
Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 
τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
2007-2013

Η τέταρτη προγραμματική περίοδος (Δ’ ΠΠ) των Διαρθρωτι-
κών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά στα έτη 2007 
έως και 2013. Καθώς ορίζει την περίοδο κατανομής των κοι-
νοτικών πόρων σε κάθε επίπεδο διοίκησης εντός της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, καθορίζει και τον αναπτυξιακό προγραμμα-
τισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΥπΥΚΑ).

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα αποτέλεσε προϊόν δημόσιας 
διαβούλευσης, τόσο με το στελεχικό δυναμικό του Υπουρ-
γείου όσο και με στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
φορείς και οργανισμοί του ευρύτερου ιατρικού και νοσηλευ-
τικού κόσμου, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στις 
30/01/2006 η διαβούλευση κορυφώθηκε με τη διοργάνω-
ση του Αναπτυξιακού Συνεδρίου του ΥπΥΚΑ. Στο πλαίσιο της 
δημόσιας διαβούλευσης:
• Καταγράφηκαν τα προβλήματα του σύστηματος Yγείας 
•  Σημειώθηκαν τα ισχυρά σημεία και τα αποτελέσματα που 

επέφεραν τα επιχειρησιακά προγράμματα της Β’ και Γ’ προ-
γραμματικής περιόδου.

•  Εντοπίστηκαν οι δυνατότητες που παρουσιάζονται με την 
εξέλιξη της τεχνολογίας και οι προκλήσεις που προκύπτουν 
από τη γεωπολιτική αναδιάταξη στην Ευρώπη και ειδικότε-
ρα στα Βαλκάνια.

•  Επισημάνθηκαν απειλές που μπορεί να εμφανιστούν στον το-
μέα της υγείας από τη γήρανση του πληθυσμού, την κλιμα-
τική αλλαγή, το μεταναστευτικό φαινόμενο και από την πα-
ρόξυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και των αδυναμιών 
του συστήματος Υγείας. 
Σε γενικές γραμμές εκτιμήθηκε ότι: 

•  Το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, αν και καλό, δεν βελτι-
ώνεται με το ρυθμό άλλων μεσογειακών χωρών, παρουσι-
άζοντας υστέρηση στην πρόληψη, την οργάνωση της δημό-
σιας υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας καθώς και στη 
στελέχωσή τους με το κατάλληλο προσωπικό.

•   Το σύστημα Υγείας της χώρας διαθέτει σχετική επάρκεια υπο-
δομών και εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, αλλά χαρα-
κτηρίζεται ως νοσοκομειοκεντρικό, με αδυναμίες στην  ορθο-
λογική κατανομή υποδομών, δομών και προσωπικού, καθώς 
και στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του.

•  Στον τομέα της ψυχικής υγεί-
ας γίνονται βελτιώσεις, ιδι-
αίτερα στην κατεύθυνση της 
αποασυλοποίησης, με πα-
ραμένουσες αδυναμίες στην 
πρόληψη και την πρωτο-
βάθμια περίθαλψη.

•  Ο τομέας της πρόνοιας εντάσ-
σεται πλέον στην ευρύτερη 
προσπάθεια αναδιοργάνω-
σης της κοινωνικής αλληλεγγύης, που αποβλέπει στην αύ-
ξηση της αποτελεσματικότητάς της. 
Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις συγκλίνουν σε τρεις πυλώ-

νες που συγκροτούν το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την περίοδο 2007-13. Αυτοί εί-
ναι οι εξής:

1.  Προστασία της Δημόσιας Υγείας και της 
Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης (ΠΔΥ)
Η στρατηγική ΠΔΥ αποβλέπει στη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού. Ειδικότε-
ρα στοχεύει στην πρόληψη των νοσημάτων, στην προστασία 
και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού και στην αύξηση 
του προσδόκιμου επιβίωσης. 

2.  Βελτίωση της Ανταποδοτικότητας του Υγειονομικού 
Συστήματος (ΑΥΣ)
Η στρατηγική ΑΥΣ στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσμα-

τικότητας και της αποδοτικότητας του συστήματος Υγείας και 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικής του θέσης.

