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Οδηγίες του υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου στους 
διοικητές ΔΥΠΕ και νοσοκομείων 

Η πολιτικh Ηγεσiα του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης πραγματοποίησε 3 διαδοχικές συναντήσεις με 
τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών και των Νο-
σοκομείων όλης της χώρας, στο πλαίσιο της χάραξης ενιαίας 
στρατηγικής στον τομέα της υγείας, αλλά και της άμεσης ενη-
μέρωσης του υπουργείου για τα τρέχοντα θέματα των υγει-
ονομικών σχηματισμών, την εντατικοποίηση των καθημερι-
νών δράσεων κ.ά.

«Το νοικοκύρεμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί 
στρατηγική προτεραιότητα για τη νέα διακυβέρνηση», δήλω-
σε ο κ. Αβραμόπουλος, τονίζοντας ότι η έννοια του νοικοκυ-
ρέματος περιλαμβάνει: 
• Την καταπολέμηση της αδιαφάνειας.
• Την εξοικονόμηση πόρων.
•  Την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού.
•  Τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων.
•  Την εφαρμογή σύγχρονων διοικητικών πρακτικών.
•  Την αναβάθμιση των υλικών και τεχνολογικών υποδο-

μών.
Τα επιμέρους θέματα τα οποία τέθηκαν υπόψη των Διοικη-

τών κατά τη διάρκεια των συσκέψεων, ήταν τα εξής: 
•  Διαρκής έλεγχος των οικονομικών των νοσοκομείων.
•   Αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας των Μονάδων 

του ΕΣΥ.
•  Ευπρεπισμός των χώρων του νοσοκομείου.
•   Διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στους χώρους 

του Νοσοκομείου.
•  Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού. 

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επανέλα-
βε στους Διοικητές των ΥΠΕ και των νοσοκομείων ότι οφεί-
λουν να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινότητα του τομέα 
ευθύνης τους και να παρεμβαίνουν, όταν το κρίνουν απαραί-
τητο, ενώ έγινε ειδική ενημέρωση για τα θέματα του ΕΚΕΠΥ, 
του ΕΚΑΒ, της ΔΕΠΑΝΟΜ, της Διαχειριστικής Αρχής και της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας, για τη διαχείριση των κοινοτι-
κών ενισχύσεων, για την πρόληψη, για τη Δημόσια Υγεία και 
για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση.

Κατάθεση στη Βουλή 
τροπολογίας για αναγνώριση 

της εργασίας των ιατρών στο ΙΚΑ
τροπολογiα, προκειμένου ο χρόνος εργασίας των ιατρών σε 
νοσοκομειακές μονάδες του ΙΚΑ να λαμβάνεται υπόψη κατά την 
κατάληψη θέσης ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ισότιμα με την προϋπηρε-
σία σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός 
Υγείας Δημήτρης Αβραμόπουλος, κατά τη διάρκεια της συζήτη-
σης του Σ/Ν για τους φυσικοθεραπευτές.

Με την ίδια τροπολογία προτείνεται να μη συνιστά ανεπίτρεπτη 
διαφήμιση η ενημερωτική καταχώριση σε έντυπα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης του ονοματεπωνύμου του ιατρού, της ειδικότητάς 
του, της διευθύνσεως του ιατρείου του και των ωρών εργασί-
ας του. Οι παραπάνω τροπολογίες συμπεριλαμβάνονται πλέον 
στο άρθρο 33 του Ν.3599 που αφορά στους φυσικοθεραπευ-
τές (ΦΕΚ 176 Α΄/2007).

Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό 
στον εξοπλισμό του ΕΚΑΒ

σΗμαντικa μeτρα για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Κέ-
ντρου Άμεσης Βοήθειας ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρης Αβραμόπουλος στο πλαίσιο της 
τελετής ορκωμοσίας 172 διασωστών πληρωμάτων. Ειδικότερα, το 
ΕΚΑΒ εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται, τόσο σε ιατρικό και τε-
χνολογικό εξοπλισμό, με 200 νέα, υπερσύγχρονα ασθενοφόρα, 
που θα ενταχθούν σύντομα μαζί με 20 κινητές μονάδες, πέντε εκ 
των οποίων θα είναι για νεογνά. Παράλληλα, εκτός από τη γενι-
κότερη ενίσχυση του ΕΚΑΒ στην Αττική και στην περιφέρεια, θα 
ανοίξουν νέοι τομείς στην Ιεράπετρα, τη Σητεία και τα Δολιανά Ιω-
αννίνων, ενώ θα ενισχυθεί και ο τομέας στις Μοίρες Ηρακλείου, 
ο οποίος εγκαινιάστηκε πρόσφατα, καθώς και ο τομέας της Χαλ-
κιδικής, οι οποίοι δέχονται σημαντική πληθυσμιακή επιβάρυνση, 
λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης των θερινών μηνών στις 
περιοχές αυτές. Ακόμη, πρόκειται να θεσπιστεί σε νομοσχέδιο, το 
οποίο πρόκειται σύντομα να κατατεθεί στη Βουλή, η χορήγηση 
επιδόματος στολής, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των πληρω-
μάτων του, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία οριστικοποίη-
σης του Επιδόματος Ειδικών Συνθηκών και δρομολογείται η χο-
ρήγησή του από τις αρχές του νέου έτους.

Μικρές αλλαγές στις γεν. γραμματείες του υπουργείου Υγείας

περιορισμeνΗσ eκτασΗσ είναι οι αλλαγές που έγιναν στις θέ-
σεις των γεν. γραμματέων του υπουργείου Υγείας. 

Συγκεκριμένα, η μέχρι σήμερα ειδική γραμματέας Πρόνοιας 
Μ. Τροχάνη αναβαθμίζεται σε γενική γραμματέα Πρόνοιας με 
αρμοδιότητες και στην ψυχική υγεία, ενώ ο μέχρι σήμερα γενι-

κός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γ. Φωτεινόπουλος αναλαμβά-
νει χρέη προέδρου στον Οργανισμό Καταπολέμησης Ναρκωτι-
κών (ΟΚΑΝΑ) μετά την παραίτηση του Κ. Μπάλλα. Παράλληλα 
παραμένουν στις θέσεις τους οι γεν. γραμματείς Αρ. Καλογερό-
πουλος και Β. Ριζάς.
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Διπλή τιμητική διάκριση στους Έλληνες παιδιάτρους

Η ελλΗνικΗ Παιδιατρική Εταιρεία (ΕΠΕ) διεξήγαγε στην Αθήνα το 25ο Παγκόσμιο 
Παιδιατρικό Συνέδριο υπό την προεδρία του καθηγητού κ. Ανδρέα Κωνσταντόπου-
λου από 25 έως 30 Αυγούστου 2007, το οποίο εστέφθη από απόλυτη επιτυχία, τό-
σο οργανωτικά όσο και επιστημονικά. Το παρακολούθησαν περίπου 8.000 σύνεδροι 
από 133 χώρες. Στα γραφεία της ΕΠΕ φθάνουν καθημερινά δεκάδες επιστολές και e-
mails στα οποία εκφράζονται τα συγχαρητήρια των συμμετεχόντων.

Παράλληλα, η γενική συνέλευση της Πανευρωπαϊκής Παιδιατρικής Εταιρείας, στη 
συνεδρία της 27ης Αυγούστου, εξέλεξε παμψηφεί τον καθηγητή κ. Ανδρέα Κωνστα-
ντόπουλο ως πρόεδρο της Πανευρωπαϊκής Παιδιατρικής Εταιρείας. Όλα αυτά επιβε-
βαιώνουν το ύψος της Ελληνικής Παιδιατρικής Επιστήμης στο διεθνή ορίζοντα.

