδομών και εξοπλισμού Νοσοκομείου Δυτ. Αθήνας 
♦ Υποδομές και εξοπλισμός  παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών  (νέων και υπαρχόντων) 
 
Ποσοτικοποίηση στόχων μέτρου – Δείκτες 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2003 

ΣΤΟΧΟΣ 
2006 

Αριθμός νοσοκομείων που ενισχύονται 1(1) 1  4 
Υποδομές για τη φιλοξενία και 
αποκατάσταση ΑΜΕΑ    

 1   2 

Παιδικοί σταθμοί νέοι 26(1)   14  30 
Κλίνες (βελτίωση) σε νοσοκομεία  0 1.096 
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ    
Ποσοστό πληθυσμού που θα εξυπηρετηθεί 
από υπηρεσίες α’βάθμιας, β΄βάθμιας 
περίθαλψης και πρόνοιας 

   0,6%  36,9% 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης κατά την 
υλοποίηση του έργου σε ισοδύναμα 
ανθρωποέτη 

  222  981 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
Δημιουργία μεικτών θέσεων απασχόλησης 
κατά την λειτουργία των έργων ισοδύναμα 
ανθρωποέτη 

  22  395 



1. αποτελέσματα Β ΚΠΣ 
Η τιμή στόχος αναφέρεται στην εκροή από την παρέμβαση του Μέτρου 



 
2. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
   
Υπάρχουσα κατάσταση 
  
Η  εναρμόνιση των στόχων  του  Περιφερειακού  προγράμματος µε  τους  στόχους και τις 
επιδιώξεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα πλαίσια των απαιτήσεων  του  ΙΙΙ  ΚΠΣ  
προϋποθέτει  την  βελτίωση  της  υγειονομικής περίθαλψης  και  κοινωνικής Φροντίδας, για την 
μείωση των κινδύνων που διατρέχει η υγεία των  πολιτών, την βελτίωση της χρήσης των πόρων 
και την διασφάλιση της  ισότητας  απέναντι στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας .   
  
Οι  ανάγκες  ιατροκοινωνικής κάλυψης  εντάθηκαν  σημαντικά την  τελευταία δεκαετία  λόγω  των  
μεταβολών στις  κοινωνικές, δημογραφικές και  πολιτιστικές δομές που επηρεάζουν άμεσα τους 
τομείς Υγείας και Πρόνοιας .  
  
Στην  Περιφέρεια  ο  τομέας των  υπηρεσιών  και  των  υποδομών υγείας  βρίσκεται στο  
χαμηλότερο επίπεδο  αφού  το  έτος 1997  ο   δείκτης  κλίνες  /1000  κατοίκους ήταν 1,6  ενώ  ο  
αντίστοιχος  δείκτης  για  το  σύνολο  της  χώρας  ήταν 5,0  όπως επίσης ο δείκτης ιατροί / 1000 
κατοίκους ήταν 1,6 µε τον αντίστοιχο δείκτη για την χώρα να φθάνει το 4,0,  δεδομένου ότι αν και 
έγιναν σημαντικές βελτιώσεις την τελευταία δεκαετία το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας 
εξακολουθεί να είναι σε χαμηλό επίπεδο αφού το Νοσοκομείο Λαμίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί 
και ο εκσυγχρονισμός νοσοκομείων και  κέντρων  υγείας  στην  περιφέρεια  Στερεάς χρειάζεται 
επιπλέον ενίσχυση .  
  
Ειδικότερα   
  
Η  αντιμετώπιση των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας παρέχεται σήμερα στο 
χώρο  της  περιφέρειας  από Νοσοκομεία,  Κλινικές,  Κέντρα  Υγείας, Νοσοκομεία  - Κέντρα Υγείας, 
Περιφερειακά Ιατρεία, Κέντρα Άμεσης Βοήθειας, Δομές Ψυχικής  Υγείας  /Υγιεινής,  Δομές 
 Δημόσιας Υγείας  και  Κέντρα απεξάρτησης, όπως  αναλυτικά  ανά  είδος  και  Νομική 
Φύση  δίδονται  στους πίνακες που ακολουθούν.    
    



 
 
Η  κατανομή των  δομών  Υγείας  στην  Περιφέρεια  σε  δημόσιες,  Ιδιωτικές  και  άλλες δίδεται 
στον κάτωθι πίνακα . 
 



 
Οι  υπάρχουσες  υποδομές στην  περιφέρεια  και  ο  εξοπλισμός αυτών  παρά  τις βελτιώσεις  που  
έγιναν  στα  πλαίσια  των  προηγούμενων ΚΠΣ και  άλλων προγραμμάτων  δεν μπορούν   να  
καλύψουν  τις  συνεχώς  αυξανόμενες απαιτήσεις  του πληθυσμού της αλλά και του  
μεταναστευτικού πληθυσμού που ζει και  αναζητά καθημερινά τον χώρο της κυρίως λόγω  των 
μεταβολών στο χώρο της  Βαλκανικής .  
 
Στόχοι  
  
O  εκσυγχρονισμός  των  Νοσοκομείων  σε  υποδομές  και  εξοπλισμό   (ιατρικό  και ξενοδοχειακό) 
προηγείται από την Βελτίωση της υποδομής και του εξοπλισμού των Κέντρων  Υγείας,  αφού  οι  
ανάγκες  των  Νοσοκομείων  σε  εξοπλισμό  και  βελτίωση υποδομής  είναι  µμεγαλύτερες  λόγω  
της  αυξημένης  ζήτησης  παροχής  υπηρεσιών, λαµβανοµένου όμως σοβαρά υπόψη ότι τα Κέντρα 
Υγείας της περιφέρειας που έχουν σημαντικές  ελλείψεις σε υποδομές  και εξοπλισμό  και 
δεδομένου  ότι καλύπτουν  και επείγοντα  περιστατικά  των  ημιαστικών  περιοχών  προηγούνται  
από  τα  υπόλοιπα  Κέντρα  Υγείας  των  αστικών  περιοχών  που  έχουν  µμεγαλύτερες  ανάγκες  
βελτίωσης των υποδομών τους .   
  
Κατηγορίες πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις 
  
o Εκσυγχρονισμός υποδομών. Βελτίωση, επέκταση, εξοπλισμός (ιατρικός  και   ξενοδοχειακός ) 
Νοσοκομείων.  
o  Βελτίωση υποδομής και εξοπλισμού των Κέντρων υγείας .  
  
•  Ποσοτικοποίηση  στόχων  Μέτρου  -  .δείκτες  πραγματοποίησης (εκροών) – 
Αναμενόμενα αποτελέσματα - Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα  ευκαιριών  
κλπ )- Καθορισμός  δεικτών  Επίδοσης  για 2003  (δεν  αφορά υποχρεωτικά  όλα  τα  Μέτρα  
και  περιλαμβάνει κυρίως  δείκτες  εκροών  - πραγματοποίησης και όπου είναι δυνατόν 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)   
    



 
 
 
 
Υπάρχουσα κατάσταση κοινωνικής φροντίδας  
 
Η  ανάπτυξη  και  ο  εκσυγχρονισμός των  υπηρεσιών  κοινωνικής  στήριξης  και  φροντίδας  
αποτελεί  βασική  προϋπόθεση  του  περιφερειακού  σχεδιασμού  στα πλαίσια  της   αειφόρου  
ανάπτυξης, των ίσων  ευκαιριών  και  της αναβάθμισης των συνθηκών  ζωής,  δεδομένων των  
μεταβολών στις  κοινωνικές,  δημογραφικές και πολιτισμικές δομές μέσα  από  ένα  «σύγχρονο  
ανθρωποκεντρικό  μοντέλο» κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας .  
  
Η  κοινωνική  Πρόνοια  και  Φροντίδα  παρέχεται  σήμερα στην  περιφέρεια  µε  την  
λειτουργία Ειδικών  Σχολείων, Γηροκομείων,  Κέντρων  ανοικτής  προστασίας Ηλικιωμένων  
(Κ.Α.Π.Η.), Θεραπευτηρίων, Κέντρων Κοινωνικής Υποστήριξης και Φροντίδας  (ΚΕ.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕ.Α),  
Κέντρου  Αποκατάστασης,  Κέντρων  Παιδικής Μέριμνας,  Παιδικών  και  Βρεφονηπιακών  
Σταθμών,  δομών του  Ελληνικού Οργανισμού κοινωνικής Φροντίδας - ΕΟΚΦ - (Βρεφικού 
Σταθμού, Ειδικής Εστίας, Κέντρων φροντίδας οικογενειών και Ιατροκοινωνικών Κέντρων), 
Κατασκηνώσεων και προγραμμάτων Βοήθειας  στο  σπίτι,  όπως  αναλυτικά  δίδονται  στο  
παρακάτω πίνακα.  
 
 



 
 
Ανάγκες και προτεραιότητες  
 
Η  Περιφέρεια  Στερεάς  στα  πλαίσια  των  νέων  προκλήσεων  δράσης  και  των  νέων  
δεδομένων  Εθνικού  Σχεδιασμού,  λαμβάνοντας  ιδιαίτερα  υπόψη  το  επίπεδο  των υπηρεσιών  
πρόνοιας  και  φροντίδας  που  εξακολουθεί  να  βρίσκεται  σε  χαμηλό επίπεδο  στο  χώρο  της,  
προγραµµατίζει    δράσεις  για  την  φροντίδα  συγκεκριμένων  πληθυσμιακών  ομάδων  (νήπια,  
παιδιά,  ηλικιωμένους,  άτοκα  µε  Ειδικές  ανάγκες) προκειμένου να συμβάλλει στην  ποιοτική 
αναβάθμιση της κοινωνικής προστασίας των λιγότερο ευνοούμενων κοινωνικών ομάδων και στην 
διασφάλιση της ισότητας των πολιτών απέναντι στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας .  
 
Κατηγορίες πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις 
• Δημιουργία ανοιχτών δομών στήριξης ατόμων µε αναπηρίες   
• Δημιουργία προστατευομένων διαμερισμάτων βραχείας  φιλοξενίας  για ευπαθείς ομάδες    
• Στήριξη  της  ανάπτυξης  των  Βρεφονηπιακών  Σταθμών  Ολοκληρωμένης Φροντίδας, των 

Βρεφικών τµηµάτων σε υπάρχοντες Παιδικούς σταθμούς, των Βρεφονηπιακών Σταθμών, των 
Κέντρων Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)  και  των  Κέντρων  δημιουργικής  
Απασχόλησης  Παιδιών  και Εφήβων  µε  Νοητική  Αναπηρία  (Κ.ΑΠ  ΜΕΑ),    µε  την  
προμήθεια εξοπλισμών λειτουργίας.  

• Στήριξη  της  λειτουργίας  των  Κέντρων  Ιατροκοινωνικής  Φροντίδας  ευπαθών ομάδων  
(τσιγγάνων  )  µε  την  προμήθεια  υποδομής  (προκάτ)  και  εξοπλισμών λειτουργίας για την 
ανάπτυξη ευέλικτων συστημάτων προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών. 

• Αναβάθμιση Παιδικών σταθμών .  



• Υποδομές προστασίας παιδιών.  
  