3. Οργάνωση της Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΚΑ)
Η στρατηγική ΟΚΑ στοχεύει στη διευκόλυνση της αξιοπρε-

πούς διαβίωσης όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από ψυχική, 
σωματική ή νοητική ασθένεια και αναπηρία, και στο συνδυ-
ασμό της κρατικής παρέμβασης με την κοινωνική προσφορά 
για μεγέθυνση του κοινωνικού αποτελέσματος.

Οι προαναφερθείσες στρατηγικές παρουσιάζουν ορισμένες 
κοινές παρεμβάσεις που διαμορφώνουν οριζόντιες πολιτικές 
που διαπερνούν και τους τρεις πυλώνες, όπως είναι η ανα-
βάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η προώθηση της δι-
ασυνοριακής συνεργασίας.

Στα πλαίσια του ΕΠ «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006, με τη συγχρηματοδότηση 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), εκπονείται το σχέδιο του Αναπτυξιακού 
Προγράμματος του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επόμενη 7ετία

        Yγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη 2007-2013

Δ’ Προγραμματική Περίοδος 
Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Οι παρεμβάσεις της νέας προγραμματικής περιόδου στην 
υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη θα διακρίνονται από 
στοιχεία καινοτομίας: 
•  Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την 

περιστολή των ανορθολογικών δαπανών. 
•  Αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς των μη κυβερνη-

τικών οργανώσεων.
•  Προσφορά υπηρεσιών υγείας σε συνδυασμό με την παροχή 

τουριστικών υπηρεσιών, που θα αποτελέσει νέο πεδίο επι-
χειρηματικότητας και εξωστρέφειας της οικονομίας.
Οι καινοτόμες παρεμβάσεις και οι μεταρρυθμιστικές πρωτο-

βουλίες στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύ-
ης θα συγχρηματοδοτηθούν από τους πόρους των Διαρθρω-
τικών Ταμείων της Δ’ ΠΠ.

Β΄ ΠΥλΩνΑΣ:  
ΒελτIΩΣη τηΣ ΑντΑΠοδοτιΚOτητΑΣ  

τοΥ ΥγειονομιΚοY ΣΥΣτHμΑτοΣ (ΑΥΣ)

1. Υποδομές και λειτουργία δομών

•  Ενίσχυση επιχειρηματικότητας των κοινωνικών συνεταιρισμών και 
των προστατευμένων παραγωγικών εργαστηρίων

•  Υποδομές νοσοκομείων, ειδικών μονάδων, κέντρων υγείας και 
ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευμένος εξοπλισμός

• Ηλεκτρονική Υγεία (e-health), ηλεκτρονική διοίκηση
•  Προτυποποίηση και πιστοποίηση υπηρεσιών, πρωτοκόλλων και 

ονοματολογίας
•  Συστήματα και εξοπλισμός για την πρόσβαση ΑμΕΑ και λοιπών 

ευπαθών ομάδων
• Κινητές μονάδες υγείας, χωροθέτηση μονάδων υγείας
• Οδική πρόσβαση σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες

2. Περιβαλλοντική προστασία και εσωκλιματικές συνθήκες

• Ενεργειακός εξορθολογισμός μονάδων υγείας
•  Δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού και θερμότητας 

(ΣΗΘ) σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες
•  Ασφαλής απόθεση μολυσματικών και ραδιενεργών υγειονομι-

κών αποβλήτων

3. Τουρισμός υγείας και εξωστρέφεια

• Ενίσχυση ανάπτυξης κέντρων τουρισμού υγείας
•  Ενίσχυση της φαρμακοβιομηχανίας και του εξαγωγικού προφίλ 

των φαρμακαποθηκών
•  Ενίσχυση διασυνοριακών κέντρων υγείας και διακρατικής παρο-

χής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας
•  Παροχή υποστήριξης και μεταφορά τεχνογνωσίας σε δομές γει-

τονικών χωρών

4. Προαγωγή καινοτομίας

•  Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπη-
ρεσιών

5. Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

• ΣΔΙΤ στον τομέα Υγείας

6. Ανθρώπινο δυναμικό

• Κατάρτιση προσωπικού υγείας και κοινωνικής φροντίδας
• Πιστοποίηση δεξιοτήτων κατάρτισης
•  Αναμόρφωση και διεύρυνση προγραμμάτων ιατρικών και πα-

ραϊατρικών σπουδών

Α΄ ΠΥλΩνΑΣ: 
ΠροΣτΑΣIΑ τηΣ δημOΣιΑΣ ΥγεIΑΣ ΚΑι ΑνAΠτΥξη 

τηΣ ΠρΩτοΒAθμιΑΣ ΠερIθΑλψηΣ (ΠδΥ)

