
1 
 

 

Πρωτοβουλία για την Υγεία 

Η δράση του ΙΣΝ στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα 

Η υγεία θα έπρεπε να είναι αυτονόητη συνθήκη για όλους τους ανθρώπους. Aπό τον πιο μικρό μέχρι τον πιο 
μεγάλο, είτε ζει σε μια κεντρική πόλη είτε στο πιο απομακρυσμένο νησί. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 
αποτελεί έναν από τους τέσσερις τομείς δραστηριότητας του Ιδρύματός μας. Από την ίδρυση του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) το 1996, μέχρι και σήμερα, έχουμε ενισχύσει τον τομέα της υγείας στην Ελλάδα, με 
δωρεές συνολικού ύψους άνω των €125 εκατομμυρίων. Ενδεικτικές δωρεές στον τομέα:  

• Δωρεά προς το ΕΚΑΒ: Προμήθεια 143 ασθενοφόρων οχημάτων και συντήρηση για 8 χρόνια 
καθώς και ψηφιακή αναβάθμιση του επιχειρησιακού κέντρου (συνολικού ύψους €14 εκατ.).  
 

• Προμήθεια και εγκατάσταση 12 γραμμικών επιταχυντών σε 9 δημόσια νοσοκομεία της 
χώρας, μεταξύ των οποίων σε 2 στρατιωτικά (δωρεά συνολικού ύψους €25 εκατ.).  
Αναλυτικά, τα νοσοκομεία στα οποία έχουν εγκατασταθεί οι γραμμικοί επιταχυντές είναι: 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» (2 μηχανήματα), Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου Κρήτης (2 μηχανήματα), Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αντικαρκινικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» (2 μηχανήματα) και στο πλαίσιο της ενίσχυσης των 
στρατιωτικών νοσοκομείων, έχουν αντικατασταθεί 2 μηχανήματα στο 401 Γενικό 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Οι 2 γραμμικοί των στρατιωτικών νοσοκομείων είναι 
διαθέσιμοι και προσβάσιμοι από όλους τους πολίτες.  
 

• Σημαντικό αντίκτυπο έχει η πρωτοβουλία του ΙΣΝ, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Αναγέννηση 
και Πρόοδος», για τη δημιουργία των Κινητών Ιατρικών Μονάδων (ΚΙΜ). Οι ΚΙΜ 
προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας σε κατοίκους νησιών και 
απομακρυσμένων περιοχών σε όλη την Ελλάδα. 
 

• Αναμόρφωση όλων των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων στη χώρα.  
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 ΜΕΘ Παίδων  στα εξής Νοσοκομεία: Ιπποκράτειο 
Θεσσαλονίκης, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Ηρακλείου και στα Νοσοκομεία Παίδων «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» και «Η 
Αγία Σοφία». 
 

• Δωρεά για την ανέγερση και τον πλήρη εξοπλισμό ξενώνων φιλοξενίας συγγενών ασθενών 
σε νοσοκομεία (Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Ηράκλειο).  
 

• Σειρά ανακαινίσεων κλινικών και προμήθεια εξοπλισμού. 
 

Αναλυτικά η Πρωτοβουλία για την Υγεία 

http://www.snf.org/el/protoboulies/dorees-enantia-stin-krisi/kinites-iatrikes-monades/
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Παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά αναλαμβάνουμε κάτι τόσο ευρύ και σύνθετο, η τριβή μας τα 
τελευταία 24 χρόνια με τον τομέα της υγείας σε συνδυασμό με τη γνώση και εμπειρία που αποκομίσαμε 
από τη δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) αποτέλεσαν σημαντικά 
εφόδια για το επόμενο βήμα. 

Σύντομο Ιστορικό Πρωτοβουλίας για την Υγεία 

• Αύγουστος 2017: Πρώτη συζήτηση με Υπουργείο Υγείας για την ανακαίνιση του Ευαγγελισμού. 
 

• Σε συνέχεια συζητήσεων με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο παρουσίασε τις μεγαλύτερες, κατά 
προτεραιότητα, ανάγκες στον τομέα της υγείας στη χώρα, ανακοινώσαμε τον Σεπτέμβριο του 2017, 
την πρόθεση μας να προχωρήσουμε σε σειρά δωρεών στον τομέα της υγείας. Τον Μάρτιο του 2018, 
πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και του ΙΣΝ για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, με αρχικό 
εκτιμώμενο προϋπολογισμό άνω των €200 εκατ. Λίγους μήνες αργότερα τον Σεπτέμβριο του 2018, 
κυρώθηκε με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων η σχετική Σύμβαση Δωρεάς, η οποία ορίζει το 
συμβατικό πλαίσιο, τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση των εν λόγω 
δωρεών.  