Υπογραφή σύμβασης από τους κκ. Δ. Αβραμόπουλο 
και Ν. Κακλαμάνη για κοινή δράση 

κατά των ναρκωτικών

προγραμματικh σyμβασΗ για την 
από κοινού αντιμετώπιση του προβλήματος 
των ναρκωτικών υπεγράφη στις 8 Σεπτεμ-
βρίου 2007 από τον υπουργό Υγείας κ. Δ. 
Αβραμόπουλο και το δήμαρχο Αθηναίων 
κ. Ν. Κακλαμάνη. Σύμφωνα με τη σύμβα-
ση αυτή, προβλέπεται η οργάνωση και η 
λειτουργία ενός προγράμματος χωρίς υπο-
κατάστατα κατά των ναρκωτικών για ενήλι-
κους και εφήβους χρήστες εξαρτησιογό-
νων ουσιών. 
Το περιλαμβανόμενο Κέντρο Πρόληψης 
προβλέπεται να λειτουργήσει σε μια έκτα-

ση μεταξύ των νοσοκομείων «Γ. Γεννημα-
τάς» και «Σωτηρία», η οποία ανήκει στην 
Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου. Η σύμ-
βαση θα διαρκέσει πέντε χρόνια, κατά τη 
διάρκεια των οποίων αναμένεται να δαπα-
νηθούν περίπου 30 εκατ. ευρώ, σύμφωνα 
με το συνολικό προϋπολογισμό.

Σε ό,τι αφορά το δήμο Αθηναίων, το κό-
στος θα καλυφθεί από ίδιους πόρους, χρη-
ματοδότηση από το Δ’ ΚΠΣ, χορηγίες και 
δωρεές ενώ σε ό,τι αφορά το υπουργείο 
Υγείας, το κόστος θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του.

με πολλεσ ελλειψεισ και μεγάλα προ-
βλήματα λειτουργεί η Εθνική Αρχή Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στη χώρα 
μας. Παρά το γεγονός ότι η υπογονιμότητα 
πλήττει εκατοντάδες χιλιάδες ζευγάρια, στην 
Ελλάδα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των νό-
μων 3089/2002 και 3305/2005 δεν εφαρμό-
ζεται ακόμη πλήρως και αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα σοβαρές δυσλειτουργίες και ελλείψεις 
στο πεδίο της υποβοηθούμενης αναπαραγω-
γής. Χαρακτηριστικό της κατάστασης αυτής 
είναι το γεγονός ότι, αν και από τα τέλη του 
2005 έχει συσταθεί και λειτουργεί ανεξάρτη-
τη Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής, το τοπίο σε ό,τι αφορά τον 
έλεγχο και την εποπτεία του χώρου παραμέ-
νει «ομιχλώδες», λόγω της έλλειψης υποδο-
μών και προσωπικού από τα οποία πάσχει η 
πλήρης ανάπτυξη της Αρχής. Η δυσλειτουρ-
γία αυτή είναι ιδιαίτερα οδυνηρή για τη χώρα 
μας, καθώς το ολοένα αυξανόμενο πρόβλη-
μα της υπογονιμότητας συνδέεται έμμεσα και 

με το πρόβλημα της υπογεννητικότητας που 
μαστίζει την Ελλάδα την τελευταία εικοσαε-
τία. Η «ολέθρια σχέση» των δυο αυτών προ-
βλημάτων απαιτεί τη στήριξη της Πολιτείας, 
η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει πολλά 
πράγματα. Αυτό τόνισαν σε συνέντευξη τύ-
που η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Αναπλη-
ρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανε-
πιστημίου Αθηνών Ξ. Παπαρρηγοπούλου - 
Σκορίνη και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της 
Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής, Καθηγητής Μαιευτικής–Γυ-
ναικολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Β. Ταρλατζής. Οι δύο επιστή-
μονες παρουσίασαν την πρώτη ετήσια απο-
λογιστική έκθεση της Αρχής και υπογράμμι-

σαν την ανάγκη μεγαλύτερης ενίσχυσης του 
έργου τους από την Πολιτεία. Παράλληλα, 
η κ. Σκορίνη ανέφερε ότι οι άμεσες προτε-
ραιότητες, μόλις υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις 
της πολιτείας είναι:

•  Η ολοκλήρωση της καταγραφής των 
Μονάδων ΙΥΑ και των Τραπεζών Κρυ-
οσυντήρησης.

