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n  ΠΑΝΔΗΚΙ (Πανελλήνια Δημοκρατική 
Κίνηση Ιατρών): 198 ψήφους 
(ποσοστό 64%, έναντι 58,5% 
που είχε λάβει στις προηγούμενες 
εκλογές) και 10 έδρες

n  ΠΑΣΚ Γιατρών: 52 ψήφους και 
2 έδρες

n  Αγωνιστική Ενότητα Γιατρών: 35 
ψήφους και 2 έδρες

n  Δημοκρατική Πανεπιστημονική 
Κίνηση Γιατρών: 21 ψήφους και 
1 έδρα

n  Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία 
Ιατρών: 5 ψήφους

n  Ιατρικός Συναγερμός: 1 ψήφο

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
εκλέγονται από την ΠΑΝΔΗΚΙ οι 
Καλοκαιρινός Εμμανουήλ, Καραντανάς 
Γεώργιος, Πίνης Σταμάτης, Ρογκότης 
Χρήστος, Χριστογιάννης Δημήτριος, 
Ροκαδάκης Γρηγόριος, Σωτηρακόπουλος 
Βασίλειος, Κουσκούνη Ευαγγελία, 
Βασιάδης Αναστάσιος και Γαλανόπουλος 
Νικόλαος, από την ΠΑΣΚ οι Καπρίνης 
Ιωάννης και Αλεξανδρόπουλος 
Κωνσταντίνος, από την Αγωνιστική 
Ενότητα Γιατρών οι Σπανός Αναστάσιος 
και Κοντολέων Παναγιώτης και από 
τη Δημοκρατική Πανεπιστημονική 
Κίνηση ο Μπαράτσης Σωτήρης.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΠΙΣ που προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες της 12ης 
Φεβρουαρίου. 

Έτσι, το νέο Προεδρείο απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρο: Εμμανουήλ Καλοκαιρινό
Α΄ Αντιπρόεδρο: Γεώργιο Καραντανά
Β΄ Αντιπρόεδρο: Χρήστο Ρογκότη
Γεν. Γραμματέα: Σταμάτιο Πίνη
Ταμία: Ευαγγελία Κουσκούνη

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ είναι οι: Κ. Αλεξανδρόπουλος, Αν. 
Βασιάδης, Ν. Γαλανόπουλος, Ι. Καπρίνης, Π. Κοντολέων, Σ. 
Μπαράτσης, Γρ. Ροκαδάκης, Αν. Σπανός, Β. Σωτηρακόπουλος, 
Δ. Χριστογιάννης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ υπό τη νέα του σύνθεση 

έγινε δεκτό από το νέο υπουργό Υγείας κ. Δ. Αβραμόπουλο 
σε μια επίσκεψη γνωριμίας, η οποία ταυτόχρονα έδωσε 
την ευκαιρία να υποβληθεί στον υπουργό υπόμνημα με τα 
φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον ιατρικό κόσμο 
και των οποίων η λύση θα πρέπει, σύμφωνα με τον ΠΙΣ, να 
προωθηθεί κατά προτεραιότητα.

Τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα είναι η 
προώθηση για ψήφιση των νομοσχεδίων για τις ειδικότητες, 
για τις προμήθειες στα νοσοκομεία, για την Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας και για τα φάρμακα, η διαμόρφωση 
του μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ, η επιτάχυνση της 
πρόσληψης νοσηλευτών στα νοσοκομεία, η επιτάχυνση 
των κρίσεων για τους ιατρούς του ΕΣΥ και η διεκπεραίωση 
της τοποθέτησής τους, το ΠΔ 84/2001 και η αύξηση των 
αμοιβών των ιατρικών πράξεων.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΠΙΣ

Αποτελέσματα των εκλογών 
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Εκλογές για την ανάδειξη του νέου 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 
12 Φεβρουαρίου.

Στις εκλογές ψήφισαν 321 αντιπρόσωποι από τους ιατρικούς συλλόγους 
ολόκληρης της χώρας. Υπήρχαν 8 άκυρα και 1 λευκό.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση των ψήφων, έλαβαν:
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Κατά το έτος 2006 πραγματοποιήθηκαν εκλογές 
στον ΠΙΣ από τους εκπροσώπους των 60 επαρχιακών ιατρικών 
συλλόγων της χώρας. Συγκεκριμένα ψήφισαν 321 και από 
τις εκλογές προέκυψε το νέο ΔΣ του ΠΙΣ, που έδωσε και πάλι 
τη διοίκηση στην παράταξη του Δρ Καλοκαιρινού με μεγάλη 
πλειοψηφία, της τάξης του 64% του συνόλου.