•  Ποσοτικοποίηση  στόχων  Μέτρου  -  Δείκτες  πραγματοποίησης  (εκροών) - 
Αναµενόµενα αποτελέσµατα - Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα  
ευκαιριών  κλπ)- Καθορισµός  Δεικτών  Επίδοσης  για 2003  (δεν  αφορά  
υποχρεωτικά  όλα  τα  Μέτρα  και  περιλαμβάνει  κυρίως  δείκτες  εκροών  - 
πραγματοποίησης και όπου είναι δυνατόν αποτελεσμάτων και επιπτώσεων)   
 
 

 
 



3. ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
 
Υπάρχουσα κατάσταση 
 
Σήμερα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στις αγροτικές και ημιαστικές 
περιοχές παρέχεται από τα 17 Κέντρα Υγείας και τα 150 Περιφερειακά Ιατρεία που ανήκουν στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στις αστικές περιοχές παρέχεται κυρίως από τα Πολυϊατρεία του Ι.Κ.Α. και 
των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. καθώς και 
ιδιώτες γιατρούς, εργαστήρια και διαγνωστικά ιατρεία. 
Η Δευτεροβάθμια Περίθαλψη παρέχεται από 6 Νοσοκομεία συνολικής δυναμικότητας 1.734 κλινών 
(2,33 κλίνες/1000 κατ.) και 35 Ιδιωτικές κλινικές συνολικής δυναμικότητας 1500 κλινών. 
Στα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν 3 Αξονικοί 
Τομογράφοι, εκ των οποίων οι 2 σύγχρονης τεχνολογίας, και 1 Μαγνητικός Τομογράφος. Επίσης, 
λειτουργούν 27 κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. 
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λειτουργεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα απεξάρτησης και κοινωνικής 
επανένταξης χρηστών ναρκωτικών ουσιών από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
(ΚΕΘΕΑ) με την ονομασία «Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΕΞΟΔΟΣ» που παρέχει υπηρεσίες 
θεραπείας (απεξάρτησης) και κοινωνικής επανένταξης, μοναδικό στην κεντρική Ελλάδα. 
Περιλαμβάνει μονάδες συμβουλευτικών σταθμών σε Λάρισα και Ν. Ιωνία Βόλου, κλειστή 
θεραπευτική κοινότητα ενηλίκων, μονάδα κοινωνικής επανένταξης και μονάδα οικογενειακής 
υποστήριξης στη Λάρισα. Επίσης στην έδρα κάθε νομού λειτουργούν κέντρα πρόληψης του 
Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). 
Το κυρίαρχο πρόβλημα του τομέα των υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι η 
αναγκαιότητα ανανέωσης σε σημαντικό βαθμό του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού τους 
λόγω παλαιότητας (δεκαετία ’80) καθώς και επίσης και οι μη συντηρημένες κτιριακές υποδομές.  
Στην Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, η κύρια παρέμβαση είναι η ολοκλήρωση με στόχο την πλήρη 
λειτουργία του, του ημιτελούς Νοσοκομείου Βόλου, στο οποίο θα μετεγκατασταθεί το υφιστάμενο, 
με άμεση συνέπεια την βελτίωση του επιπέδου του ξενοδοχειακού και ιατρικού εξοπλισμού του και 
κατ’ επέκταση του επιπέδου των προσφερομένων υπηρεσιών. Για το νοσοκομείο συντάσσεται 
έκθεση  από τον δυνητικό τελικό δικαιούχο η οποία θα περιγράφει την ακριβή κατάσταση του 
έργου. Η έκθεση κατατίθεται στη Διαχειριστική Αρχή του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας. 
 
Υπάρχουσα κατάσταση κοινωνικής φροντίδας  
 
Ομάδες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (Τσιγγάνοι): 
 
Στην Θεσσαλία υπάρχει εγκατεστημένος σημαντικός αριθμός Τσιγγάνων. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Δ.Ε.Π.Ο.Σ. έτους 1998, τα οποία προέκυψαν από καταγραφές που πραγματοποίησαν οι 
τοπικές Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης, η εικόνα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα :  



 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 

Έδρα Εποχιακός 
Καρδίτσας Καρδίτσας 600  
Καρδίτσας Σοφάδων 3000 150 

 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ 3600 150 
Λάρισας Φαρσάλων 1000 550 
Λάρισας Γιάννουλης 200 100 
Λάρισας Τυρνάβου 950 400 
Λάρισας Λάρισας(Νέα Σμύρνη) 3100  

 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ 5250 1050 
Μαγνησίας Νέας Ιωνίας 2500 1500 
Μαγνησίας Βόλου 350  

 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ 2850 1500 
Τρικάλων Τρικκαίων 180 150 

 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ 180 150 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.880 2850 

 
Υποδομές Παιδικής Ηλικίας  
Σύμφωνα με έρευνα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που πραγματοποιήθηκε το 2000, στην Θεσσαλία 
λειτουργούν συνολικά 75 Δημόσιοι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί. Η δυναμικότητα τους, 
καθώς και οι περιοχές που αφορούν, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα :  
 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΣ 

Αριθμός Δυναμικότητα Αριθμός Δυναμικότητα Αριθμός Δυναμικότητα
Καρδίτσας 5 350 11 570 16 920 
Λάρισας 15 1011 13 512 28 1523 
Μαγνησίας 4 919 8 332 12 1251 
Τρικάλων 6 420 13 361 19 781 
ΣΥΝΟΛΑ 30 2700 45 1775 75 4475 

 
Επίσης, στην Θεσσαλία λειτουργούν 12 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών, εκ 
των οποίων τα 7 στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, τα 3 στην πόλη της Καρδίτσας 
και τα 2 στην πόλη των Τρικάλων.  
 
Τρίτη Ηλικία 
Σύμφωνα με τον Χάρτη των Προνοιακών Δομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας που 
εκπονήθηκε από το Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας, στην Θεσσαλία λειτουργούν σήμερα 49 
Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων και υλοποιούνται 13 προγράμματα με τίτλο 
«Βοήθεια στο σπίτι». 
 
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 
Σύμφωνα με τον ίδιο Χάρτη, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λειτουργούν 4 θεραπευτήρια Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες και 3 Κέντρα Αποκατάστασης.  Επίσης, έχει κατασκευασθεί 1 ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στην 
Καρδίτσα.  
 



 
Ανάγκες και προτεραιότητες  
 
Η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς και η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας 
του συνόλου των παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας συνιστούν βασικές κατευθύνσεις της εθνικής 
πολιτικής στον τομέα της Υγείας, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από το πρόγραμμα «Υγεία για τον 
πολίτη». Στα παραπάνω πλαίσια επιδιώκεται η αναβάθμιση των νοσοκομειακών μονάδων με τον 
λειτουργικό εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση τους. 
 
Η μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας θέτει το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
σε Περιφερειακή βάση, δίνοντας έμφαση στην Περιφερειακή αυτονομία του και αυτάρκεια. Στο 
πνεύμα αυτό, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έρχεται στον τομέα της Υγείας να 
εξυπηρετήσει τους στόχους της μεταρρύθμισης αναπτύσσοντας τις αναγκαίες υποδομές υπό τον 
σχεδιασμό  της Δ.Υ.ΠΕ. 
Το Μέτρο θα συμβάλλει στα παραπάνω με την ολοκλήρωση του ημιτελούς Νοσοκομείου Βόλου. 
 
Θα συμβάλλει επίσης στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των υποδομών πρόληψης, 
θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών.  
Στον τομέα της Πρόνοιας και προκειμένου να ενισχυθεί η ισότητα των δύο φύλων σε σχέση με την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, απαιτείται να δοθεί έμφαση στις δομές φροντίδας των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας και των ηλικιωμένων. Επίσης, βάρος θα δοθεί στην ανάπτυξη ανοιχτών 
δομών στήριξης ατόμων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας καθώς και στην δημιουργία / ενίσχυση 
υποδομών προς όφελος πληθυσμιακών ομάδων με πολιτισμικές δραστηριότητες (τσιγγάνοι).  
 
Κατηγορίες πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις 
 
Στόχος του Μέτρου είναι στον μεν τομέα της Υγείας η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών Υγείας, στον δε τομέα της Πρόνοιας η βελτίωση της παρεχόμενης κοινωνικής 
προστασίας ιδιαίτερα στις ηλικιακές ομάδες των παιδιών και των ηλικιωμένων. 
Επιπλέον, έχει συμφωνηθεί η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης συγκεκριμένης παρέμβασης 
περιφερειακής σημασίας στη νοσοκομειακή υποδομή. 
Κατά συνέπεια, το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες Ενέργειες και δυνητικές κατηγορίες 
πράξεων: 
 
Ενέργεια 3.1.1: Ολοκλήρωση Νοσοκομείου Βόλου 
 
Ενέργεια 3.1.2: Συμπλήρωση - εκσυγχρονισμός υποδομών πρόνοιας 
Εντάσσονται οι εξής κατηγορίες Πράξεων: 
• Παιδικοί Σταθμοί και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
• Αναβάθμιση υποδομών Πρόνοιας για την Τρίτη ηλικία και δημιουργία Πολυδύναμων Κέντρων 

για την Τρίτη ηλικία  
• Υποδομές προγραμμάτων στήριξης Τσιγγάνων και υποδομές στήριξης προγραμμάτων 

αποϊδρυματισμού 
• Υποδομές στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού   
• Αναμόρφωση κατασκηνώσεων 
• Προμήθεια κινητών ιατρικών μονάδων για την κάλυψη υγειονομικών αναγκών σε δυσπρόσιτες 

– ορεινές – μειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 



 
Ενέργεια 3.1.3: Δράσεις κοινωνίας της πληροφορίας 
Στη συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσονται δράσεις του τομέα υγεία πρόνοια οι οποίες  εξειδικεύονται  
από το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας. 
 
• Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου – Δείκτες: 
 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2006 
Υποδομές Υγείας (αριθμός 

παρεμβάσεων) 5 6 (+1) 

Υποδομές  Πρόνοιας (αριθμός 
παρεμβάσεων) 21 26(+5) 

30089 Κλίνες (νέες) Αρ. 1734 300 
32513 Κτίρια 
(Πρόνοιας) 

Μ2 1530* +1.800 

Κινητές μονάδες Αρ.  1 
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ   

Αρ κλινών / 1000 κατ 2,33 2,41 
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από 

υποδομές πρόνοιας 
  

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 

(ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης 
διάρκειας) 

 
396 

 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ   
Νέες θέσεις εργασίας πλήρους 

απασχόλησης (ισοδύναμα ανθρωποέτη 
12μηνης διάρκειας) 

 153 

 
Τα  στοιχεία των Θέσεων εργασίας προέρχονται από την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης. 
* πόροι Β’ΠΕΠ 
 
 



 

4. ΗΠΕΙΡΟΣ 
 
Υπάρχουσα κατάσταση 
 
Η κατάσταση της Περιφέρειας στους τομείς της Υγείας – Πρόνοιας είναι σχετικά ικανοποιητική σε 
σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. 
 
Η χωρική κατανομή του νοσοκομειακού δυναμικού στην Περιφέρεια δίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Νομοί Ηπείρου Άρτας Θεσπρωτίας Ιωαννίνων Πρέβεζας Σύνολο 

Νοσοκομεία 1 1 2 1 5 

Κέντρα Υγείας 3 3 5 4 15 
Ειδικές Κλίνες Νοσοκομειακών 

Τμημάτων 1 87 85 996 119 1.287 

 
1  Περιλαμβάνονται μόνο οι κλίνες των νοσοκομειακών κλινικών. 

 

Σημαντικότερο πλεονέκτημα στον τομέα αποτελεί η δυνατότητα οργάνωσης ενός αποτελεσματικά 
οργανωμένου και εξοπλισμένου δικτύου πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
περίθαλψης, με πυρήνα τα Περιφερειακά Νοσοκομεία Ιωαννίνων, το οποίο θα συμπληρώνεται από 
τα αναβαθμισμένα, νομαρχιακού επιπέδου, νοσοκομεία Άρτας, Πρέβεζας και Φιλιατών, καθώς και 
τα επίσης αναβαθμισμένα Κέντρα Υγείας. 
Οι σημαντικότερες αδυναμίες του τομέα Υγείας - Πρόνοιας είναι: 
• Η χωρική ανισοκατανομή του δυναμικού των νοσοκομειακών ιδρυμάτων και του δυναμικού 

κλινών, η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη.  Ο Νομός Ιωαννίνων συγκεντρώνει τις περισσότερες 
κλίνες, λόγω και της παρουσίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου.  Στον αντίποδα 
βρίσκεται ο Νομός Θεσπρωτίας, ο οποίος αποτελεί και τον πλέον προβληματικό νομό της 
Περιφέρειας από την άποψη υποδομής υγειονομικής περίθαλψης, αφού δεν διαθέτει 
Νομαρχιακό Νοσοκομείο στην Ηγουμενίτσα. Το δυναμικό των Κέντρων Υγείας και των 
Περιφερειακών Ιατρείων είναι χωροταξικά κατανεμημένο με μεγαλύτερη ομοιογένεια. 

• Οι ελλείψεις επαρκούς εξειδικευμένου προσωπικού στο σύνολο των νοσοκομειακών ιδρυμάτων 
της Περιφέρειας, όλων των βαθμίδων περίθαλψης. 