•  Η εν συνεχεία χορήγηση αδειών λει-
τουργίας στις εν λόγω ΜΙΥΑ και Τράπε-
ζες Κρυοσυντήρησης.

•  Η μελέτη και κατασκευή λογισμικού για 
την απευθείας σύνδεση με τις ΜΙΥΑ, με 
σκοπό την εθνική καταγραφή των απο-
τελεσμάτων της ΙΥΑ.

•  Η εκπόνηση ειδικού για την ΙΥΑ Κώδικα 
Δεοντολογίας και καλής πρακτικής.

Με ελλείψεις λειτουργεί η Εθνική Αρχή 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Το Γερουλάνειον Ίδρυμα, με απόφα-
ση του Δ.Σ. του, προκηρύσσει διαγω-
νισμό για τη βράβευση: α) της καλύτε-
ρης ελληνικής ιατροϊστορικής μελέτης 
και β) της καλύτερης ελληνικής ιατρι-
κής πραγματείας με θέμα την ιατρική 
ηθική και δεοντολογία που δημοσι-
εύθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελ-
θούσης τετραετίας. Οι μελέτες πρέπει 
να είναι τυπωμένες και να έχουν συγ-
γραφεί υπό ενός και μόνο συγγραφέ-
ως και να υποβληθούν σε 5 αντίτυπα 
στη Γραμματεία του Ιδρύματος, οδός 
Αραχώβης 35 - Εξάρχεια, τηλ.: (210) 
3825840. Η προθεσμία υποβολής των 
εργασιών λήγει την 29η Φεβρουαρί-
ου 2008. Δημοσιεύματα στον καθη-
μερινό ή τον Ιατρικό Τύπο και διδα-
κτορικές διατριβές μη δημοσιευθείσες 
ως αυτοτελείς μελέτες δε γίνονται δε-
κτές για κρίση υπό του διαγωνισμού. 
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα 
γίνει τον Απρίλιο του 2008 και η τελε-
τή απονομής των βραβείων θα γίνει 
στο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέ-
δριο του 2008.

Ετήσια Γερουλάνεια 
Βραβεία 2008
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τΗν παρασκευΗ 8 Ιουνίου 2007 οργανώθη-
κε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Ιατρική 
Σχολή τιμητική εκδήλωση για τα 40 χρόνια ακα-

δημαϊκής πορείας και προσφοράς του Καθηγητή Στοματολογί-
ας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργου Χ. 
Λάσκαρη. 
Το διδακτικό, επιστημονικό και κοινωνικό έργο του τιμώμενου 
παρουσίασαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χρή-
στος Κίττας, ο Αντιπρύτανης και Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής κ. 
Γεώργιος Κρεατσάς, οι Καθηγητές Καρδιολογίας Δημήτρης Κρε-
μαστινός, Παιδιατρικής Χρήστος Μπαρτσόκας και Δερματολογίας 

Αντώνης Βαρελτζίδης, οι Καθηγητές Στοματολογίας Crispian Scully 
(Αγγλία), Isaac van der Waal (Ολλανδία), Ελένη Γκάγκαρη (ΗΠΑ) 
και η κόρη του τιμώμενου δικηγόρος κ. Χριστίνα Λάσκαρη. Την 
εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 450 άτομα.