Ο ΠΙΣ, κατά το έτος 2005, έκανε μεγάλη προσπάθεια να 
βελτιώσει τις αμοιβές των ιατρών, για αυτό το λόγο υπέβαλε 
πρόταση προς τον Υπουργό Υγείας, με τον οποίο υπάρχει 
αρμονικότατη συνεργασία. 

Ο Υπουργός Υγείας έκανε αποδεκτή την πρόταση 
αυτή, δηλαδή να αναπροσαρμοστούν οι αμοιβές των 
ελευθεροεπαγγελματιών, που είχε ως αποτέλεσμα την 
οικονομική και ηθική αποκατάσταση των ιατρών. Επίσης, μετά 
από εισήγηση του ΠΙΣ προς το Υπουργείο Υγείας, αρκετοί 
ιατροί ανέλαβαν υπηρεσία στο ΕΣΥ (δημόσια νοσοκομεία και 
άλλους νοσοκομειακούς σχηματισμούς της επαρχίας όπως 
ΚΥ και υγειονομικοί σταθμοί), δηλαδή προσελήφθησαν σε 
θέσεις που ήταν κενές, γεγονός που δημιουργούσε μεγάλη 
δυσχέρεια στη λειτουργία και την παροχή σωστών υπηρεσιών 
υγείας σε αρκετά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.

Κατά το έτος 2005 κατατέθηκαν αρκετά ψηφίσματα τα 
οποία έγιναν Νόμοι του Κράτους, όπως ο Κώδικας Ιατρικής 
Δεοντολογίας και η εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής (τεχνητή γονιμοποίηση).

Την ίδια περίοδο έγινε και η αναβάθμιση των Β’ Επιμελητών 
σε Α’ Επιμελητές, σε κρατικά νοσοκομεία και Κέντρα 
Υγείας, όπως επίσης και οι Α’ Επιμελητές προήχθησαν σε 
Αναπληρωτές Διευθυντές και οι Αναπληρωτές Διευθυντές 
σε Διευθυντές Κλινικών των νοσοκομείων. Έτσι, όλοι αυτοί 
οι ιατροί που υπηρετούσαν και ήταν στάσιμοι επί χρόνια, οι 
οποίοι και προσέφεραν σημαντικότατες υπηρεσίες υγείας στα 
νοσοκομεία και τους πολίτες, όλοι αυτοί οι γιατροί που ήταν 
χωρίς βαθμολογική καταξίωση και μισθολογική ικανοποίηση, 
επιτέλους βρήκαν τη δικαίωσή τους.

Τέλος, είναι προς επεξεργασία και θα κατατεθεί σύντομα 
νομοσχέδιο που αφορά στις ιατρικές ειδικότητες και τη 
συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση.

Στο Συνέδριο του San Remo συζητήθηκαν 
θέματα που αφορούσαν στο Μέλλον των 
Ευρωπαϊκών Ιατρικών Οργανώσεων. 

Ο ΠΙΣ δια του εκπροσώπου του παρουσίασε 
ένα σημαντικότατο θέμα, που είχε ως στόχο 
τη δημιουργία ενός Πειθαρχικού Συμβουλίου 
στους κόλπους της CPME (Comité Perma
nent des Médecins Européens), το οποίο θα 
διασφάλιζε και θα προστάτευε όλες αυτές 
τις ευρωπαϊκές ιατρικές οργανώσεις από 
τυχόν κακή διοίκηση, κακή διαχείριση και 
παρερμηνεία ή κακή χρήση των κανονισμών 
του Καταστατικού και των νομίμων διαδικασιών, 
και η πρόταση αυτή έτυχε ευμενών σχολίων 
από τους συμμετέχοντες. 

Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε επίσης 
στη Συνέλευση της CPME και ύστερα από 
μία μεθόδευση απορρίφθηκε, αφού υποστη
ρίχθηκε από κάποιους ότι δεν θα επέτρεπε 
να παίρνονται εύκολα αποφάσεις και ότι 
δεν θα μπορούσε να σταθεί ένα τέτοιο 
συμβούλιο αφού θα καταδυνάστευε (θα 
αστυνόμευε) τη CPME και τις ευρωπαϊκές 
ιατρικές οργανώσεις. Οι τοποθετήσεις αυτές 
απείχαν πολύ από την πραγματικότητα.

Επίσης, η Ελληνική Αντιπροσωπεία κατέθεσε 
έγγραφο που απευθυνόταν στους αρμόδιους 
και τους υπεύθυνους για το σοβαρότατο 
και καταστρεπτικό γεγονός που πλήττει τον 
ευρωπαϊκό χώρο, το σύνδρομο των Βαλκανίων 
(απεμπλουτισμένο ουράνιο).