• Η σημαντική υστέρηση στον τομέα των προνοιακών υποδομών και εξοπλισμού, καθώς και 
στην στελέχωση των προνοιακών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις υπηρεσίες για τις 
πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες, τρίτη ηλικία, νηπιακή ηλικία).  Το 
συνολικό δυναμικό δομών πρόνοιας στην Περιφέρεια περιορίζεται σε 15 ΚΑΠΗ και 81 
δημόσιους παιδικούς - βρεφονηπιακούς σταθμούς σε λειτουργία, οι οποίοι φιλοξενούν περίπου 
3.200 νήπια (στοιχεία Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας, έτους 2000). 



 

Στόχοι  
 
Οι βασικοί στόχοι του Μέτρου είναι: 
• Η ανάδειξη της Περιφέρειας ως ευρύτερου Κέντρου υπηρεσιών υγείας με Περιφερειακή και 

Βαλκανική εμβέλεια. 
• Η αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης σε Περιφερειακό 

επίπεδο, με εκσυγχρονισμό του νοσοκομειακού εξοπλισμού. 
• Η συμπλήρωση της νοσοκομειακής υποδομής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. 
• Η συμπλήρωση και η βελτίωση των υποδομών πρόνοιας και κοινωνικής μέριμνας 
• Η ανάδειξη της Περιφέρειας ως ευρύτερου κέντρου Γ’βάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και 

τεχνολογίας με Εθνική και Βαλκανική εμβέλεια. 
• Η συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
μέσω των οποίων επιδιώκεται η συμπλήρωση του νοσοκομειακού δυναμικού της Περιφέρειας, η 
ενίσχυση της υποδομής και του εξοπλισμού των νοσοκομειακών ιδρυμάτων, η δημιουργία κινητών 
μονάδων υγείας καθώς και η συμπλήρωση και αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας για τα άτομα 
με ειδικές ανάγκες και των υποδομών παιδικής μέριμνας 
 
Κατηγορίες πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις 
 
• Στην προμήθεια ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού των νοσοκομειακών μονάδων της 

Περιφέρειας. 
• Στην ολοκλήρωση εργασιών εκσυγχρονισμού νοσοκομειακών ιδρυμάτων της Περιφέρειας. 
• Στην κατασκευή συμπληρωματικής νοσοκομειακής υποδομής στο νομό Θεσπρωτίας, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη νοσοκομειακού δυναμικού που παρατηρείται σε 
νομαρχιακό επίπεδο. 

• Στην δημιουργία κινητών μονάδων υγείας 
• Στην κατασκευή υποδομών πρόνοιας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και υποδομών παιδικής 

μέριμνας. 

 
Β.6  Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου 

Α.  ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΤΟΣ 
ΒΑΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2003 

ΣΤΟΧΟΣ 
2006 

Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού και 
λοιπών υποδομών των 
Νοσοκομείων  (αριθμός 
παρεμβάσεων) 

2ο ΠΕΠ 9 2 12 

Κατασκευή νέας νοσοκομειακής 
μονάδας (κλίνες) 1998 1.403 10 25 

Δημιουργία υποδομών πρόνοιας 2001 82 1 1 
Υποστήριξη δομών παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας    4 

 



 

 

Β.  ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ     

Αύξηση νέων νοσοκομειακών 
κλινών (ποσοστό)   1,0% 2,4 % 

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών / 
1.000 κατοίκους (αριθμός)  4,12  4,20 

Αύξηση της κτιριακής υποδομής Γ΄ 
βάθμιας εκπαίδευσης (ποσοστό)   6,2 % 6,2 % 

Κοινωνική φροντίδα και προστασία 
παιδιών (ωφελούμενοι)    60 

Προσφορά υπηρεσιών υγείας 
υψηλού επιπέδου ( ωφελούμενοι )    340.000 

Γ.  ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ     

Νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης 
που δημιουργούνται (αριθμός)    250 

 



 

5. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 
Υπάρχουσα κατάσταση 
 
Όλοι οι νομοί της Κεντρικής Μακεδονίας καλύπτονται υγειονομικά με την λειτουργία 21 Γενικών 
Νοσοκομείων στα αστικά κέντρα των νομών (1 στο Ν. Σερρών, 11 στο Ν. Θεσσαλονίκης, 1 στο Ν. 
Χαλκιδικής, 2 στο Ν. Κιλκίς, 2 στο Ν. Πέλλας, 1 στο Ν. Ημαθίας και 2 στο Ν. Πιερίας), και ενός 
δικτύου Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) και Περιφερειακών Ιατρείων (Π.Ι.) που καλύπτουν τις ανάγκες του 
πληθυσμού της υπαίθρου (7 Κ.Υ. & 49 Π.Ι. στο Ν. Σερρών, 9 Κ.Υ. & 36 Π.Ι. στο Ν. Θεσσαλονίκης, 
5 Κ.Υ. & 23 Π.Ι. στο Ν. Χαλκιδικής, 3 Κ.Υ. & 25 Π.Ι. στο Ν. Κιλκίς, 4 Κ.Υ. & 26 Π.Ι. στο Ν. Πέλλας, 1 
Κ.Υ & 17 Π.Ι. στο Ν. Ημαθίας, και 2 Κ.Υ & 18 Π.Ι. στο Ν. Πιερίας). Η γεωγραφική και ποσοτική 
κάλυψη της περιφέρειας από υποδομές υγείας θεωρείται ικανοποιητική με μοναδικές ίσως 
εξαιρέσεις τους νομούς Ημαθίας και Χαλκιδικής (λόγω εποχιακών αυξήσεων του πληθυσμού τους). 
Συνοπτικά η κατάσταση σε ότι αφορά την υφιστάμενη νοσοκομειακή δυναμικότητα ανά νομό στην 
Κεντρική Μακεδονία παρουσιάζεται στο πίνακα : 
 
 

 
 
Το Πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει σχετικά υψηλό βαθμό 
Νοσοκομειακής εξειδίκευσης, λειτουργώντας και ως κέντρο παροχής νοσοκομειακών υπηρεσιών 
για την ευρύτερη Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
Στόχοι  
 
Ο βαθμός όμως κάλυψης των αναγκών του πληθυσμού της Κεντρικής Μακεδονίας κρίνεται μη 
ικανοποιητικός λόγω σοβαρών ελλείψεων στην υποδομή των μονάδων, λόγω θεσμικών και 
οργανωτικών αδυναμιών και λόγω της μη ορθολογιστικής διαχείρισης του Νοσοκομειακού 
δυναμικού. 
 
Πλέον του 70% των νοσοκομειακών μονάδων παρουσιάζουν προβλήματα λόγω αναχρονιστικού ή 



 

λανθασμένου λειτουργικού σχεδιασμού και λόγω έλλειψης ικανοποιητικής συντήρησης των 
κτιριακών υποδομών. 
 
Α. Στα συνήθη προβλήματα των Νοσοκομειακών μονάδων περιλαμβάνονται : έλλειψη χώρων 
υγιεινής στα δωμάτια, κακής ποιότητας και ανεπαρκής ξενοδοχειακή υποδομή ανεπαρκή δίκτυα 
(ηλεκτρολογικά, ύδρευσης, αποχέτευσης), ανεπαρκή συστήματα θέρμανσης/ψύξης, έλλειψη 
χώρων συμπληρωματικών λειτουργιών και βοηθητικών χώρων (για αποθήκευση ασπρόρουχων, 
φαρμάκων, κλπ). Οι ελλείψεις αυτές εξηγούνται από το γεγονός ότι το κτιριολογικό πρόγραμμα των 
Νοσοκομείων έχει συνταχθεί στη βάση ξεπερασμένων προτύπων λόγω παλαιότητας των κτιρίων, 
τα οποία χρίζουν επανασχεδιασμών και διαμορφώσεων. 
Προβλήματα όμως εντοπίζονται και σε έλλειψεις σε μείζονος σημασίας υποδομών όπως 
ειδικευμένων μονάδων (Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τμήματα αιμοδοσίας, κλπ), αλλά και από 
την ύπαρξη εστιών μόλυνσης από παλιές, μη συντηρημένες εγκαταστάσεις, καθώς και από την 
έλλειψη συστημάτων διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων. 
Β. Τα σημαντικότερα προβλήματα των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων, 
εντοπίζονται σε μη συντηρημένες κτιριακές υποδομές, βασικές ελλείψεις από τη φάση 
ανοικοδόμησής τους, και ελλείψεις σε ιατρικο και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. 
 
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, βρίσκεται σήμερα σε φάση μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της οποίας 
επιδιώκεται η αναδιάταξη του ρόλου τόσο των Μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας, με την 
αναβάθμισή τους και την μετατροπή τους σε κέντρα παροχής προνοσοκομειακής εξυπηρέτησης, 
όσο και των νοσοκομειακών μονάδων, με τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό και την δυναμική 
αναδιοργάνωσή τους και την ιατρική τους εξειδίκευση. 
Η μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας θέτει το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
σε Περιφερειακή βάση, δίνοντας έμφαση στην Περιφερειακή αυτονομία του και αυτάρκεια. Με την 
έννοια αυτή το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στον τομέα της Υγείας, έρχεται να 
εξυπηρετήσει τους στόχους της μεταρρύθμισης, βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας τις αναγκαίες 
υποδομές υπό τον σχεδιασμό του Π.Ε.Σ.Υ. 
 
Ανάγκες και προτεραιότητες  
 
Α’ προτεραιότητα 
 
Η ολοκλήρωση των Νοσοκομειακών μονάδων που βρίσκονται σε εξέλιξη, σε επίπεδο αστικών 
κέντρων της Περιφέρειας, με την συμπλήρωση του κτιριακού αποθέματος, την βελτίωση της 
κτιριακής, τεχνολογικής και ιατρικής υποδομής, και την βελτίωση της ποιότητας του ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού τους. Σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του μέτρου: Υψηλή. 
 
Β’ προτεραιότητα 
Η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των μονάδων πρωτοβάθμιας προνοσοκομειακής 
φροντίδας αποτελεί την δεύτερη κρίσιμη προτεραιότητα εφ’ όσον η ενίσχυσή τους τροποποιεί στην 
ουσία το σύνολο των λειτουργιών του Συστήματος Υγείας συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των 
Γενικών Νοσοκομείων καθώς και έμμεσα στην ορθολογιστική χρήση του Νοσοκομειακού 
αποθέματος μέσω της συντήρησης και του εκσυγχρονισμού των κτιριακών υποδομών και μέσω 
της συμπλήρωσης και του εκσυγχρονισμού του ιατρικού εξοπλισμού. Σημαντικότητα ως προς την 
επίτευξη του μέτρου: 
Υψηλή. 



 

Γ’ προτεραιότητα 
Η ανάπτυξη υποδομών Πρόνοιας σε δύο κατευθύνσεις : 
α) Στην παιδική προστασία, με την ανέγερση ενός δικτύου Παιδικών σταθμών, με προφανείς 
θετικές 
κοινωνικές επιπτώσεις. 
β) Στην δημιουργία υποδομών για την άσκηση εναλλακτικών προνοιακών πολιτικών (όπως π.χ. 
ειδικής αγωγής, πολιτικών αποασυλοποίησης και αποιδρυματοποίησης, παροχής υπηρεσιών σε 
ασθενείς μακροχρόνιων και σοβαρών παθήσεων που χρήζουν ειδικής φροντίδας). 
Σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του μέτρου : Μεσαία. 
 
 
Κατηγορίες πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις 
 
Οι κατηγορίες πράξεων είναι 14. Από την παράθεσή τους προκύπτουν και το είδος των 
προβλεπόμενων πράξεων : 
1. Ολοκλήρωση κτιριακής υποδομής νέων Νοσοκομειακών Μονάδων. 
2. Επέκταση κτιριακής υποδομής για την αποσυμφόρηση υφιστάμενων Νοσοκομειακών Μονάδων. 
3. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της κτιριακής υποδομής υφιστάμενων Νοσοκομειακών Μονάδων. 
4. Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού Νοσοκομειακών Μονάδων.  
5. Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού Νοσοκομειακών Μονάδων. 
6. Προμήθεια-εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού/συστημάτων Νοσοκομειακών Μονάδων. 
7. Έργα διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων. 
8. Βελτίωση της κτιριακής υποδομής υφιστάμενων Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων. 
9. Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων. 
10. Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων. 
11. Προμήθεια-εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού/συστημάτων Κέντρων Υγείας και 
Περιφερειακών Ιατρείων. 
12. Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων ιατρικής εφαρμοσμένης έρευνας και παροχής υπηρεσιών. 
13. Κατασκευή, αναβάθμιση και εξοπλισμός κτιριακής υποδομής Παιδικών Σταθμών. 
14. Κατασκευή νέας κτιριακής υποδομής, βελτίωση υφιστάμενης και εξοπλισμός μονάδων και 
εγκαταστάσεων Προνοιακών φορέων. 
 