Όλοι οι ομιλητές τόνισαν το μεγάλο διδακτικό και επιστημονι-
κό έργο, την παγκόσμια καταξίωση, καθώς και τη μεγάλη τιμή για 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών να περιλαμβάνει στις τάξεις του έναν 
επιστήμονα με το ακαδημαϊκό ήθος του Γιώργου Λάσκαρη. Ο τι-
μώμενος πρόβαλε την Ελληνική Στοματολογία και κατ’ επέκταση 
την Οδοντιατρική και Ιατρική Σχολή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών 
όσο λίγοι στα πέρατα του κόσμου.

Τιμητική εκδήλωση για τα 40 χρόνια 
ακαδημαϊκής πορείας του καθηγητή Γιώργου Λάσκαρη

το ερευνΗτικo – Πειραματικό Κέντρο της ELPEN Φαρμακευτι-
κής Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρι-
κής Έρευνας και Ζώων Εργαστηρίου (EEBEZE) και το International 
Council for Laboratory Animal Science (ICLAS) διοργανώνουν το 
1ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Πειραματικής Βιοϊατρικής Έρευνας. Σκο-
πός του Σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση του επι-
στημονικού και του τεχνικού προσωπικού στις βασικές αρχές που 
διέπουν την Πειραματική Βιοϊατρική Έρευνα (βασικό επίπεδο), κα-
θώς και η παροχή εξειδικευμένης γνώσης ανάλογα με τα ερευνητι-
κά ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων (προχωρημένο επίπεδο). Το 
Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων και στις 
νέες εγκαταστάσεις του Ερευνητικού – Πειραματικού Κέντρου της 
ELPEN, Λ. Μαραθώνος 95, Πικέρμι, 190 09, Αθήνα και θα αφορά 
σε δύο επίπεδα εκπαίδευσης: το βασικό επίπεδο θα πραγματοποι-
ηθεί στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2007 και το προχωρημένο επίπεδο 
στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2007. 

Ορισμένα από τα θέματα του βασικού επιπέδου είναι:
•  Βασικές αρχές διαχείρισης Μονάδος Ζωικών Προτύπων και Πει-

ραματικών Μονάδων
• Ζωοανθρωπονόσοι
• Συνεργασία επιστημονικών ειδικοτήτων
• Αναισθησία, αναλγησία, μυοχάλαση
•  Αναγνώριση και αντιμετώπιση πόνου. Εκτίμηση τελικού σημεί-

ου – Ευθανασία

Ορισμένα από τα θέματα του προχωρημένου επιπέδου είναι:
•  Επιλογή ζωικών προτύπων σε επεμβατικά και μη επεμβατικά πρω-

τόκολλα. Παρουσίαση παραδειγμάτων
•  Mοριακή βιολογία και νέα ζωικά πρότυπα
•  Food and Drug Administration και European Medicines Agency. 

Η νέα πραγματικότητα
Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί και πρακτική άσκηση.

Πληρ.: Ερευνητικό – Πειραματικό Κέντρο ELPEN
Τηλ.: 210 6038105 (απευθείας), 210 6039326-9 (εσωτερικά 351, 350, 308)

Fax: 210 6039300, E mail: exrese@elpen.gr, apo@hol.gr

το StaedtiScheS KliniKum deSSau, 
ακαδημαϊκό νοσοκομείο του Πανεπιστημίου 
Halle-Wittenberg Γερμανίας (ομοσπονδιακό 
κράτος Sachsen-Anhalt) ανακοινώνει τη δυ-
νατότητα άμεσης πρόσληψης ιατρών ελλη-
νικής ιθαγένειας για εκπαίδευση ή συνέχι-
ση εκπαίδευσης στις παρακάτω ειδικότητες: 
Ακτινολογία/Ακτινοδιαγνωστική, Αναισθη-

σιολογία/Επείγουσα Ιατρική, Γυναικολογία/
Μαιευτική, Νευροχειρουργική, Παθολογία, 
Παθολογοανατομική. Απαραίτητες προϋπο-
θέσεις είναι η πολύ καλή γνώση της γερμα-
νικής γλώσσας και καλή βαθμολογία πτυ-
χίου ιατρικής.