Ακόμη, με πρόταση του εκπροσώπου του 
ΠΙΣ, ψηφίστηκε έγγραφο από τη CPME ώστε 
να υποστηριχθεί η πρόταση του Έλληνα 
Επιτρόπου Σταύρου Δήμα που αναφέρεται 
στις 7 Ευρωπαϊκές Στρατηγικές που αφορούν 
στο περιβάλλον. 

Εθνική αναφορά του ΠΙΣ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Νοσοκομειακών Ιατρών για το 2006

(ΑΕΜΗ - Association Européenne des Médecins des Hôpitaux) 

Δραστηριότητες του ΠΙΣ
εντός του ελληνικού χώρου

Δραστηριότητες του ΠΙΣ  
στον Ευρωπαϊκό χώρο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Προς τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων
Αθήνα, 21206

Α.Π. 728
Θέμα: Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κ. Πρόεδρε,
Σας κοινοποιούμε την 95/2002 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μας διαβιβάστηκε 

με το υπ’ αριθμόν 3747/101005 έγγραφό της. Η απόφαση αυτή αφορά την αποφυγή ενεργειών που προσβάλλουν την 
ιδιωτικότητα των ασθενών και καταργούν το ιατρικό απόρρητο.

Επειδή υπάρχουν καταγγελίες για περιστατικά δημοσίευσης φωτογραφιών ασθενών, σε διάφορα επιστημονικά ιατρικά 
συγγράμματα ή επιστημονικά συνέδρια, χωρίς να διασφαλίζεται η μη αναγνωρισιμότητα του πάσχοντος προσώπου, 
παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς ενημέρωση των μελών ιατρών ευθύνης του Συλλόγου 
σας, και καταστήσετε σαφές ότι: Ιατροί οι οποίοι τυχόν παραβαίνουν τις αρχές αυτές πρέπει να καταγγέλλονται ονομαστικώς 
προς τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο προς πειθαρχικό έλεγχο.

Για το ΔΣ
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Δρ Εμμανουήλ Καλοκαιρινός Δρ Σταμάτιος Πίνης

Διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου
Mε αφορμή καταγγελίες για περιστατικά δημοσίευσης φωτογραφιών ασθενών, χωρίς να διασφαλίζεται η μη 
αναγνωρισιμότητά τους, ο ΠΙΣ, κατόπιν προτροπής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προβαίνει 
στην ακόλουθη κοινοποίηση προς τα μέλη του:

Γραμματεία  Προς
Τμήμα: Ελεγκτών Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 13, Αμπελόκηποι, 115 23 Αθήνα Πλουτάρχου 3 & Υψηλάντου
Πληροφ.: Κ. Καρβέλη ΑΘΗΝΑ 106 75
Τηλ.: 210 6475613, Fax: 210 6475628

Θέμα: Σύσταση προς τα μέλη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Η Αρχή, με την 95/2002 απόφαση, η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της, και την οποία σας επισυνάπτουμε, 
έκρινε ότι: «Η φωτογραφική απεικόνιση προσώπου που πάσχει από ορισμένη ασθένεια σε ιατρικό σύγγραμμα, ιατρική 
ανακοίνωση ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, κατά τρόπο που δεν διασφαλίζεται η μη αναγνωρισιμότητά του, συνιστά παραβίαση 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2472/1997. Αν για επιστημονικούς ή 
διδακτικούς λόγους είναι αναγκαία η απεικόνιση αυτή, θα πρέπει να γίνεται συγκάλυψη ή αλλοίωση των χαρακτηριστικών του 
προσώπου». Απηύθυνε δε σύσταση σε μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπως κατά τη δημοσίευση παρόμοιων ιατρικών 
περιστατικών, διασφαλίζει, κατά τη φωτογραφική ή άλλη απεικόνιση, τη μη αναγνωρισιμότητα του πάσχοντος προσώπου. 
Παρά το γεγονός αυτό και τη σαφή διατύπωση των απόψεων της Αρχής, σύμφωνα με καταγγελίες, σε επιστημονικά ιατρικά 
συγγράμματα ή επιστημονικά συνέδρια χρησιμοποιούνται ακόμα φωτογραφίες ασθενών, στις οποίες δεν γίνεται συγκάλυψη 
των χαρακτηριστικών του προσώπου τους, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους, και χωρίς προηγουμένως να 
έχουν αυτοί ενημερωθεί και δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους.

Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας για την ανωτέρω απόφαση της Αρχής και την αποφυγή 
ενεργειών που προσβάλλουν την ιδιωτικότητα των ασθενών, δοθέντος ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν και ποινικές ενδεχομένως 
παραβάσεις. Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τις σχετικές σας ενέργειες.

Με εντολή Προέδρου
Κάλλη Καρβέλη

Ελέγκτρια