 

 
 



 

6. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 
 
Υπάρχουσα κατάσταση 
 
Η Υγεία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προς ανάπτυξη τομέα, αλλά και με ιδιαίτερες 

δυσχέρειες όσον αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, λόγω των ιδιομορφιών της περιοχής 

όπως η χαμηλή πυκνότητα του πληθυσμού και οι ειδικές γεωγραφικές και κλιματολογικές 

συνθήκες. 

Η Δυτική Μακεδονία στερείται ενός Περιφερειακού Νοσοκομείου, λειτουργούν όμως 4 Νομαρχιακά 

Νοσοκομεία στις 4 πρωτεύουσες των Νομών (Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα), το 

Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας και 6 Κέντρα Υγείας, ένα σε κάθε νομό εκτός από το Ν. 

Κοζάνης που έχει τρία. 

Ειδικότερα:   

Στην Κοζάνη λειτουργεί το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κοζάνης, οργανωτικής δύναμης 200 κλινών 

και συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ..   Στα πλαίσια του Β’ ΠΕΠ και του Ολοκληρωμένου 

Προγράμματος Ανασυγκρότησης των Ν. Γρεβενών – Κοζάνης (ΟΠΑΓΚ) χρηματοδοτήθηκε η 

κατασκευή της νέας πτέρυγας συνολικής επιφάνειας 6.420 τ.μ..  Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από 

τις Υπηρεσίες: Α) Ιατρική, Β) Νοσηλευτική, Γ) Διοικητική. 

 Η Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, με 61 Γιατρούς, περιλαμβάνει συνολικά είκοσι (20) 

τμήματα, επτά (7) μονάδες εκ των οποίων δυο δεν λειτουργούν  

 Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου στελεχώνεται από 184 εργαζομένους και 

περιλαμβάνει συνολικά δυο (2) τομείς και δέκα (10) τμήματα .  

 Η Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου στελεχώνεται από 103 εργαζομένους και 

περιλαμβάνει συνολικά τρεις (3) τομείς και δεκατρία (13) τμήματα. 

 

Στην Φλώρινα λειτουργεί το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Φλώρινας, οργανωτικής δύναμης 120 

κλινών και συνολικής επιφάνειας 6.000 τ.μ..   Στα πλαίσια του Β’ ΠΕΠ ολοκληρώθηκε η κατασκευή 

της νέας πτέρυγας.  Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις Υπηρεσίες: Α) Ιατρική, Β) Νοσηλευτική, Γ) 

Διοικητική. 

 Η Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, με 36 Γιατρούς, περιλαμβάνει τρεις (3) τομείς και  

δεκαοκτώ (18) τμηματα, εκ των οποίων δεν λειτουργούν τα δυο.   

 Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου στελεχώνεται με 115 εργαζομένους ενώ στερείται 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων) 

 Η Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου στελεχώνεται με 95 εργαζομένους και αντιμετωπίζει 

έλλειψη τεχνικής υπηρεσίας με τεχνικό προσωπικό εξειδικευμένων γνώσεων) 

Επίσης λειτουργούν τα Εξωτερικά Ιατρεία ως διατομεακό τμήμα με 4 κλίνες βραχείας νοσηλείας και 

χώρο επειγόντων περιστατικών. 

 



 

Στην Πτολεμαΐδα λειτουργεί το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, οργανωτικής δύναμης 250 κλινών έχει 

όλες τις υλικοτεχνικές υποδομές για να καλύψει τις ανάγκες πληθυσμού της περιοχής ευθύνης του, 

αλλά και γενικότερα της Περιφέρειας, δεδομένου ότι σήμερα από τα 22.000 τ.μ. δομημένου χώρου 

λειτουργεί ουσιαστικά το 1/3 του Νοσοκομείου, τα δε 2/3 μένουν αναξιοποίητα. Με την πλήρη 

ανάπτυξη και αφού στελεχωθεί με το ανάλογο προσωπικό, το Νοσοκομείο μπορεί να αποδώσει 

ανώτερες υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους της περιοχής επιτυγχάνοντας παράλληλα ορθολογική 

διαχείριση των πόρων και του υφιστάμενου εξοπλισμού που σήμερα δεν αποδίδουν ανάλογα. 

Από το Δεκέμβριο του 1995 εγκρίθηκε ο νέος οργανισμός που προβλέπει 250 κλίνες, 20 τμήματα, 

4 μονάδες, 10 χειρουργικές αίθουσες, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και γενικά όλους τους 

κύριους και βοηθητικούς χώρους, εγκαταστάσεις και προδιαγραφές για υψηλού επιπέδου παροχή 

υγείας, με αναλογία χώρου ανά ασθενή 90 τ.μ. και αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται μόνο οι 120 

κλίνες, ενώ υπάρχουν κλινικές και μονάδες άμεσης ανάγκης και εξυπηρέτησης των κατοίκων που 

δεν λειτούργησαν ποτέ (ΜΕΘ, Μονάδα τεχνητού νεφρού, ειδική θεραπευτική μονάδα παιδιών με 

ειδικές ανάγκες) και άλλες που υπολειτουργούν (Αξονικός, Αιμοδοσία, Ιατρείο πόνου) διότι δεν έχει 

γίνει η σύσταση ιατρικών θέσεων.    

Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις Υπηρεσίες: Α) Ιατρική, Β) Νοσηλευτική, Γ) Διοικητική. 

 Η Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου περιλαμβάνει συνολικά τρεις (3)τομείς, είκοσι δύο (22) 

τμήματα και δυο μονάδες εκ των οποίων η μια δεν λειτουργεί.   

Στο Νοσοκομείο είναι συνεστημένες 42 θέσεις ειδικών γιατρών ΕΣΥ εκ των οποίων είναι 

κατειλημμένες οι 29 και κενές 13 και 12 θέσεις ειδικευομένων ιατρών εκ των οποίων 3 

κατειλημμένες και 9 κενές.  

 Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου προβλέπει 248 θέσεις από τις οποίες είναι 

κατειλημμένες 117 και 130 είναι κενές. 

 Η Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου προβλέπει 204 θέσεις από τις οποίες είναι 

κατειλημμένες 87 και 117 κενές. 

 

Το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Γρεβενών λειτουργεί σήμερα σε παλαιές κτιριακές εγκαταστάσεις 

δυναμικότητας 75 κλινών, σύντομα όμως θα μεταφερθεί στο νέο κτίριο που κατασκευάστηκε στα 

πλαίσια του Β’ ΚΠΣ δυναμικότητας 133 κλινών και συνολικής επιφάνειας 13.728 τ.μ., 

ακολουθώντας προς το παρόν και τον ίδιο οργανισμό (οργανόγραμμα) που έχει ως εξής:   

 Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις Υπηρεσίες: Α) Ιατρική, Β) Νοσηλευτική, Γ) Διοικητική. 

 Η Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, με είκοσι πέντε (25) Γιατρούς, περιλαμβάνει τρεις (3) 

τομείς, δώδεκα (12) τμηματα και μια μονάδα . 

 Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου δεν παρατηρούνται ελλείψεις. 

 Η Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου στελεχώνεται με 15 εργαζομένους και η οποία 

αντιμετωπίζει πρόβλημα έλλειψης προσωπικού) 

Επίσης στο Νοσοκομείο λειτουργούν τα Εξωτερικά Ιατρεία με 9 τμήματα ενώ το Ουρολογικό τμήμα 

δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης γιατρού.  



 

Η Ιατρική Υπηρεσία το Νέου Νομαρχιακού Νοσοκομείου θα έχει δυναμικότητα: 

Α)  στον παθολογικό Τομέα 65 κλινών, 7 τμημάτων και 2 Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 

Β) στον χειρουργικό Τομέα 63 κλινών,  7 τμημάτων και 1 Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 

Γ) στον Εργαστηριακό Τομέα 8 τμημάτων, και  

Δ) στα Διατομεακά Τμήματα 3 Μονάδων Εξυπηρέτησης Εξωτερικών ασθενών και 5 κλινών. 

 

Στην Καστοριά λειτουργεί το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καστοριάς, οργανωτικής δύναμης 100 

κλινών .    Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις Υπηρεσίες: Α) Ιατρική, Β) Νοσηλευτική, Γ) 

Διοικητική. 

 Η Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου με τριάντα οκτώ (38) Γιατρούς και είκοσι (20) 

ειδικευόμενους Γιατρούς, περιλαμβάνει τέσσερις τομείς , δεκαέξι (16) τμήματα και επτά ιατρεία. 

 Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου στελεχώνεται με 96 εργαζομένους ενώ υπάρχουν 

18 καινές θέσεις από τις οποίες οι 7 βρίσκονται στο στάδιο της προκήρυξης.  

 Η Διοικητική Υπηρεσία  του Νοσοκομείου στελεχώνεται με 87 εργαζομένους ενώ υπάρχουν 30 

καινές θέσεις από τις οποίες οι 3 βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης του διορισμού.  

 Τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου τα οποία περιλαμβάνουν 15 Ιατρεία με 14 Ιατρούς. 

 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
Στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η προσφορά της Κοινωνικής Πρόνοιας 

γίνεται μέσα από βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αποτελώντας σημαντική βοήθεια για τις 

εργαζόμενες μητέρες, από Γηροκομεία και Κέντρα Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 

με υπηρεσίες στον τομέα της υγείας (κυρίως της προληπτικής ιατρικής), ενημέρωσης και 

ψυχαγωγίας, από Ειδικά Κέντρα που παρέχουν συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη σε 

άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και από Κέντρα Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) του Εθνικού 

Οργανισμού Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.). 

Ειδικότερα: 

• Στο Δήμο Κοζάνης λειτουργούν σήμερα 5 Κρατικοί Παιδικοί σταθμοί, 1 ΚΑΠΗ και 1 

Γηροκομείο ενώ στα πλαίσια της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού – Αθλητισμού 

λειτουργούν επί πλέον 1 παιδικός σταθμός και 1 ΚΑΠΗ καθώς επίσης αναπτύσσονται και 

δράσεις της Δομής Υποστήριξης  - Αποκατάστασης. Με ευθύνη του Ε.Ο.Π. λειτουργεί και 

ένα ταπητουργείο. 

• Στο Δήμο Πτολεμαϊδας λειτουργούν 4 Κρατικοί  Παιδικοί σταθμοί και 3 ΚΑΠΗ  ενώ η 

κοινωνική προσφορά στους δημότες ενισχύεται και μέσω των δράσεων της Δημοτικής 

Επιχείρησης Πολιτισμού – Επικοινωνίας – Κοινωνικής Πρόνοιας η οποία αποτελείται από 3 

δομές : α) Φροντίδας Ατόμων με ειδικές ανάγκες, β) Φροντίδας χρόνιων πασχόντων, γ) 

Υγείας – Πρόνοιας. 



 

• Στο Δήμο Φλώρινας λειτουργούν 6 Κρατικοί Παιδικοί σταθμοί, 1 ΚΑΠΗ, 1 Γηροκομείο, 1 

Κέντρο Παιδικής μέριμνας Αρρένων (ΚΠΜ) και ένα Οικοτροφείο Θηλέων. Με ευθύνη του 

Ε.Ο.Π. λειτουργεί και ένα ταπητουργείο. 

• Στο Δήμο Αμυνταίου λειτουργούν 6 Παιδικοί σταθμοί, 1 ΚΑΠΗ και 1 Κέντρο Φυσικής 

Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες το οποίο κατασκευάστηκε στα πλαίσια του 

Β΄ΠΕΠ. 