1. Δημόσια υγεία

• Ανάπτυξη δομών πρόληψης και αγωγής υγείας
•  Αναμόρφωση και διεύρυνση προγραμμάτων ιατρικών και πα-

ραϊατρικών σπουδών
•  Ενίσχυση μηχανισμών υγειονομικού ελέγχου και επιτήρησης της 

παραγωγής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

2. Πρωτοβάθμια περίθαλψη και αποκατάσταση

•  Υποδομές νοσοκομείων, ειδικών μονάδων, κέντρων υγείας και 
ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευμένος εξοπλισμός

• Αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών ή άλλων καταστροφών
• Ανάπτυξη δομών ανοιχτής φροντίδας ευπαθών ομάδων
• Κατάρτιση προσωπικού υγείας και κοινωνικής φροντίδας
• Κατάρτιση στελεχών μΚΟ και ενίσχυση δικτύωσής τους
•  Πρόληψη και αντιμετώπιση επιδημιών

γ΄ ΠΥλΩνΑΣ:  
οργAνΩΣη τηΣ ΚοινΩνιΚηΣ ΑλληλεγγΥηΣ (οΚΑ)

1. Θεσμικές προβλέψεις 

• Ενίσχυση επιχειρηματικότητας ευπαθών ομάδων
• Δικτύωση μονάδων ανοιχτής φροντίδας
• Ενίσχυση νέων θεσμών και οργανισμών

2. Ανθρώπινο δυναμικό

• Κατάρτιση προσωπικού υγείας και κοινωνικής φροντίδας
• Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών

3. Επικοινωνία και δημοσιότητα

• Ενημέρωση πληθυσμού

4. Προστασία ευπαθών ομάδων

• Επιμόρφωση μελών ευπαθών ομάδων
• Ανάπτυξη δομών ανοιχτής φροντίδας ευπαθών ομάδων
•  Συστήματα και εξοπλισμός για την πρόσβαση ΑμΕΑ και λοιπών 

ευπαθών ομάδων

5. Αντιμετώπιση τοξικοεξάρτησης

•  Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας προγραμμάτων παρέμβασης
• Συστήματα καταγραφής τροχιάς χρηστών
•  Συμβουλευτική, πρόληψη, θεραπεία και κοινωνική αποκατάσταση
• Αγωγή υγείας για τα ναρκωτικά στην εκπαίδευση

6. Αξιοποίηση κοινωνικής προσφοράς και ευθύνης

• Κατάρτιση στελεχών μΚΟ και ενίσχυση δικτύωσής τους
•  Παρακίνηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και του εθελο-

ντισμού
• Αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών ή άλλων καταστροφών
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Πρόοδος εφαρμογής επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υγεία - Πρόνοια» 
2000-2006

Η πορεία εφαρμογής του ΕΠ καθορίζεται σημα-
ντικά από το μεταρρυθμιστικό και καινοτόμο χα-
ρακτήρα του, δεδομένου ότι η υλοποίησή του 
ουσιαστικά προϋποθέτει και συνεπάγεται, με-
ταξύ άλλων, την αλλαγή της ατομικής και συλ-
λογικής κουλτούρας σε θέματα υγείας, ψυχικής 
υγείας και πρόνοιας. Απόρροια των διοικητικών 
μεταβολών, καθώς και των προσπαθειών σχεδι-
ασμού των νέων θεσμικών προτύπων, υπήρξε η 
σχετική καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης 
του Προγράμματος. 

Εντούτοις, το ΕΠ «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 
έχει ήδη περάσει σε μια σταθερά επιταχυνόμενη 
πορεία υλοποίησης ενώ, με τις νεότερες αποφά-
σεις ένταξης μέχρι τις 15/5/2006, ο προϋπολογι-
σμός ανήλθε σε 534,2 εκατ. €, που καλύπτει το 
σύνολο του προϋπολογισμού του ΕΠ. 