 
• Σήμερα, Φεβρουάριος 2020, 16 μήνες μετά την κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς, η Πρωτοβουλία για 

την Υγεία, έχει εξελιχθεί, με τον συνολικό προϋπολογισμό να έχει αυξηθεί σημαντικά, ξεπερνώντας 
πλέον τα €400 εκατ., ενώ τα έργα είναι πλέον 8 αντί 7. 
 

Επιμέρους δωρεές της Πρωτοβουλίας για την Υγεία: 

• Σχεδιασμός, κατασκευή και εξοπλισμός του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ 

• Σχεδιασμός, κατασκευή και εξοπλισμός του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
ΙΣΝ 

• Σχεδιασμός, κατασκευή και εξοπλισμός του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ  

• Ενίσχυση του νοσηλευτικού τομέα (προμήθεια εξοπλισμού και σχεδιασμός εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για τις Νοσηλευτικές Μονάδες στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και το Τμήμα 
Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)  

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 

• Προμήθεια τεσσάρων νέων εναέριων μέσων με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικότητας και 
αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ 

• Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (PET/CT - τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) 
σε επιλεγμένα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας 

• Χρηματοδότηση της διαμόρφωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την πρόληψη των 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και την αντιμετώπιση του τραύματος. 

Ας δούμε κάθε έργο ξεχωριστά: 

https://www.snf.org/el/grafeio-typou/lista-neon/2017/09/protoboulia-doreas-ypsous-ano-ton-%E2%82%AC200-ekatommyrion-gia-tin-peraitero-enishysi-kai-anabathmisi-tis-ygeias-stin-ellada/
https://www.snf.org/el/grafeio-typou/lista-neon/2017/09/protoboulia-doreas-ypsous-ano-ton-%E2%82%AC200-ekatommyrion-gia-tin-peraitero-enishysi-kai-anabathmisi-tis-ygeias-stin-ellada/
https://www.snf.org/el/grafeio-typou/lista-neon/2017/09/protoboulia-doreas-ypsous-ano-ton-%E2%82%AC200-ekatommyrion-gia-tin-peraitero-enishysi-kai-anabathmisi-tis-ygeias-stin-ellada/
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> Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ  

Συνοπτικά: Η δωρεά αφορά στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νέου Γενικού 
Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ. 

Ολοκλήρωση κατασκευής: Ιούνιος 2024 

Κύρια Χαρακτηριστικά: 181 κλινικές θέσεις // Αποκλειστικά μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια // 50% αύξηση 
συνολικού εμβαδού σε σχέση με το υφιστάμενο περίπου (17.500 τ.μ. σε 25.000 τ.μ.) // Πράσινο κτίριο 
(Πιστοποίηση LEED*) // Άρτια εξοπλισμένο // Πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον εργασίας // Δυνατότητα 
λειτουργίας με τις βέλτιστες πρακτικές νοσηλείας. 

*LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Η πιστοποίηση LEED είναι ένα διεθνώς 
αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης και αποτίμησης της αειφόρου δόμησης και κατασκευής, που 
αναπτύχθηκε και διαχειρίζεται το U.S GreenBuilding Council, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη 
Ουάσιγκτον. 

Σημεία ενδιαφέροντος  

• Αποτελεί ένα από τα παλαιότερα νοσοκομεία της χώρας, η λειτουργία του οποίου, σύμφωνα με 
πληροφορίες, ξεκίνησε το 1937 με δωρεά 26 εκατ. δραχμών από τον Κωνσταντίνο Σισμάνογλου. 

• Αξιόλογο και ικανό υφιστάμενο προσωπικό. 
• Ορθή διαχείριση.  
• Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης σκοπιμότητας θα λειτουργεί συμπληρωματικά ως 

προς τα υφιστάμενα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Καβάλας. 

>Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ (Δήμος Φιλύρου – Πυλαίας Χορτιάτη) 

Συνοπτικά: Η δωρεά αφορά στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του Πανεπιστημιακού 
Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ. 

Ολοκλήρωση κατασκευής: Οκτώβριος 2024 

Κύρια Χαρακτηριστικά: 204 κλινικές θέσεις // Κοινές βασικές αρχές σχεδιασμού με το νοσοκομείο της 
Κομοτηνής // Αποκλειστικά μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια // Πράσινο Κτίριο (LEED) // Άρτια εξοπλισμένο // 
Πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον εργασίας // Δυνατότητα λειτουργίας με τις βέλτιστες πρακτικές 
νοσηλείας // Εμβαδόν: 34.000 τ.μ. 

Σημεία ενδιαφέροντος  

• Το νοσοκομείο θα αποτελέσει το πρώτο παιδιατρικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα. 
• Υφιστάμενη κατάσταση: Παιδιατρικές Κλινικές σε Γενικά Νοσοκομεία με τα δύσκολα περιστατικά να 

μεταφέρονται στην Αθήνα. 
• Μελέτη Σκοπιμότητας: Δεν θα κλείσουν όλες οι υφιστάμενες δομές προκειμένου να παρέχεται 

πρωτοβάθμια περίθαλψη στην πόλη συν το τμήμα τεχνητού νεφρού. Όλα τα περιστατικά που 
χρήζουν χειρουργικής επέμβασης θα αντιμετωπίζονται στο νέο νοσοκομείο.  

>Νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ 

Συνοπτικά: Η δωρεά αφορά στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νέου Γενικού 
Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ. 
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Ολοκλήρωση κατασκευής: Φεβρουάριος 2025 

Κύρια Χαρακτηριστικά: Αποκλειστικά μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια // Αύξηση συνολικού εμβαδού σε 
σχέση με το υφιστάμενο περίπου 75% (10.750 τ.μ. σε 19.000 τ.μ.) // Πράσινο κτίριο (LEED) // Άρτια 
εξοπλισμένο // Πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον εργασίας // Δυνατότητα λειτουργίας με τις βέλτιστες 
πρακτικές νοσηλείας. 

Σύντομο ιστορικό δωρεάς: Το καλοκαίρι του 2019, σε συνέχεια συζητήσεων με το Υπoυργείο Υγείας, το 
Ίδρυμα ανακοίνωσε την πρόθεση να προχωρήσει σε δωρεά για τη δημιουργία νέου Γενικού Νοσοκομείου 
Σπάρτης ΙΣΝ στο πλαίσιο ενίσχυσης της ευρύτερης περιοχής της Λακωνίας.   

*Σημείωση: Είχε συζητηθεί η ένταξη της δωρεάς με την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά εντάχθηκε επίσημα 
με νόμο με την τωρινή. 

Σημεία ενδιαφέροντος  

• Η Λακωνία αποτελεί τόπο καταγωγή του Ιδρυτή μας, Σταύρου Νιάρχου.  
• Το υφιστάμενο νοσοκομείο αποτελεί το δεύτερο παλαιότερο νοσοκομείο της χώρας (1939). Το 

Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης κατασκευάστηκε με δωρεά των Ιωάννη και Αικατερίνης Γρηγορίου, 
Λακώνων ευεργετών. Άρχισε να χτίζεται το 1939 και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1953 ως 
Σανατόριο και ως νοσοκομείο το 1962. 

• Σύμφωνα με τη μελέτη σκοπιμότητας θα λειτουργεί συμπληρωματικά στα υφιστάμενα νοσοκομεία 
(Μολάων, Τρίπολης, Καλαμάτας). 

 

*Σημείωση: Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευή του νέου κτιρίου δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του 
υφιστάμενου, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά μέχρι την ολοκλήρωση του νέου. Μετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής και τη μεταφορά του προσωπικού στο νέο νοσοκομείο, το υφιστάμενο κτίριο 
θα μετατραπεί σε χώρο πρασίνου.  

 

 
Ανοιχτές Συζητήσεις με το Κοινό & Εξωτερικοί Σύμβουλοι 
 
Ανοιχτές Συζητήσεις: Στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των κατοίκων των δήμων 
Κομοτηνής, Θεσσαλονίκης και Σπάρτης σχετικά με την πρόοδο των τριών νοσοκομείων έχουμε ξεκινήσει 
από τον Ιούνιο του 2019 να διοργανώνουμε ανοιχτές συζητήσεις σε συνεργασία με τους αντίστοιχους 
Δήμους. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο.  
 
Eξωτερικοί Σύμβουλοι: Σήμερα, για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των τριών νοσοκομείων 
συνεργαζόμαστε με 21 εταιρείες συμβούλων, εκ των οποίων οι 13 είναι ελληνικές. Το αρχιτεκτονικό 
γραφείο που έχει αναλάβει τις μελέτες των τριών νοσοκομείων είναι το Renzo Piano Building Workshop 
(RPBW) και μαζί μας είναι ο Renzo Piano για να μιλήσει για τη φιλοσοφία και τον σχεδιασμό των τριών 
έργων. 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ RENZO PIANO 
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>Ενίσχυση Νοσηλευτικού Τομέα  

Συνοπτικά: Δύο δωρεές, οι οποίες περιλαμβάνουν την προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια, 
εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες για τις Νοσηλευτικές Μονάδες στο Νοσοκομείο 
Ευαγγελισμός & Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ. 

Ολοκλήρωση δωρεών: Μάρτιος 2025 

Πριν την οριστικοποίηση του σκοπού και του περιεχομένου των δύο δωρεών για την ενίσχυση του 
Νοσηλευτικού τομέα, εκπρόσωποι από το τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ και 
των νοσηλευτικών μονάδων του Ευαγγελισμού επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins προκειμένου 
να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με θέματα εκπαίδευσης και σύγχρονες πρακτικές 
νοσηλείας. 