• Στο Δήμο Γρεβενών  λειτουργούν 3 Κρατικοί Παιδικοί σταθμοί, 1 ΚΑΠΗ, 1 Γηροκομείο και 

1 Κέντρο Οικογενειακής Φροντίδας (ΚΕ.Φ.Ο.) στα πλαίσια του οποίου  λειτουργούν επίσης 

1 επί πλέον Παιδικός σταθμός και 2 ταπητουργεία. 

• Στο Δήμο Δεσκάτης λειτουργούν 1 κρατικός παιδικός σταθμός, 1 ΚΑΠΗ και 1 ΚΕ.Φ.Ο. 

• Στο Δήμο Καστοριάς λειτουργούν 4 κρατικοί παιδικοί σταθμοί, 1 ΚΑΠΗ, 1 Γηροκομείο και  

1 ΚΕΦΟ  στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί και 1 ταπητουργείο. Η κοινωνική προσφορά 

στους δημότες ενισχύεται και μέσω των δράσεων του Προγράμματος Κοινωνικής 

Προστασίας (Βοήθεια στο σπίτι) της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού και Κοινωνικής 

Ανάπτυξης το οποίο αποτελείται  από 4 δομές : α) Φροντίδας Ατόμων τρίτης ηλικίας, β) 

Φροντίδας χρόνιων πασχόντων, γ) Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες δ) Υποστήριξης / 

Αποκατάστασης καθώς επίσης και με την λειτουργία 1 επί πλέον βρεφονηπιακού σταθμού. 

• Στο Δήμο Ορεστίδος λειτουργούν 2 κρατικοί παιδικοί σταθμοί, 1 ΚΑΠΗ , 1 ΚΕ.Φ.Ο και το 

Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.  

 

Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας υγείας στην οποία  υπάγεται η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών της 

υπαίθρου στην Περιφέρεια υπάρχουν σήμερα έξι (6) Κέντρα Υγείας (Σέρβια, Σιάτιστα, Τσοτύλι του 

Νομού Κοζάνης, Δεσκάτη του Νομού Γρεβενών, Άργος Ορεστικό του Νομού Καστοριάς και 

Αμύνταιο του Νομού Φλώρινας). 

Επίσης υπάρχουν ογδόντα εννέα (89) περιφερειακά (αγροτικά) ιατρεία και ειδικότερα 39 στο Ν. 

Κοζάνης, 15 στο Ν. Γρεβενών, 13 στο Ν. Καστοριάς και 22 στο Ν. Φλώρινας. 

Η κατάσταση στα Κέντρα Υγείας, ως αναφορά α) την κτιριακή κατάσταση, β)την υλικοτεχνική 

υποδομή, γ) το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό δ) τη δομή λειτουργίας, παρουσιάζεται σε καλύτερη 

(ικανοποιητική) κατάσταση σε σχέση με περιφερειακά (αγροτικά) ιατρεία με κυριότερο πρόβλημα 

την «έλλειψη» σε κτιριακές εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδομή και την «υστέρηση» σε 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό (ως προ του αριθμό) και τη δομή λειτουργίας για την καλύτερη 

λειτουργία τους. 

Στα περιφερειακά (αγροτικά) ιατρεία γενικά η κατάσταση παρουσιάζεται κατά περίπτωση από 

προβληματική και μη ικανοποιητική έως σχετικώς ανεκτή. Παρουσιάζονται προβλήματα τόσο στις 

παλαιές μικρές και ενοικιαζόμενες (σε πολλές περιπτώσεις) κτιριακές εγκαταστάσεις, στο ελλιπές 

και μη σύγχρονο  υλικοτεχνικό – ιατροτεχνικο - εξοπλισμό όσο και στην έλλειψη σε Ιατρικό 

δυναμικό. 



 

Οι παραπάνω ελλείψεις τόσο στα κέντρα υγείας όσο και στα περιφερειακά (αγροτικά) ιατρεία 

δημιουργούν υστέρηση στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
Στις περιοχές της υπαίθρου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η προσφορά της Κοινωνικής 

Πρόνοιας γίνεται μέσα από βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς προσφέροντας σημαντική 

βοήθεια για τις εργαζόμενες μητέρες, από Γηροκομεία και Κέντρα Ανοικτής Προστασίας των 

Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) με υπηρεσίες στον τομέα της υγείας (κυρίως της προληπτικής ιατρικής), 

ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, από Ειδικά Κέντρα που παρέχουν συμβουλευτική και θεραπευτική 

υποστήριξη σε άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και από Κέντρα Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) 

του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.). 

 

Υποδομές 

πρόνοιας 

Παιδικοί 

Σταθμοί 
ΚΑΠΗ ΑΜΕΑ ΚΕΦΟ 

Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3 1 - 6 

Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 22 1 - 6 

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 31 8 1 9 

Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 35 3 - 12 

 



 

7. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ  
 
Υπάρχουσα κατάσταση 
 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης διέθετε 1.911 κλίνες θεραπευτηρίων και 
αναλογούν 3,4 κλίνες θεραπευτηρίων ανά 1.000 κατοίκους. Το αντίστοιχο ποσοστό για τη χώρα 
ήταν 5,0. Επίσης στην Περιφέρεια το ίδιο έτος υπήρχαν 1.492 γιατροί και η αναλογία ανά 1000 
κατοίκους ήταν 2,7 γιατροί, ενώ στη χώρα η αντίστοιχη αναλογία ήταν 3,9. (πηγή σε επίπεδο 
χώρας: ΟΟΣΑ, Health Data ’98, Παρίσι 1998). 
Αναλυτικότερα, η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της υγείας στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν: 

Περιφερειακή Κατανομή Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων και Νοσοκομειακών 
Κλινών Εθνικού Συστήματος Υγείας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πληθυσμός Αριθμός 
Κ.Υ. 

Αριθμός 
Π.Ι 

Δυναμικότητα 
Νοσοκομείων – 
Αναπτυγμένες 
Κλίνες 

Κλίνες / 
1000 κατ. 

Αν. Μακεδονία - 
Θράκη 

570.496 13 116 1.505 2,6 

Σύνολο Χώρας 10.258.364 190 1.351 35.177 3,4 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υγεία - Πρόνοια 2000 – 2006 

Περιφερειακή Κατανομή Εξοπλισμού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

   Αξονικοί 
Τομογράφοι 

Μαγνητικοί 
Τομογράφοι 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πληθυσμός Κλίνες 
ΜΕΘ 

Δημ. 
Φορείς 

Ιδιωτ. 
Φορείς 

Δημ. 
Φορείς 

Ιδιωτ. 
Φορείς 

Κάτοικοι 
ανά 
σύστημα 
(x000) 

Αν. 
Μακεδονία - 
Θράκη 

570.496 10 3 5 0 0 71 

Σύνολο 
Χώρας 

10.258.364 352 42 102 6 15 62 

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υγεία - Πρόνοια 2000 – 2006 
Αν και οι Περιφερειακοί δείκτες εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο, η 
κατάσταση στον τομέα των υποδομών υγείας έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση τα τελευταία 
χρόνια, εξαιτίας κυρίως των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν από το Κ.Π.Σ 1994 – 99. 
Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο εφαρμογής του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 1994 – 
1999 υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις ενίσχυσης της νοσοκομειακή υποδομής συνολικής δημόσιας 
δαπάνης Є65.638.000. Τα αποτελέσματα σε επίπεδο φυσικού αντικειμένου παρουσιάζονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
 

Παρεμβάσεις στον τομέα υποδομών υγείας Π.Ε.Π. 1994 - 1999 

Εμβαδόν Νέου 
Νοσοκομείου 

(τ.μ.) 

Δυναμικότητα 
Νέου 

Νοσοκομείου 
(κλίνες) 

Εμβαδόν 
Νοσοκομείου 

που 
Εξοπλίζεται 

Δυναμικότητα 
Νοσοκ. που 
Εξοπλίζεται 

(κλίνες) 

Εμβαδόν 
Νοσοκομείου 

που 
Εκσυγχρονίζετ

Δυναμικότητα 
Νοσοκ. που 

Εκσυγχρονίζεται 
(κλίνες) 



 

(τ.μ.) αι (τ.μ.) 

93.544 671 30.000 300 18.454 281

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπ. Υγείας, είναι αναγκαία η συνέχιση των παρεμβάσεων 
αυτών και κατά την νέα προγραμματική περίοδο, δεδομένου ότι εξαιτίας του μεγάλου βαθμού 
απόκλισης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης από τους εθνικούς μέσους όρους, 
δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων: 

Κατάσταση ολοκλήρωσης υποδομών Νοσοκομείων (1989 - 1999) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ήδη 
ολοκληρωμένη 

υποδομή 

Απόκτηση 
ολοκληρωμένη
ς υποδομής 

Έργα 
αναβάθμισης 
που απαιτούν 
συνέχιση 

παρεμβάσεω
ν 

Νοσοκομεία 
στα οποία 
δεν έγιναν 
παρεμβάσει

ς 

Σύνολα 

Ανατολική 
Μακεδονία - 
Θράκη 

2 2 1 2 7

Σύνολο 
Χώρας 

24 23 51 16 114

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υγεία - Πρόνοια 2000 – 2006 
Σύμφωνα με την «Έρευνα εργατικού δυναμικού», Ε.Σ.Υ.Ε., 1999 στον τομές της υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας εργάζονται 187.092 άτομα. 
Στο τομέα της Πρόνοιας, απαιτείται η λειτουργική ολοκλήρωση του συστήματος των αναγκαίων 
υποδομών για την εφαρμογή της προνοιακής πολιτικής καθώς και την υποβοήθηση της εφαρμογής 
της πολιτικής για την απασχολησιμότητα του συνόλου των κοινωνικών ομάδων της Περιφέρειας. 
 
Σήμερα, λειτουργούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: 
17 ειδικά σχολεία 
1 ειδική εστία 
5 ιατροκοινωνικά κέντρα 
9 γηροκομεία 
39 ΚΑΠΗ 
3 θεραπευτήρια 
4 ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ 
2 κέντρα αποκατάστασης 
3 κέντρα παιδικής μέριμνας 
129 Παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί 
 
 Ροδόπη Δράμα Καβάλα Έβρος Ξάνθη Σύνολο 
Παιδικοί σταθμοί 17 25 26 33 28 129
Λειτουργούν 14 19 19 29 16 97
Υπολειτουργούν 2 6 5 3 10 26
Σε αναστολή 1 2 1 2 6
φιλοξενούμενα νήπια 618 688 1.165 1.081 850 4.402
  
Νήπια 0-4 ετών 36.822  



 

 



 

8. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
 
Υπάρχουσα κατάσταση 
 
Οι μέχρι και σήμερα  επενδύσεις και σημαντικές τομές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 
αποσκοπούν στην  άμβλυνση ενός από τα σημαντικότερα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα του 
ελληνικού υγειονομικού συστήματος: την ύπαρξη μεγάλων ανισοτήτων στην Περιφέρεια, όσον 
αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας και την χωροταξική τους κατανομή, ιδιαίτερα σε βάρος του 
αγροτικού και νησιωτικού πληθυσμού.  
 
Σήμερα, σε ολόκληρη τη χώρα, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στις μη αστικές περιοχές και σε 
ένα ποσοστό της τάξης του 12,5%, παρέχεται κυρίως από τα 190 Κέντρα Υγείας και τα 1351 
Περιφερειακά Ιατρεία του ΕΣΥ. Ένα 38,8 % της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,  παρέχεται από 
τα Πολυϊατρεία του ΙΚΑ, ενώ 2,5% από άλλα ασφαλιστικά ταμεία, 34,4% από ιδιώτες ιατρούς, 
εργαστήρια και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και ένα 11,2 από τα εξωτερικά ιατρεία των 
νοσοκομείων του ΕΣΥ. 
 