Η συνολική πορεία υλοποίησης του Προγράμ-
ματος παρουσιάζει ένα σταθερά αυξητικό ρυθμό 
ανάπτυξης και η σημερινή εικόνα είναι σαφώς βελ-
τιωμένη σε σχέση με την εικόνα που αποτυπώθη-
κε κατά τα προηγούμενα έτη. Αξίζει δε να σημει-
ωθεί ότι η απορρόφηση του ΕΠ «Υγεία-Πρόνοια» 
2000-2006 εμφανίζεται βελτιωμένη κατά 239% 
από το μάρτιο του 2004.
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εΠιχειρηΣιΑΚο ΠρογρΑμμΑ «ΥγειΑ-ΠρονοιΑ» 2000-2006

Άξονας προτεραιότητας 1 
«ΥΓΕΙΑ»

Άξονας προτεραιότητας 2
«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ»

Άξονας προτεραιότητας 3
 «ΠΡΟΝΟΙΑ»

Άξονας προτεραιότητας 4 
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ»

Μέτρο 1.1
Ανάπτυξη υπηρεσιών Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας

Μέτρο 2.1 
Αποασυλοποίηση και κοινωνι-
κο-οικονομική (επαν)ένταξη ψυ-
χικά ασθενών

Μέτρο 3.1 
Ενέργειες υποστήριξης ατόμων που απειλούνται 
με αποκλεισμό μέσω δικτύου κοινωνικών-υπο-
στηρικτικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο

Μέτρο 4.1
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 
του τομέα της Υγείας  

Μέτρο 1.2 
Λειτουργικός εκσυγχρονισμός Νο-
σοκομειακών Μονάδων

Μέτρο 2.2 
Ανάπτυξη-συμπλήρωση-επέκταση 
δομών της μεταρρύθμισης

Μέτρο 3.2 
Σταδιακή επανένταξη των ατόμων με ειδικές ανά-
γκες στην κοινωνικο-οικονομική ζωή και προώ-
θηση στην αυτόνομη διαβίωση

Μέτρο 4.2 
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 
του τομέα της Πρόνοιας

Μέτρο 1.4
Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας

Μέτρο 2.3 
Ενέργειες πρόληψης και κοινωνικο-
οικονομικής ένταξης

Μέτρο 2.4 
Κατάρτιση του προσωπικού για τη 
στήριξη της αποασυλοποίησης

επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υγεία - Πρόνοια» 2000-2006

Παρεμβάσεις στους Ανθρώπινους Πόρους 
του τομέα
Το Πρόγραμμα προβλέπει δράσεις αναβάθμισης 
του ανθρώπινου δυναμικού που υλοποιούνται με 
χρηματοδότηση του Μέτρου 4.1 

Στο πλαίσιο του μέτρου υλοποιούνται δράσεις κατάρτισης του 
νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, αλλά και εργαζομένων 
από το ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ, τον ΟΠΑΔ, των υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εποπτευόμενων 
από αυτό φορέων, καθώς επίσης και μικρού ποσοστού ανέρ-
γων επαγγελματιών υγείας. Στόχος των ενεργειών κατάρτισης 
αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη και η ποιοτική βελτίωση των 
δεξιοτήτων και της γνώσης των εργαζομένων και των ανέργων 
του τομέα της Υγείας σε αντικείμενα κατάρτισης για όλες τις κα-
τηγορίες προσωπικού όπως ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητι-
κό προσωπικό. Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από 

τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) των 
Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), του ΕΚΑΒ, 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), τα πιστοποιημέ-
να ΚΕΚ των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς επίσης 
και τους λοιπούς πιστοποιημένους από το ΥΥΚΑ Φορείς Κατάρ-
τισης. Όλα τα προγράμματα αποτελούνται από θεωρητικό και 
πρακτικό μέρος, διαρκούν από 100 έως 600 ώρες και ο αριθ-
μός των καταρτιζομένων ανέρχεται από 5 έως 25 άτομα. Στην 
εκτός ωραρίου κατάρτιση καταβάλλεται εκπαιδευτικό επίδομα 
5,30€ μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαί-
ωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικό 
επίδομα 3,60€ μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Οι ενέργειες κατάρ-
τισης που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στο άμε-
σο χρονικό διάστημα και αφορούν σε ιατρικό προσωπικό ανέρ-
χονται σε 13, ενώ 149 έχουν διατομεακό χαρακτήρα (μπορούν 
να συμμετέχουν και ιατροί). 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:
• Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική

Ο Γεν. Γραμματέας Δημό-
σιας Υγείας κ. Μελέτης 
Τζαφέρης στη συνέντευ-
ξη Τύπου μετά την 6η Επι-
τροπή Παρακολούθησης 
του Προγράμματος.