Ιστορικό δωρεάς: 

Οι εν λόγω δωρεές προέκυψαν μετά την ακύρωση της δωρεάς για την κατασκευή της νέας έδρας της 
Νοσηλευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, η οποία περιλαμβανόταν στο αρχικό σχέδιο 
της Πρωτοβουλίας για την Υγεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Νοσοκομείου και το Σωματείο 
Εργαζομένων είχε εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με το έργο. Οι αντιδράσεις του ΔΣ του Νοσοκομείου 
Ευαγγελισμός αφορούσαν την αποκλειστική χρήση του νέου κτιρίου από το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, 
προκειμένου να λειτουργήσει ως έδρα της Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής, με το επιχείρημα πως, εξαιτίας 
κορεσμού των υφιστάμενων χώρων, στις νέες δομές θα έπρεπε να στεγαστούν μόνο υπάρχουσες υπηρεσίες 
του Νοσοκομείου.  

Προκειμένου το ΙΣΝ να συμβάλει από την πλευρά του στη θετική έκβαση της πορείας του έργου, 
πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες συζητήσεις με το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους φορείς κατά τις 
οποίες τονίσαμε τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου έργου. Οι προοπτικές του έργου, με την υπογραφή 
του διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Renzo Piano, θα άνοιγε νέους ορίζοντες τόσο για το νοσοκομείο όσο και 
για τον ευρύτερο κλάδο της νοσηλευτικής στην Ελλάδα. Έτσι, το ΙΣΝ πρότεινε την τροποποίηση των αρχικών 
αρχιτεκτονικών σχεδίων, προκειμένου να προβλεφθούν επιπλέον χώροι και για την υφιστάμενη 
Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν 
τελεσφόρησε καθώς το ΔΣ του Νοσοκομείου επέμενε στη θέση του ότι στους νέους χώρους δεν θα πρέπει 
να συστεγαστούν άλλες υπηρεσίες. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξεύρεσης κοινής γραμμής μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, και μετά από 
αίτημα του ΙΣΝ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, μεταξύ του Υπουργού και 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, των μελών του ΔΣ του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, στο οποίο συμμετέχουν 
και εκπρόσωποι των εργαζομένων, καθώς και του ΙΣΝ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το ΔΣ του 
Νοσοκομείου Ευαγγελισμός ενημέρωσε το ΙΣΝ ότι δεν συμφωνεί να προχωρήσει το έργο όπως είχε εξαρχής 
συμφωνηθεί. 

Κατόπιν τούτου, αποφασίσθηκε ομόφωνα από τα όλα τα μέρη η άμεση ακύρωση της δωρεάς για το 
κατασκευαστικό έργο υποδομής στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. 

Σημείο ενδιαφέροντος  
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• Παρά την ακύρωση της αρχικής δωρεάς, και με δεδομένο ότι ο τομέας έχει μεγάλες ανάγκες σε 
εξοπλισμό και εκπαίδευση, προχωρήσαμε στις δύο νέες δωρεές. 

 

>Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 

Συνοπτικά: Η δωρεά αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για το Νοσοκομείο.  

Ολοκλήρωση δωρεάς: Μάρτιος 2020. (αποτελεί την πρώτη δωρεά που κυρώθηκε με νόμο τον Σεπτέμβριο 
του 2018 και ξεκίνησε αμέσως η υλοποίησή της). 

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, όλες τις κλίνες νοσηλείας και των μονάδων (853), εξοπλισμό 
χειρουργείων, λαπαροσκοπικούς πύργους, εξοπλισμό για το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, το τμήμα ΩΡΛ, το 
γναθοχειρουργικό, ενδοσκοπικά μηχανήματα, φορεία, monitors παρακολούθησης ασθενών, 
αναπνευστήρες, απινιδωτές, κ.ά. 

Ανακοίνωση νέας δωρεάς – Υποστήριξη της Αναμόρφωσης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), €2 
εκατ. και του Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) €1.5 εκατ. σε συνεργασία με την Αλίκη Περρωτή και 
τον Θανάση Μαρτίνο. 

>Προμήθεια Εναέριων Μέσων για τις Αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ 

Συνοπτικά: Η δωρεά αφορά στην προμήθεια 2 νέων αεροπλάνων και 2 νέων ελικοπτέρων.  

Ολοκλήρωση δωρεάς: Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, τα δύο νέα ελικόπτερα θα 
παραδοθούν Σεπτέμβριο - Οκτώβριο 2020 και τα δύο νέα αεροπλάνα προβλέπεται να παραδοθούν στο ΕΔ 
έως τον Απρίλιο 2021. 

Η δωρεά έρχεται να συμπληρώσει παλαιότερη δωρεά του ΙΣΝ προς το ΕΚΑΒ (143 ασθενοφόρα) για την 
κάλυψη αναγκών σημαντικού μέρους των διακομιδών ασθενών. 