Η Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, παρέχεται από (α) 114 δημόσια νοσοκομεία 
του ΕΣΥ (β) 28 δημόσια νοσοκομεία εκτός ΕΣΥ (στρατιωτικά, ΙΚΑ) και (γ) ιδιωτικές κλινικές. 
Στο υφιστάμενο καθεστώς του τομέα «Υγεία - Πρόνοια» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η 
αντιμετώπιση των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας παρέχεται σήμερα στις 
ακόλουθες 585 περιφερειακές δομές: Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία-Κέντρα 
Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Κέντρα άμεσης Βοήθειας, Δομές Ψυχικής Υγείας/Υγιεινής, Δομές 
Δημόσιας Υγείας και Κέντρα Απεξάρτησης όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα :  

ΧΑΡΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 Κατανομή Δομών ανά Είδος και Νομό 

Είδος Φορέα Λέσβου Σάμου Χίου Σύνολο 
Νοσοκομείο 3 * 2* 2* 7 
Κλινική 0 0 3 3 

Κέντρο Υγείας 4 1 1 6 
Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας 1 1 0 2 

Περιφερειακό Ιατρείο 36 18 11 65 
Κέντρο Απεξάρτησης 1 0 1 2 

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 1 0 0 1 
Δομή Ψυχικής Υγείας / Υγιεινή 0 1 0 1 

Δομή Δημόσιας Υγείας 5 1 1 7 
Ιατρείο 137 35 69 241 

Διαγνωστικό Κέντρο 2 1 0 3 
Φαρμακείο 64 25 28 117 

Φαρμακαποθήκη 1 0 0 1 
Βρεφονηπιακός Σταθμός 6 3 11 20 

Παιδικός Σταθμός 14 6 5 25 
Άλλη Δομή Φροντίδας Βρεφών

Παιδιών 1 0 0 1 

Δομή Φροντίδας Οικογένειας 
Νεότητας 1 1 1 3 

Οικοτροφείο / Ξενώνας 1 0 1 2 
Δομή Φροντίδας Ατόμων Τρίτη

Ηλικίας 7 3 5 15 

Δομή Φροντίδας Ατόμων με
Ειδικές Ανάγκες 3 1 2 6 



 

Δομή Φροντίδας Χρονίως 
Πασχόντων 1 0 0 1 

Δομή Υποστήριξης / 
Αποκατάστασης 2 0 4 6 

Επιστημονικός Φορέας 2 0 1 3 
Συνδικαλιστικός Φορέας 3 0 2 5 
Επαγγελματικός Φορέας 0 2 1 3 

Άλλη Δομή Υγείας και Πρόνοια 6 9 21 39 
Τελικό Σύνολο 299 108 168 585 

* Συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών Νοσοκομείων 
 

 
Στο Νομό Λέσβου, τα λειτουργούντα θεραπευτήρια διαθέτουν περί τις 350 κλίνες. Αν και ο 
συνολικός αριθμός των γιατρών που υπηρετούν στο Νομό φθάνει στους 230, (στοιχεία 1994), εν 
τούτοις, μεγάλο ποσοστό είναι ανειδίκευτοι, γεγονός που σημαίνει 1 γιατρός για 495 άτομα και 1 
νοσοκομειακή κλίνη σε 350 περίπου άτομα, με  αντίστοιχα ποσά για την Ελλάδα, 180 και 125 
άτομα. 
 
Από μελέτη στατιστικών πινάκων του είδους, καταδεικνύεται η μέση αύξηση 20% την 10ετία 85-95 
αριθμού των νοσοκομειακών κλινών, διπλασιασμός του αριθμού των γιατρών και μέση αύξηση για 
την ίδια περίοδο 20% των οδοντιάτρων. 
 
Στο Νομό Χίου, η μεν παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας γίνεται από ιδιώτες γιατρούς, ιατρεία 
ασφαλιστικών ταμείων, το Κέντρο Υγείας Πυργίου, τα  περιφερειακά και αγροτικά ιατρεία, η δε 
δευτεροβάθμια φροντίδα , παρέχεται κυρίως από το δημόσιο Νοσοκομείο Χίου και από  ιδιωτικά 
θεραπευτήρια. Το Ν.Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» έχει σοβαρές ελλείψεις σε κτιριακές υποδομές, 
εργαστηριακό εξοπλισμό καθώς και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ο αριθμός των 
μετακινουμένων ασθενών υπολογίζεται στο 35% της συνολικής ζήτησης, ενώ δεν εμφανίζονται 
μετακινήσεις ασθενών στο πλησιέστερο Ν.Γ.Ν. Λέσβου «Βοστάνειο». 
 
Στο Νομό Σάμου, η δευτεροβάθμια φροντίδα, παρέχεται από τα Νοσοκομεία Σάμου και Ικαρίας, 
δυναμικότητας 120 και 40 κλινών αντίστοιχα. Η πρωτοβάθμια φροντίδα παρέχεται από ιδιώτες 
γιατρούς, από τα ιατρεία των ασφαλιστικών ταμείων, το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου, τα 11 
αγροτικά Ιατρεία και τα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου. 
 
Όσον αφορά τον τομέα της Πρόνοιας, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε όλα τα νησιά της 
Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου αν και έχει σημαντικά βελτιωθεί το επίπεδο του αριθμού των 
επωφελούμενων παιδιών ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ από υποδομές παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών καθώς και λοιπών δομών στα μεγάλα περιφερειακά κέντρα. 
 
Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις δομές της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ανά είδος και την 
χρήση αφ΄ ενός στοιχειώδους επικοινωνιακού εξοπλισμού όπως fax και αφ΄ ετέρου την πρόσβαση 
των δομών στο Διαδίκτυο :  



 

 

 
Κατανομή Δομών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανά

Είδος και Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

Είδος Φορέα fax e-mail internet Πλήθος είδους 

Νοσοκομείο (*) 6 3 0 7 

Κλινική 2 0 0 3 

Κέντρο Υγείας 5 0 0 6 

Νοσοκομείο - Κέντρο Υγεία 2 0 0 2 

Περιφερειακό Ιατρείο 11 0 0 65 

Κέντρο Απεξάρτησης 2 1 0 2 

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 1 0 0 1 

Δομή Ψυχικής Υγείας / 
Υγιεινής 

1 0 0 1 

Δομή Δημόσιας Υγείας 6 3 0 7 

Ιατρείο 24 2 0 241 

Διαγνωστικό Κέντρο 2 0 0 3 

Φαρμακείο 0 0 0 117 

Φαρμακαποθήκη 1 0 0 1 

Βρεφονηπιακός Σταθμός 6 1 0 20 

Παιδικός Σταθμός 14 0 0 25 

Άλλη Δομή Φροντίδας 
Βρεφών / Παιδιών 

0 0 0 1 

Δομή Φροντίδας Οικογένει
/ Νεότητας 

2 0 0 3 

Οικοτροφείο / Ξενώνας 2 0 0 2 

Δομή Φροντίδας Ατόμων
Τρίτης Ηλικίας 

13 4 0 15 

Δομή Φροντίδας Ατόμων μ
Ειδικές Ανάγκες 

6 2 0 6 

Δομή Φροντίδας Χρονίως
Πασχόντων 

1 0 0 1 

Δομή Υποστήριξης / 
Αποκατάστασης 

4 4 0 6 

Επιστημονικός Φορέας 3 1 1 3 

Συνδικαλιστικός Φορέας 5 1 0 5 

Επαγγελματικός Φορέας 3 1 0 3 

Άλλη Δομή Υγείας και 15 7 1 39 



 

Πρόνοιας 

Τελικό Σύνολο 137 30 2 585 

(*) Συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών Νοσοκομείων 
 



 

Από τα παραπάνω, είναι προφανής ο χαρακτηρισμός της επικοινωνιακής απομόνωσης στη 
νησιωτική Υγεία & Πρόνοια, καθότι από τις 585 καταγεγραμμένες δομές μόνο οι 137 
χρησιμοποιούν συσκευή fax, μόνο 30 “χρησιμοποιούν” κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση και τελικά 
μόνο 2 έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Είναι προφανής η επιταγή του εκσυγχρονισμού των 
υπηρεσιών υγείας στον επικοινωνιακό τομέα και η ανάγκη  συνέργιας με δράσεις της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας του Γ’  ΚΠΣ, προκειμένου να διασυνδεθούν οι περιφερειακές δομές και οι 
ιατρικές υπηρεσίες τόσο σε τοπικό και διανησιωτικό επίπεδο, όσο και με κεντρικά σημεία 
αναφοράς και προσέγγισης παροχής υπηρεσιών. 
 
Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο τομέας της Υγείας & Πρόνοιας έχει σαφώς το χαρακτηριστικό 
της περιφερειακής ανισότητας και διασποράς, ενισχυμένης από τα ειδικά γεωμορφολογικά και 
οικονομικά χαρακτηριστικά των νησιών. Η ανεπάρκεια σύγχρονων δομών και υποδομών, η 
αδυναμία επικοινωνίας και έγκαιρης μεταφοράς ασθενών, η ελλιπής διάγνωση, η έλλειψη ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού είναι οι βασικοί παράγοντες που χαρακτηρίζουν τον τομέα της 
υγείας στην Περιφέρεια.  
 
Σημειώνεται επίσης ότι είναι υψηλό το κόστος λειτουργίας της υλικής και άϋλης υποδομής και κατά 
συνέπεια μικρός ο βαθμός ανταποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Κατά συνέπεια, στο 
νησιωτικό σύμπλεγμα του Βορείου Αιγαίου  είναι περιορισμένη η ιδιωτική πρωτοβουλία που θα 
μπορούσε να επενδύσει στον τομέα της υγείας, κεφάλαια, υπηρεσίες και εξοπλισμό υψηλού 
επιπέδου κι αξίας. 
 
Επιπλέον, στους αναπτυσσόμενους τουριστικούς θύλακες της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, η περίοδος 
αιχμής επιβάλλει τον εκσυγχρονισμό και την άμεση ανταπόκριση του συστήματος περίθαλψης και 
φροντίδας, ειδικά για την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών. 
Στον τομέα της πρόνοιας, διαπιστώνεται ότι το επίπεδο των υπηρεσιών παραμένει αρκετά χαμηλό 
και αναποτελεσματικό, με βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο τη μη επαρκώς ανεπτυγμένη εφαρμογή  
της μεταρρύθμισης και αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 
 
Η έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών, οι σημειούμενες μεταβολές και εξελίξεις στα 
δημογραφικά δεδομένα, οι διαρκείς ανακατατάξεις  στο κοινωνικό κι οικονομικό περιβάλλον, οι 
ανάγκες πρόληψης και προσαρμογής του χώρου των κοινωνικών υπηρεσιών στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες, με ιδιαίτερη έμφαση στη  θέση της ελληνικής οικογένειας και στην εξασφάλιση 
προϋποθέσεων ένταξης των ευπαθών ομάδων στην κοινωνικο-οικονομική ζωή των νησιών, είναι 
τα ουσιαστικά δεδομένα που επιβάλλουν την εναρμόνιση της περιφερειακής πολιτικής. 
 
Είναι  προφανές από τα παραπάνω, ότι  στο  χώρο της περιφερειακής Υγείας & Πρόνοιας τα 
τελευταία χρόνια αν και υπήρξαν δραστικές παρεμβάσεις ιδιαίτερα στον τομέα υποδομών, αλλά και 
του εξοπλισμού (600 εκ. δραχμές από το ΠΕΠ Βόρειου Αιγαίου),εν τούτοις, οι υπάρχουσες 
βελτιώσεις στις κοινωνικές υποδομές, δεν επαρκούν για να ανταποκριθούν στην ιδιαιτερότητα των 
νησιών και στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του πληθυσμού του Αρχιπελάγους. 
Στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ για το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και για την περίοδο 1994-99,  είχαν ενταχθεί 
12 συνολικά έργα υποδομών υγείας, 3 στο Νομό Χίου, 4 στο Νομό Σάμου και 5 στο Νομό Λέσβου, 
συνολικού προϋπολογισμού 9,6 δις δρχ. Ήδη διανύεται το τελικό στάδιο υλοποίησης και 
ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος, με καταληκτική ημερομηνία την 31.12.2001.  
 
Από το σύνολο των 12 έργων του Προγράμματος, κάποια έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί, 
ορισμένα δε, είναι σε στάδιο υλοποίησης και προβλέπεται να ολοκληρωθούν έγκαιρα.  