• Λοιμώδη Νοσήματα και Νοσοκομειακές Λοιμώξεις
• Εμβολιασμοί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
• Ηλεκτρονική Διάχυση της Ιατρικής Πληροφορίας
•  Σύγχρονες μέθοδοι Επιτήρησης της μικροβιακής Αντοχής 

στα Αντιβιοτικά
•  μεθοδολογία Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Συγγραφής Επι-

δημιολογικών Ερευνητικών Εργασιών με Χρήση Εξειδικευμέ-
νου Λογισμικού

• Ιατρός Διαχειριστής Κρίσεων
Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Εκπαίδευ-

σης και ΄Ερευνας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.

ΣτοιχειΑ ΚεντρΩν εΠΑγγελμΑτιΚηΣ ΚΑτΑρτιΣηΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΤΗΛΕΦΩΝΟ e-mail

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗμΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 210-6445049, 210-6452255 esdykek@teledomenet.gr

ΓΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» 210-6280335, 210-6236260 kek@kat-hosp.gr

ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗμΑΤΑΣ» 210-7752464, 210-7752464 info@gna-gennymatas.gr

ΓΝΝΘ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ» 210-7472902-4, 210-7751489 sotirkek@otenet.gr

ΓΝ  ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 210-7757545, 210-7753388 prom@hippokratio.gr

ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 210-3381149, 210-3381561 proed@hosp-alexandra.gr

ΓΝ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣμΟΣ» 210-7201620, 210-7217084 evag_kek@otenet.gr

ΓΑΝ  ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 210-6409132-242, 210-6410220 agsavpre@agsavvas-hos.gr

ΓΝ  ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 210-7467690, 210-7797649 secretarydirector@paidon-agiasofia.gr

ΓΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ «μΕΤΑΞΑ» 210-4284444, 210-4538953 manager@metaxa-hospital.gr

ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 210-4207167, 210-4126163 kektza@hol.gr

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟμΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 210-5819783, 210-5811700 prog_ee@psyhat.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑμΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 210-7460138, 210 - 7460104 grampro@ekab.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟμΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» 210-8923821, 210-8923573 vbourounis@hol.gr

ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. ΚΑΙ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 210-7483914, 210-7756057 kek@aglaiakyriakou.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟμΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 210-7771100, 210-7785641 ekplaiko@freemail.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟμΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 210-5534533, 210-5534537 hachimastou@thriassio-hosp.gr

ΓΝμ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 210-6402110, 210-6435631 keked@otenet.gr

ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 25510-25272/1711, 25510-31980 kapakis@otenet.gr

ΓΝ μΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 22510-57700, 22510-44038 eleni_tokou@yahoo.gr

Π.ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ 2610-999488, 2610-994532 kekpgn@yahoo.gr

ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26510-99287, 26510-46617 ppnity@uhi.gr

ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ» 2310-993711, 2310-993096 ahepahos@med.auth.gr

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟμΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310-664850, 2310-666911 europrog@psychothes.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑμΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310-344110, 2310-345323 thbio@ekab.gr

ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 2310-892311-13, 2310-892400 kekippo@mail.gr

ΓΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 2310-693125, 2310-693001 grampr@papageorgiou-hospital.gr

ΓΝ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 22410-22222/405, 22410-80163 leo@rhodes-hospital.gr

ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810-276409, 2810-542068 vasila02@yahoo.gr

ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2410-58138, 2410-535150 pgnlaris@otenet.gr

ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «μΑμΑΤΣΕΙΟ» 24610-67673, 24610-67712 ngiatas@mamatsio.gr

ΓΠΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 2710-237821, 2710-238175 papathanasiou@panarkadiko.gr

ΓΝ ΛΑμΙΑΣ 22310-56334, 22310-30117 hosplam@otenet.gr

ΓΝ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 22710-44302 xioshosp@otenet.gr

ΓΝ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» 22810-81557, 22810-80955 vardakio@otenet.gr

ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 26610-88217, 26610-83013 grpromit@corfuhospital.gr

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟμΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 26610-86100 grpromit@corfuhospital.gr

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟμΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥμΠΟΥ 23510-20020 dikitis-psynpo@kat.forthnet.gr

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 28210-23562, 28210-23542 thepsee@otenet.gr
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