Ιστορικό δωρεάς: 

Σε συνέχεια συζητήσεων του ΙΣΝ με το ΕΔ, ο σκοπός και το περιεχόμενο της εν λόγω δωρεάς έχει 
τροποποιηθεί και πλέον αφορά στην προμήθεια δύο νέων αεροπλάνων και δύο νέων ελικοπτέρων, αντί της 
αρχικής πρότασης που προέβλεπε την προμήθεια δύο νέων αεροπλάνων και την επισκευή δύο 
υφιστάμενων ελικοπτέρων. Η σχετική εξέλιξη αποτυπώθηκε στην κύρωση της τροποποίησης της κύριας 
σύμβασης, και εντός Φεβρουαρίου 2020 θα κυρωθεί και η επιμέρους σύμβαση δωρεάς, προκειμένου να 
αντανακλά, σε πλήρη λεπτομέρεια, τις νέες συνθήκες και υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών και τη 
δέσμευση ανάληψης της συντήρησης των τεσσάρων ιπτάμενων μέσων από το ΕΔ.  

*Σημείωση: Η τροποποίηση του αρχικού αιτήματος έγινε κατόπιν αιτήματος της τωρινής κυβέρνησης. 

Σημεία ενδιαφέροντος  

• Μέχρι σήμερα οι αεροδιακομιδές πραγματοποιούνται με μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας. 
• Έχουν διαπιστωθεί επανειλημμένες καθυστερήσεις στην προετοιμασία των μέσων για 

αεροδιακομιδές. 
• Αυξημένο κόστος (σύμφωνα με στοιχεία του ΕΔ, το συνολικό κόστος αεροδιακομιδών υπολογίζεται 

περίπου σε €11 εκατ. ανά έτος έως το 2017, και σημειώθηκε αύξηση το 2018). 
• Με τα νέα εναέρια μέσα θα επιτευχθεί μείωση κατά €5 εκατ. 
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• Βελτιωμένες συνθήκες αεροδιακομιδών για τους ασθενείς χάρη στα νέα υπερσύγχρονα εναέρια 
μέσα. 

 

 
>Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού ανά την Ελλάδα 

Συνοπτικά: Η δωρεά πρόσφατα τροποποιήθηκε και πλέον αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 4 
PET/CT (Ιωάννινα, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο).  

Ολοκλήρωση δωρεάς: Απρίλιος 2021 

Ιστορικό δωρεάς:  

Αρχικά η δωρεά προέβλεπε και τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων σε επιλεγμένα 
νοσοκομεία της χώρας, ωστόσο, το τελευταίο εξάμηνο, έχει σημειωθεί σειρά εξελίξεων. Αναλυτικότερα, το 
ΕΔ γνωστοποίησε στο ΙΣΝ, σε σχετική επικοινωνία, ότι τα τελευταία δύο έτη, η τιμή της δόσης του 
ραδιοφαρμάκου στα δημόσια νοσοκομεία έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ εκτιμάται ότι στο άμεσο μέλλον θα 
επιτευχθεί περαιτέρω πτώση της τιμής λόγω του ανταγωνισμού που θα προκύψει από τη λειτουργία δύο 
νέων εργοστασίων παραγωγής.   

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το ΕΔ, το όφελος της προμήθειας και εγκατάστασης μονάδων παραγωγής 
ραδιοφαρμάκων δεν θα ήταν ανάλογο του κόστους και της απαιτούμενης επένδυσης στο σύστημα υγείας 
και το ΙΣΝ συμφώνησε στην εισήγηση του ΕΔ για εξαίρεση της εν λόγω επιμέρους δωρεάς από την 
Πρωτοβουλία για την Υγεία. Οι σχετικές εξελίξεις αποτυπώθηκαν στην τροποποίηση της επιμέρους 
σύμβασης δωρεάς που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και θα κυρωθεί με νόμο την επόμενη εβδομάδα.  

Σημείωση: Η τροποποίηση του αρχικού αιτήματος (εξαίρεση των μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων) 
έγινε κατόπιν αιτήματος της τωρινής κυβέρνησης. 

Σημεία ενδιαφέροντος  

• Τι είναι το PET/CT; Ένα μηχάνημα που μοιάζει με αξονικό τομογράφο –προσφέρει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθεί και σαν αξονικός– για απεικονιστικές εξετάσεις, το οποίο δείχνει τη λειτουργία 
διαφόρων ιστών και οργάνων. To PET/CT είναι χρήσιμο για την εκτίμηση ευρέος φάσματος 
παθήσεων, συνήθως όμως χρησιμοποιείται σε ασθενείς με καρκίνο. 

• 9 PET/CT σε δημόσια νοσοκομεία στη χώρα. 
• Με την προσθήκη των 4 + 1 (251 Νοσοκομείο Αεροπορίας) το ΕΔ θα διαθέτει 14 PET/CT.  
• Σημαντική αύξηση διαθεσιμότητας των PET/CT και μείωση αναμονής ασθενών.   

 
>Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  

Συνοπτικά: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρόληψη λοιμώξεων σε επιλεγμένα νοσοκομεία της χώρας. 

Διάρκεια Προγράμματος: 5 έτη έως και τον Μάρτιο 2025 (μετά το 5ο έτος, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με 
χρηματοδότηση του ΕΔ). 