 

Στην παρούσα φάση, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η λειτουργική ολοκλήρωση των παρεμβάσεων του Β’ 
Κ.Π.Σ. στον Τομέα της Υγείας & Πρόνοιας, μέσω και της προώθησης ενεργειών διοικητικού και 
θεσμικού χαρακτήρα, ώστε παράλληλα με την ολοκλήρωση των υποδομών και την αναγκαία 
στελέχωσή τους, να καταστεί δυνατή η έναρξη λειτουργίας τους, που αποτελεί στόχο του 
Προγράμματος και συμβατική  δέσμευση.   
 
Όσον αφορά τον τομέα της Πρόνοιας, η Περιφέρεια επιχειρεί μια πολιτική κοινωνικής στήριξης-
προστασίας και φροντίδας που διασφαλίζει την κοινωνική περιφερειακή συνοχή και 
προσανατολίζεται σε ένα ολοκληρωμένο, συστηματικό , αποκεντρωμένο μοντέλο ανοιχτών δομών 
κοινωνικής στήριξης και φροντίδας, που θα παρεμβαίνει, διασφαλίζοντας την πρόληψη αλλά και 
την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, με την ανάπτυξη πολιτικών, παροχής εξειδικευμένων 
υπηρεσιών για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. 
 
9. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  
 
Υπάρχουσα κατάσταση 
 
Η παροχή υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας σε ορισμένα νησιά της Περιφέρειας θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Είναι όμως ανεπαρκής στην πλειονότητα των νησιών που 
χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι 
δείκτες για το σύνολο της Περιφέρειας να εμφανίζονται χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους για το 
σύνολο της χώρας. 
 
Έτσι ενώ ο δείκτης νοσοκομειακών κλινών ανά 1,000 κατοίκους σε επίπεδο χώρας ανέρχεται σε 
5,0, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο αντίστοιχος δείκτης ανέρχεται μόνο σε 2,2 για τους 
χειμερινούς μήνες (μόνιμος πληθυσμός) και μόλις σε 1,5 για τους θερινούς (μόνιμος πληθυσμός 
και επισκέπτες). 
Εκτός του ως άνω ιδιαίτερα χαμηλού δείκτη, η νοσοκομειακή κάλυψη στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου επιδεινώνεται από τις ανεπαρκείς ενδοπεριφερειακές επικοινωνίες. Το πρόβλημα γίνεται 
ακόμη εντονότερο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη χειμερινή περίοδο, ενώ πολύ 
συχνά παρουσιάζονται δυσκολίες στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. 
 
  Η Περιφέρεια διαθέτει: 

 1 Περιφερειακό Νοσοκομείο (Ρόδου) 
 1 Νομαρχιακό Νοσοκομείο (Σύρου) 
 1 Κρατικό Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων – Κέντρο Υγείας (Λέρου) 
 2 Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας (Καλύμνου & Κω) 
 12 Κέντρα Υγείας (Άνδρου, Αρχαγγέλου Ρόδου, Έμπωνα Ρόδου, Θήρας, Ίου, 

Καρπάθου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Πάτμου και Τήνου) 
 18 Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Αγαθονησίου, Αμοργού, Ανάφης, 

Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, Δονούσας, Ηρακλειάς, Θηρασιάς, Κάσου, 
Κουφονησίου, Λειψών, Νισύρου, Σικίνου, Σύμης, Σχοινούσας, Τήλου, 
Φολεγάνδρου και Χάλκης) 

 51 Περιφερειακά Ιατρεία (στα νησιά Άνδρο, Θήρα, Κάρπαθο, Κάλυμνο, Κω, 
Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο, Σύρο και Τήνο) 

 
Επίσης υπάρχουν: 

 2 Κέντρα Κοινωνικής Βοήθειας και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (στις έδρες 
των νομών της Περιφέρειας) 

 1 Κέντρο Αποσυμπίεσης (Κάλυμνος) 
 2 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (στις έδρες των νομών της Περιφέρειας)  
 23 Παιδικοί Σταθμοί (10 στο νομό Κυκλάδων και 13 στο νομό Δωδεκανήσου) και 
 ΚΑΠΗ 



 

10. ΚΡΗΤΗ 
 
Το επίπεδο υγείας του πληθυσμού της Κρήτης, όπως εκφράζεται μέσα από τους δείκτες 
προσδόκιμου επιβίωσης και θνησιμότητας, κρίνεται ικανοποιητικό καθώς κινείται στα επίπεδα των 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το ικανοποιητικό επίπεδο δικαιολογείται εν μέρει και από τις 
μεσογειακές συνθήκες διαβίωσης και διατροφής. 
 
Η υφιστάμενη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο χώρο της υγείας στην Κρήτη μπορεί 
συνοπτικά να αποδοθεί με τις παρακάτω διαπιστώσεις: 

 Η Περιφέρεια Κρήτης έχει να επιδείξει ιδιαίτερα ικανοποιητικούς δείκτες σε ό,τι αφορά τις 
υποδομές υγείας – πρόνοιας.  Ειδικότερα για τα Γενικά Νοσοκομεία του ΕΣΥ, ενώ η εθνική 
αναλογία είναι 2,7 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους με αναμενόμενη τιμή για το 2000 3,1 , η 
Κρήτη έχει αντίστοιχο σημερινό δείκτη 3,4 και μετά την ολοκλήρωση του Β΄ ΚΠΣ 3,7. 
Επαρκές χαρακτηρίζεται και το αγροτικό δίκτυο Κέντρων Υγείας. Το δίκτυο παροχής 
υπηρεσιών υγείας συμπληρώνεται με 103 περιφερειακά – αγροτικά ιατρεία και πολυκλινικές 
του ΙΚΑ. 

 Παρά την επάρκεια κλινών, η λειτουργική τους δομή και οι κτιριακές συνθήκες δεν 
ανταποκρίνονται πλέον στις σύγχρονες απαιτήσεις και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις 
εφαρμογές των νέων τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων, χωρίς νέες και σημαντικές 
επενδύσεις. Σοβαρές ελλείψεις εντοπίζονται σε κλίνες εξειδικευμένων νοσηλευτικών 
υπηρεσιών και αποκατάστασης. Διαπιστώνεται, όπως είναι φυσικό, υστέρηση στην ποιότητα 
των νοσηλευτικών χώρων, του εξοπλισμού και των υποδομών εξυπηρέτησης. 

 
Σε ότι αφορά την πρόνοια κατά την προγραμματική περίοδο ’94 – ’99, η προνοιακή πολιτική της 
χώρας επικεντρώθηκε: 

 στη δημιουργία δομών για την κάλυψη βασικών αναγκών που είτε υπήρχαν είτε 
προέκυψαν από τα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της περιόδου αυτής όπως 
αύξηση προσφύγων, ανάπτυξη φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, αύξηση αριθμού 
γυναικών που εντάσσονται στη αγορά εργασίας κλπ. 

 στην ανάπτυξη δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στο σύνολο της 
χώρας στην κατεύθυνση της δημιουργίας ανοιχτών δομών  (Βοήθεια στο σπίτι, ΚΔΑΠ 
κλπ), 

 
Οι ανάγκες όμως για κοινωνικές υποδομές εξακολουθούν να είναι μεγάλες τόσο στα αστικά κέντρα 
όσο και στην ενδοχώρα ενώ πρόσφατα θεσμοθετήθηκε με το Ν2646/1998 το πλαίσιο για την 
ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. 



 

11. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
Οι κλίνες θεραπευτηρίων στην Περιφέρεια  το 2000 ανέρχονται περίπου σε 997, ήτοι 5 ανά 
1.000 μόνιμους κατοίκους και προσεγγίζουν τον μέσο όρο της χώρας. Η ιδιαιτερότητα όμως της 
Π.Ι.Ν. σαν νησιώτικου χώρου και η εποχιακή αύξηση του πληθυσμού  δημιουργεί πρόσθετες 
ανάγκες στον τομέα της υγείας και πρόνοιας.  

Όσον αφορά τα μικρά νησιά τα βασικά προβλήματα εντοπίζονται στη έλλειψη δυνατότητας 
έγκαιρης εξειδικευμένης διάγνωσης  και στην δυσκολία άμεσης μεταφοράς στο πλησιέστερο 
νοσοκομείο όπως επίσης και στις ελλείψεις των αγροτικών ιατρείων. 

 
 
Το μέτρο στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση των υποδομών υγείας και πρόνοιας στην 
Περιφέρεια, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες, καθώς και στη μείωση του χρόνου νοσηλείας. 
Το μέτρο περιλαμβάνει έργα ολοκλήρωσης και εκσυγχρονισμού της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας περίθαλψης χωρίς αύξηση του αριθμού κλινών, καθώς και έργα προμήθειας 
εξοπλισμού. Εργα ολοκλήρωσης του τομέα υγείας τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν μέσω του 
Προγράμματος ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 94 – 99 θα περιληφθούν στο τομεακό πρόγραμμα του 
Υπ.Υγείας ή στο ΠΕΠ 2000-2006. Οι εφαρμογές τηλεϊατρικής οι οποίες θα πρέπει να 
ακολουθούν τις κατευθύνσεις της Εθνικής πολιτικής στον τομέα αυτό, αντιμετωπίζονται από 
Τομεακά Προγράμματα. Ο τομέας της Πρόνοιας περιλαμβάνει κυρίως έργα υποδομών για 
άτομα που χρήζουν κοινωνικής μέριμνας. 

Με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη των αναγκών στις υποδομές υγείας και πρόνοιας και η 
βελτίωση ποιότητας ζωής και ως εκ τούτου είναι απολύτως συμβατό με τους στόχους του 
άξονα -2- δηλαδή την μείωση της περιφερειακότητας και του ελλείμματος υποδομής. 

 

Οι προτεραιότητες του μέτρου καθορίζονται στην : 

1) Ολοκλήρωση των υποδομών, εκσυγχρονισμός και εξοπλισμός της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας περίθαλψης. 

2) Δημιουργία - βελτίωση υποδομών πρόνοιας. 

Θα επιδιωχθεί, ποσοστό 7% του μέτρου να αφορά ενέργειες για τα μικρά νησιά της 
Περιφέρειας. 

Οι παραπάνω προτεραιότητες συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην επίτευξη του στόχου του 
μέτρου που είναι η ορθολογική διαχείριση του συστήματος υγείας και πρόνοιας στην 
Περιφέρεια,  η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες, καθώς και η μείωση του χρόνου νοσηλείας. 

 
12. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Η Περιφέρεια  Δυτικής Ελλάδας έχει πληθυσμό 707.687 κατοίκους που αποτελούν το 6,9% του 
συνολικού πληθυσμού της χώρας.  H πυκνότητα του πληθυσμού στην Περιφέρεια είναι 62,4 
κάτοικοι ανά τ.χλμ. έναντι 77,8 για το σύνολο της χώρας.  Από τους τρεις νομούς της Περιφέρειας, 
ο πιο πυκνοκατοικημένος είναι ο νομός Αχαίας (91,7 κάτοικοι ανά τ.χλμ.). 
Υγεία-Πρόνοια. 
 Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος λειτουργούν 11 Νοσοκομεία και 17 Κέντρα Υγείας, που 
καλύπτουν την υγειονομική περίθαλψη των κατοίκων όχι μόνο της Περιφέρειας αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής.  
 
Από τα 11 δημόσια νοσοκομεία που καταγράφονται στην Περιφέρεια  τα εννέα  είναι γενικά, ένα 
είναι παιδιατρικό και ένα νοσημάτων θώρακα.  Από τα εννέα γενικά νοσοκομεία, το ένα είναι 
Πανεπιστημιακό Περιφερειακό και βρίσκεται στο νομό Αχαίας.  Στον ίδιο νομό και πιο συγκεκριμένα 
στην Πάτρα, βρίσκεται και το δεύτερο Περιφερειακό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας.  Υπάρχουν 



 

επίσης πέντε Νομαρχιακά Γενικά Νοσοκομεία (Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα) και 
δύο μικρότερα Νοσοκομεία/Κέντρα Υγείας (Καλάβρυτα και Κρέστενα).  Τέλος στο νομό Αχαίας 
βρίσκονται και τα δύο ειδικά νοσοκομεία, το Παίδων και το Κέντρο Νοσημάτων Θώρακα ΝΔ 
Ελλάδας. 
 Αναλυτικά η παροχή των υπηρεσιών υγείας γίνεται από την: 
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας  η οποία στην Ελλάδα παρέχεται από τέσσερις φορείς: 

(α) Το ΕΣΥ, μέσω των κέντρων υγείας, των περιφερειακών τους ιατρείων και των εξωτερικών 
ιατρείων των δημόσιων νοσοκομείων καθώς και το ΕΚΑΒ. 

(β) Τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των πολυιατρείων που διαθέτουν (κυρίως το ΙΚΑ) 

και των συμβεβλημένων ιδιωτικών ιατρείων και εργαστηρίων. 

(γ) Την τοπική αυτοδιοίκηση με τα δημοτικά ιατρεία. 
(δ) Τον ιδιωτικό τομέα που περιλαμβάνει ιδιώτες γιατρούς, εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα. 
Η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τον αγροτικό πληθυσμό παρέχεται από τα κέντρα 
υγείας και τα περιφερειακά τους ιατρεία.    Είναι στελεχωμένα με γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό 
προσωπικό, ο αριθμός των οποίων κυμαίνεται ανάλογα με την περιοχή. Aπό το 1994  τα κέντρα 
υγείας  υπάγονται στα αντίστοιχα νομαρχιακά νοσοκομεία.   
Κάθε κέντρο υγείας έχει συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης.  Συνολικά καλύπτονται περίπου 
240.987 κάτοικοι.  Ο καταγραφόμενος πληθυσμός ευθύνης αποτελεί το 9,4% του συνολικού 
πληθυσμού ευθύνης όλων των κέντρων υγείας της χώρας και καλύπτεται από 17 κέντρα υγείας τα 
οποία αντιστοιχούν στο 9,8% των ανεπτυγμένων κέντρων υγείας στο σύνολο της χώρας.  Τα 17 
κέντρα υγείας  για την κάλυψη των ειδικών αναγκών βραχείας νοσηλείας διαθέτουν συνολικά 118 
κλίνες, δηλαδή, το 10,8% των κλινών των κέντρων υγείας του συνόλου της χώρας. 
 
Τέλος κάθε κέντρο υγείας έχει σχεδιαστεί ώστε να διαθέτει χώρους και εξοπλισμό που να του 
επιτρέπουν να παρέχει διάγνωση, θεραπεία κοινών νοσημάτων και τραυματισμών.  Συνεπώς τα 
κέντρα υγείας είναι εξοπλισμένα με μικροβιολογικό και ακτινολογικό εργαστήριο καθώς και ιατρικά 
μηχανήματα.  Ο ιατρικός εξοπλισμός των κέντρων υγείας της Περιφέρειας  παρουσιάζει ελλείψεις 
σε μηχανήματα τεχνικού νεφρού, υπερηχογράφους, καρδιοτομογράφους, 
ηλεκτροεγκεφαλογράφους και υπερηχοτομογράφους.  Ο νομός Ηλείας εμφανίζει επίσης ελλείψεις 
σε αυτόματους αναλυτές και απινιδωτές.   
Στις αστικές περιοχές, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται από τα εξωτερικά ιατρεία των 
νοσοκομείων, τα ασφαλιστικά ταμεία, και τον ιδιωτικό τομέα. 
Δευτεροβάθμια περίθαλψη η οποία παρέχεται από τρείς φορείς: 
(α) Τα δημόσια νοσοκομεία τα οποία λειτουργούν στα πλαίσια του ΕΣΥ και την ευθύνη για τη 

διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και χρηματοδότηση την έχει το κράτος. 
(β) Τα δημόσια νοσοκομεία εκτός ΕΣΥ (στρατιωτικά, ΙΚΑ λοιπά μη κερδοσκοπικά). 
(γ) Τα ιδιωτικά νοσοκομεία τα οποία λειτουργούν ως ανεξάρτητες ιδιωτικές  επιχειρήσεις. 
Οσο αφορά τη δευτεροβάθμια  φροντίδα υγείας, διαπιστώνεται ότι το 61% των νοσοκομείων είναι 
ιδιωτικά και το 39% δημόσια.  Η εικόνα όμως αντιστρέφεται εξετάζοντας τον αριθμό των κλινών 
από τις οποίες το 72% είναι δημόσιες και το 28% ιδιωτικές.  Η μέση δυναμικότητα των γενικών 
δημόσιων νοσοκομείων είναι 233 κλίνες ενώ των ιδιωτικών είναι μόνο 55.   
Τριτοβάθμια περίθαλψη η οποία παρέχεται από τις πανεπιστημιακές κλινικές οι οποίες έχουν την 
κατάλληλη τεχνολογική υποδομή και εξειδικευμένο προσωπικό για την παροχή υψηλής 
τεχνογνωσίας υπηρεσιών υγείας. 
Όλη η υποδομή της τριτοβάθμιας περίθαλψης (υλικοτεχνική και ανθρώπινο δυναμικό) είναι 
συγκεντρωμένη κοντά στην πόλη της Πάτρας, δημιουργώντας προβλήματα πρόσβασης στον 
υπόλοιπο νομό και καθιστώντας την το σημαντικότερο νοσηλευτικό κέντρο της Δυτικής Ελλάδος.  
Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό παίζει η λειτουργία του Πανεπιστημιακού Περιφερειακού Νοσοκομείου της 
Πάτρας.  
 
Ταυτόχρονα, η παρατηρούμενη υψηλή ιδιωτική δαπάνη συμβάλλει στην ύπαρξη παράλληλης 
αγοράς στον ιδιωτικό τομέα υγείας, η οποία ευνοεί την εκτεταμένη διάχυση της υψηλής βιοιατρικής 
τεχνολογίας στον τομέα αυτό.  Ενώ στο δημόσιο τομέα το 30% των επενδυτικών δαπανών για 
υγεία κατευθύνεται στον συνήθη εξοπλισμό και την υψηλή βιοιατρική τεχνολογία, στον ιδιωτικό 



 

τομέα το 90% των επενδυτικών δαπανών κατευθύνονται κυρίως στην υψηλή βιοιατρική 
τεχνολογία.   
Ο συνολικός αριθμός των γιατρών στην Περιφέρεια  ανέρχεται στους 2.066 γιατρούς.  Αυτό 
σημαίνει ότι αντιστοιχούν 343 κάτοικοι ανά γιατρό.  Ο αντίστοιχος δείκτης που αφορά στον μέσο 
όρο της χώρας είναι 250 κάτοικοι ανά γιατρό.    Ο συνολικός αριθμός νοσηλευτικού προσωπικού 
ανέρχεται σε 2.466.  Δηλαδή σε κάθε νοσηλευτή/τρια αντιστοιχούν 287 κάτοικοι.  Ο αντίστοιχος 
μέσος όρος της χώρας είναι 240 κάτοικοι ανά νοσηλευτή/τρια.  Οι ανεπτυγμένες κλίνες στο σύνολο 
της Περιφέρειας είναι 2.062 (δημόσιες 1578 & ιδιωτικές 484 ).  Δηλαδή έχουμε 325 κατοίκους ανά 
κλίνη.  Ο αντίστοιχος δείκτης για τον μέσο όρο της χώρας είναι 191 κάτοικοι ανά κλίνη. (Πίνακας Α) 
Πίνακας Α.  Αναλογία γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και λοιπού προσωπικού ανά 1.000 

κατοίκους 

Περιφέρεια    Ιατρικό Νοσηλευτικό  Λοιπό 
            Προσωπικό  Προσωπικό         Προσωπικό 
Δυτική Ελλάδα       2,6          3,0    0,6 

Η δυναμικότητα των δημόσιων νοσοκομείων στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται σε 
1.578 κλίνες, δηλαδή 4,3% του συνόλου των δημόσιων κλινών της χώρας (Πίνακας Β). 
 
Πίνακας Β.  Δημόσια θεραπευτήρια, κλίνες  στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας (1996) 
 

 Σύνολο 
 Θεραπευτήρια Κλίνες 

Ν. Αιτ/νίας 2 187 

Ν. Αχαίας 6 1.227 

Ν. Ηλείας 3 164 

Σύν.Περιφέρειας 11 1.578 
 
Όσον αφορά τις παρεχόμενες προνοιακές υπηρεσίες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 
λειτουργεί ικανοποιητικός  αριθμός κρατικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (κυρίως στους 
Νομούς Ηλείας & Αιτωλοακαρνανίας) παρόλα αυτά όμως οι ανάγκες στα αστικά κέντρα  
καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από  ιδιωτικούς σταθμούς.  Παράλληλα εμφανίζονται προβλήματα 
στελέχωσης των σταθμών με ειδικευμένο προσωπικό. 
Ακόμα δεν λειτουργεί κανένα κέντρο ιατρικής πρόληψης και πρόνοιας ενώ λειτουργούν 6 ΚΑΠΗ: 
Μεσολόγγι (1), Αγρίνιο (1), Αγιο Κωνσταντίνο (1), Αίγιο (1), Πύργο (1), Αμαλιάδα (1).  Σε κανένα 
από τα έξι παραπάνω ΚΑΠΗ δεν υπάρχει μόνιμος γιατρός αλλά οι ανάγκες καλύπτονται συνήθως 
από γιατρούς του ΙΚΑ.   
Τέλος, στην Περιφέρεια υπάρχουν μερικά προνοιακά ιδρύματα για ηλικιωμένους και άτομα με 
ειδικές ανάγκες, τα οποία λειτουργούν ως ΝΠΙΔ (εκτός από τη σχολή κωφών και βαρηκόων και τα 
ορφανοτροφεία τα οποία είναι ΝΠΔΔ).  Τα ιδρύματα αυτά λειτουργούν με τη συμβολή 
φιλανθρωπικών σωματείων στην Πάτρα, με την  φροντίδα της τοπικής μητρόπολης στην Ηλεία, 
ενώ στην Αιτ/νία υπάρχει σοβαρή έλλειψη ανάλογων προσπαθειών.  Τα κυριότερα προβλήματα 
εντοπίζονται σε ελλείψεις κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού καθώς και σε ανεπαρκή 
στελέχωση. Τα ιδρύματα αυτά δεν λειτουργούν βάσει ενός συνολικού σχεδιασμού, με αποτέλεσμα 
να μην επιτυγχάνεται συνέργεια και συμπληρωματικότητα των δράσεών τους γεγονός που 
αποβαίνει σε βάρος του επιδιωκόμενου κοινωνικού οφέλους. 
Συνοψίζοντας, σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται παραπάνω, τα κύρια προβλήματα στις 
υπηρεσίες Υγείας – Πρόνοιας που εμφανίζονται σήμερα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι: 

 Η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο να 
χαρακτηρίζεται  από κριτήρια αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας,  επάρκειας και ισότητας 
ως προς την πρόσβαση. 



 

 ¨Ελλειψη ενός συνολικού σχεδίου εξειδίκευσης, συνεργασιών και δικτύωσης των μονάδων  
παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. 

 Η ύπαρξη πολλαπλών στρεβλώσεων στην ροή των ασθενών προς τις μονάδες της 
δευτεροβάθμιας περίθαλψης.  

 Το υψηλό ποσοστό των ιδιωτικών δαπανών  για πρωτοβάθμια περίθαλψη. 
 Η κυριαρχία των ιδιωτικών μονάδων υψηλής διαγνωστικής τεχνολογίας.  
 Ελλιπής κάλυψη των αναγκών των γεωγραφικά απομακρυσμένων πληθυσμών. 
 Έλλειψη προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής. 
 Έλλειψη προγραμμάτων φροντίδας των χρόνιων πασχόντων ,των κατάκοιτων, των ψυχικά 
πασχόντων και των κοινωνικά αποκλεισμένων. 

 Έλλειψη νοσοκομειακών κλινών και παλαιότητα του εξοπλισμού τους  όχι τόσο στον νομό 
Αχαΐας, όσο κυρίως στους νομούς Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. 

 Ελλείψεις ως προς τον εξοπλισμό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας καθώς και των κλινικών 
ειδικοτήτων. 

 Ελλείψεις ως προς τον εξοπλισμό των μονάδων Βιοϊατρικής τεχνολογίας των νοσοκομείων 
(αγγειογράφοι, μαγνητικοί τομογράφοι, Γ΄ κάμερες, λιθοτρίπτες, κ.λ.π.)     
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