Ιστορικό δωρεάς:  

Από τις πρώτες συζητήσεις, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είχε προτείνει στο Υπουργείο Υγείας να 
συμπεριληφθεί στην Πρωτοβουλία για την Υγεία ολοκληρωμένη πρόταση για την πρόληψη των 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, δεδομένης της συχνότητας εμφάνισής τους στα νοσοκομεία που οδηγούν 
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κατ’ επέκταση σε αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας στη χώρα μας. Με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου 
Υγείας, και για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε μηνών, το ΙΣΝ προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες 
προκειμένου να εξευρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για τον σχεδιασμό της εν λόγω δράσης. Ωστόσο, η 
αρμόδια ομάδα έργου του Ελληνικού Δημοσίου δεν κατέθεσε ώριμη και ολοκληρωμένη πρόταση προς 
αξιολόγηση στο ΙΣΝ που θα διασφάλιζε την ομαλή πορεία της δράσης. Επιπλέον, τον Απρίλιο 2019, το ΙΣΝ 
πληροφορήθηκε ότι παρεμφερής εκπαιδευτική δράση, ασύμβατη με την ολοκληρωμένη αρχική πρότασή 
του προς το Υπουργείο, βρίσκεται ήδη υπό υλοποίηση από φορέα του ΕΔ, με πόρους του ΕΔ. 

Ως εκ τούτου, και δεδομένων των μονομερών εξελίξεων, το ΙΣΝ ενημέρωσε το Υπουργείο Υγείας ότι η δωρεά 
του για την εν λόγω δράση δεν μπορεί να υλοποιηθεί, όπως είχε εξαρχής σχεδιαστεί και κατά συνέπεια 
ακυρώθηκε. 

Ωστόσο, σε συνέχεια συζητήσεων του ΙΣΝ τον Ιούλιο του 2019 - με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας - 
και δεδομένης της επανειλημμένως επίσημα δηλωμένης πρόθεσης του ΙΣΝ να συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, 
αποφασίστηκε η επανένταξη του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος στην Πρωτοβουλία για την Υγεία.  

Προγράμματα Αντιμετώπισης του Τραύματος.  

Συνοπτικά: Τα προγράμματα είναι τα εξής: 1. πρόγραμμα φοιτητών ιατρικής Advanced Trauma Life Support 
(ATLS), 2. πρόγραμμα Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) για την εκπαίδευση φοιτητών Νοσηλευτικής 
στην αντιμετώπιση του τραύματος, 3. πρόγραμμα εκπαίδευσης γιατρών στο μεγαλύτερο διεθνώς κέντρο 
τραύματος Νοσοκομείο Chris Hani Baragwanath Academic Hospital, που βρίσκεται στη Νότια Αφρική, 4. 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για χειρουργούς με τη χρήση προσομοιωτών λαπαροσκοπικής χειρουργικής και 
αρθροσκοπήσεων, 5. πρόγραμμα Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) για την εκπαίδευση των 
διασωστών του ΕΚΑΒ. 

Διάρκεια Προγραμμάτων: 5 έτη έως και τον Μάρτιο 2025 (μετά το 5ο έτος, το ΕΔ θα αναλάβει τη 
χρηματοδότηση για τη συνέχιση των προγραμμάτων –με την εξαίρεση του προγράμματος των 
προσομοιωτών. 

  

http://www.chrishanibaragwanathhospital.co.za/
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17ης Συνάντησης της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΔ με το ΙΣΝ 

Η Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους του Γραφείου Πρωθυπουργού, του Υπουργείου Υγείας, του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του ΕΚΑΒ, του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, καθώς και εκπροσώπους υπεύθυνους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η 
συχνότητα, σύνθεση και θεματολογία των συνεδριάσεων της επιτροπής ορίζεται βάσει της εξέλιξης και 
προόδου των επιμέρους έργων. 

>Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ 

Μετά από μακρά περίοδο, έχει φτάσει η στιγμή για την κύρωση με νόμο της συγκεκριμένης δωρεάς που 
σηματοδοτεί και τυπικά την ολοκλήρωση της φάσης ωρίμανσης και οριστικοποίησης της δωρεάς. Η 
σύμβαση, στην οποία αποτυπώνονται όλες οι παράμετροι της υλοποίησής της (τεχνικές, προγραμματικές 
και λειτουργικές) έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και θα κυρωθεί με νόμο την επόμενη εβδομάδα. Εντός του 
Φεβρουαρίου, αναμένεται η ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης από το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW, ενώ 
έχουν ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Υποδομών οι μελέτες των απαιτούμενων συμπληρωματικών έργων 
υποδομών.  

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία και κατ’ επέκταση στους Έλληνες πολίτες τον Ιούνιο 
2024. 

>Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ 

Τον Νοέμβριο 2019 ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε από το RPBW η προμελέτη του έργου σε 
εκπροσώπους του ΙΣΝ και του Υπουργείου Υγείας. Το έργο πλέον βρίσκεται σε στάδιο οριστικής μελέτης ενώ 
παράλληλα ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε η μελέτη των έργων υποδομών του Νοσοκομείου, της οποίας 
εκκρεμεί η έγκριση από το Υπουργείο Υποδομών.    

Την τρέχουσα χρονική περίοδο, συντάσσεται από το ΙΣΝ και το Υπουργείο Υγείας το προσχέδιο της 
επιμέρους σύμβασης δωρεάς, η οποία, εκτός απροόπτου, θα κυρωθεί με νόμο τον Μάιο 2020. Το έργο 
κατασκευής και εξοπλισμού του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, το οποίο 
υπενθυμίζεται ότι θα αποτελέσει το πρώτο Παιδιατρικό Νοσοκομείο εκτός Αθηνών στην επικράτεια, 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία και κατ’ επέκταση στους Έλληνες 
πολίτες τον Οκτώβριο 2024. 

>Νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ 

Με την κύρωση της τροποποίησης της κύριας σύμβασης δωρεάς μεταξύ του ΙΣΝ και του ΕΔ τον Νοέμβριο 
του 2019, εντάχθηκε και επισήμως στην Πρωτοβουλία για την Υγεία η κατασκευή και ο εξοπλισμός του νέου 
Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ, σημαίνοντας την εκκίνηση της προκαταρκτικής μελέτης του έργου από 
το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW, η οποία θα ολοκληρωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου 2020. Παράλληλα, οι 
μελετητές βρίσκονται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για τη διαμόρφωση του κλινικού και 
κτιριολογικού προγράμματος του νέου νοσοκομείου.  

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία και κατ’ επέκταση στους Έλληνες Πολίτες τον 
Φεβρουάριο 2025.  
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>Ενίσχυση Νοσηλευτικού Τομέα (Προμήθεια Εξοπλισμού & Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων –
Νοσηλευτικές Μονάδες στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός & Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του ΕΚΠΑ) 

Σε συνέχεια οριστικοποίησης του σκοπού και προϋπολογισμού των δωρεών από το ΙΣΝ και τις αρμόδιες 
ομάδες έργου του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, οι δωρεές κυρώθηκαν με νόμο στις 27 
Ιανουαρίου 2020.  

>Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 

Σε συνέχεια έγκρισης της επικαιροποιημένης λίστας του εξοπλισμού από το ΕΔ για το Νοσοκομείο 
Ευαγγελισμός, υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις από τις ανάδοχες εταιρείες και έχει ξεκινήσει ήδη η 
παράδοση μέρους του εξοπλισμού. Η προμήθεια και εγκατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού στο 
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο 2020.  

>Προμήθεια Εναέριων Μέσων για τις Αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ 

Εντός του Φεβρουαρίου θα κυρωθεί με νόμο η επιμέρους σύμβαση δωρεάς, προκειμένου να αντανακλά, σε 
πλήρη λεπτομέρεια, τις νέες συνθήκες και υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών και τη δέσμευση 
ανάληψης της συντήρησης των τεσσάρων ιπτάμενων μέσων από το ΕΔ.  

Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχων προμήθειας των ιπτάμενων μέσων 
και σύντομα  θα υπογραφούν συμβάσεις αγοράς και συντήρησης. Σύμφωνα με το υφιστάμενο 
χρονοδιάγραμμα, τα δύο νέα ελικόπτερα θα παραδοθούν μέσα στον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2020 ενώ τα 
δύο νέα αεροπλάνα και προβλέπεται να παραδοθούν στο ΕΔ έως τον Απρίλιο 2021. 

>Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού PET/CT ανά την Ελλάδα 

Οι σχετικές εξελίξεις αποτυπώθηκαν στην τροποποίηση της επιμέρους σύμβασης δωρεάς που έχει ήδη 
κατατεθεί στη Βουλή και θα κυρωθεί με νόμο την επόμενη εβδομάδα.  

Το σκέλος της δωρεάς που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού PET/CT στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία 
Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης εξελίσσεται ομαλά. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός 
για την επιλογή αναδόχου και την τρέχουσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των 
προσφορών.  

Αναμένουμε από το ΕΔ το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών του, όσον 
αφορά στην υλοποίηση των απαιτούμενων κατασκευαστικών εργασιών και την πρόσληψη απαιτούμενου 
προσωπικού. Νέα εκτιμώμενη προθεσμία ολοκλήρωσης Απρίλιος 2021.  

>Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Πρόγραμμα Λοιμώξεων σε επιλεγμένα 
νοσοκομεία της χώρας & Προγράμματα Αντιμετώπισης του Τραύματος) 

Oι συμβάσεις κυρώθηκαν στις 27 Ιανουαρίου 2020 και ξεκινά η υλοποίηση των δύο 5ετών προγραμμάτων.  
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Ορόσημα της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ έως σήμερα 

6 Σεπτεμβρίου 2017: Ανακοίνωση Πρωτοβουλίας από το ΙΣΝ 
21 Μαρτίου 2018: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΙΣΝ και του ΕΔ 
20 Ιουνίου 2018: Παρουσίαση προκαταρκτικών σχεδίων από τον Renzo Piano στον Πρωθυπουργό, στο 
Μέγαρο Μαξίμου 
20 Σεπτεμβρίου 2018: Κύρωση με Νόμο από την Ελληνική Βουλή της Σύμβασης Δωρεάς για την 
Πρωτοβουλία για την Υγεία 
27 Σεπτεμβρίου 2018: Πρώτη συνεδρίαση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρωτοβουλία για 
την Υγεία (συνολικά μαζί με τη σημερινή έχουν πραγματοποιηθεί 17 συνεδριάσεις) 
20 Δεκεμβρίου 2018: Ακύρωση της δωρεάς για τον σχεδιασμό, κατασκευή και τον εξοπλισμό κτιρίου, που 
θα λειτουργούσε ως έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, στο Νοσοκομείο 
Ευαγγελισμός, και ένταξη δύο νέων δωρεών προς την Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική Σχολή (ΠΝΣ) και τις 
μονάδες εκπαίδευσης Νοσηλευτών του Ευαγγελισμού (ΕΜΕ) για εξοπλισμό και εκπαίδευση 
18 Απριλίου 2019: Ακύρωση μέρους της δωρεάς που αφορά στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις 
7 Ιουνίου 2019: Κύρωση με Νόμο Συμβάσεων Δωρεάς για την προμήθεια εξοπλισμού ΕΚΑΒ και 
εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού σε δημόσια νοσοκομεία 
14 Νοεμβρίου 2019: Kύρωση με Nόμο της τροποποίησης της Σύμβασης Δωρεάς για την Πρωτοβουλία για 
την Υγεία 
27 Ιανουαρίου 2020: Κύρωση με Νόμο Επιμέρους Συμβάσεων: 
1α. Προμήθεια Εξοπλισμού & Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τις Νοσηλευτικές Μονάδες στο 
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 
1β. Προμήθεια Εξοπλισμού & Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για το Τμήμα Νοσηλευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ 
2α. Υλοποίηση πέντε Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για την Αντιμετώπιση του Τραύματος 
2β. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση των Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων 
 
Φεβρουάριος 2020: Κύρωση με Νόμο: 

1. Επιμέρους Σύμβασης για την Κατασκευή και Εξοπλισμό του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. 
2. Τροποποίηση της Επιμέρους Σύμβασης για την Προμήθεια Εξοπλισμού ΕΚΑΒ.  
3. Τροποποίηση της Επιμέρους Σύμβασης για την Εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού σε 

δημόσια νοσοκομεία. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.snf.org/el/grafeio-typou/lista-neon/2017/09/protoboulia-doreas-ypsous-ano-ton-%E2%82%AC200-ekatommyrion-gia-tin-peraitero-enishysi-kai-anabathmisi-tis-ygeias-stin-ellada/
http://www.snf.org/el/grafeio-typou/lista-neon/2018/03/ypografi-mnimoniou-synergasias-metaksy-tis-ellinikis-dimokratias-kai-tou-isn,-gia-tin-protoboulia-tou-isn-stirizontas-tin-ygeia-stin-ellada/
http://www.snf.org/el/grafeio-typou/lista-neon/2018/06/protoboulia-gia-tin-ygeia-1i-taktiki-triminiaia-enimerosi-proodou-ergasion/
http://www.snf.org/el/grafeio-typou/lista-neon/2018/09/kyrosi-me-nomo-tis-symbasis-doreas-gia-tin-ylopoiisi-tis-protoboulias-tou-isn-gia-tin-ygeia/
http://www.snf.org/el/grafeio-typou/lista-neon/2018/09/1i-taktiki-synantisi-tis-eidikis-symbouleytikis-epitropis-gia-tin-protoboulia-gia-tin-ygeia-tou-isn/
http://www.snf.org/el/grafeio-typou/lista-neon/2019/01/protoboulia-gia-tin-ygeia-3i-taktiki-triminiaia-enimerosi-proodou-ergasion/
http://www.snf.org/el/grafeio-typou/lista-neon/2019/04/4i-taktiki-triminiaia-enimerosi-proodou-ergasion/
http://www.snf.org/el/grafeio-typou/lista-neon/2019/06/kyrosi-me-nomo-symbaseon-doreas-gia-tin-promitheia-eksoplismou-ekab-kai-egkatastasi-iatrikou-eksoplismou-se-dimosia-nosokomeia/
https://www.snf.org/el/grafeio-typou/lista-neon/2019/11/kyrosi-tis-tropopoiisis-tis-symbasis-doreas-gia-tin-ylopoiisi-tis-protoboulias-gia-tin-ygeia-tou-isn/