Αίτηση πρόσληψης με όλα τα δικαιολογη-
τικά συμπεριλαμβανομένων του απολυτηρί-

ου γυμνασίου και του πτυχίου Ιατρικής –με 
επίσημη μετάφραση στη γερμανική γλώσσα- 
πρέπει να σταλούν στην παρακάτω διεύθυνση: 
Chefarzt Dr. Joachim Zagrodnick, Aerztlicher 
Direktor, Staedtisches Klinikum Dessau, 
Akademisches Krankenhaus der Universitaet 
Halle-Wittenberg, Auenweg 38, 06847 
Dessau, Bundesrepublik Deutschland.

1ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Πειραματικής Βιοϊατρικής Έρευνας

Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης ιατρών ελληνικής ιθαγένειας 
για εκπαίδευση ή συνέχιση εκπαίδευσης στη Γερμανία
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ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΣΕΥΠΙΚΑ 

Η συνθεσΗ του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΥΠΙΚΑ 
Αθήνας-Πειραιά, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα κατά τις 
εκλογές της 15ης Μαΐου 2007, έχει ως εξής:

πρόεδρος Αποστολόπουλος Αθανάσιος
αντιπρόεδρος Φωτόπουλος Σταύρος
γεν. γραμματέας Χρονόπουλος Ιωάννης
ταμίας Αγκιστριώτης Κων/νος
Έφορος Λιανός Δημήτριος
μέλη Αγγέλου Μιχαήλ
 Αλειφεροπούλου Μαριάνθη
 Βλασταράκος Μιχαήλ
 Γώγου Μαρία
 Τριπολιτσιώτης Σωτήριος
 Χατζηγεωργίου Δημήτριος

Ελληνική Εταιρεία 
Εφηβικής Ογκολογίας

μετα απο εκλογεσ στις οποίες συμμετείχαν τα ιδρυτικά 
μέλη της νεοσύστατης Εταιρείας Εφηβικής Ογκολογίας στις 2 
Ιουλίου 2007, προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ογκολογίας, το οποίο συγκροτή-
θηκε σε σώμα ως ακολούθως:

πρόεδρος Κοσμίδη-Βασιλάτου Ελένη
αντιπρόεδρος Πολυχρονοπούλου Σοφία
γεν. γραμματέας Ζαμπακίδης Χρήστος
ειδ. γραμματέας Πουρτσίδης Απόστολος
ταμίας Συνοδινού Μαρία
μέλη Αραβαντινός Γεράσιμος
 Πατεράκης Γεώργιος

Ένωση Μαιευτήρων–
Γυναικολόγων Ελλάδος

προσΦατα εξελέγη το νέo  Δ.Σ. της Ενώσεως Μαιευτήρων–Γυ-
ναικολόγων Ελλάδος, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

πρόεδρος Ζερβός Ιωάννης
α’ αντιπρόεδρος Κουμαντάκης Ευγένιος
β’ αντιπρόεδρος Τσάτσαρης Νικόλαος 
 (Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών 
 Θεμάτων)
γ’ αντιπρόεδρος Ανδρέου Ιωάννης
Δ’ αντιπρόεδρος Τζαφέττας Ιωάννης
γενικός γραμματέας Μαμάς Λεωνίδας
ειδικός γραμματέας Χανδακάς Στέφανος
ταμίας Χριστόπουλος Ιωάννης
μέλη Λινάρδος Νικόλαος 
 (Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών 
 Θεμάτων)
 Δραγάτης Γιώργος
 Κλέντζερης Λουκάς

Eλληνική
Αντιυπερτασική Εταιρεία

Η συνθεσΗ του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 
Αντιυπερτασικής Εταιρείας για τα έτη 2007-2008, όπως προέ-
κυψε από τις εκλογές της 6/6/2007. έχει ως εξής:

πρόεδρος Βοττέας Βασίλειος
αντιπρόεδροι Αθανασιάδης Δημήτριος
 Τουρκαντώνης Αχιλλέας
 Τούτουζας Παύλος
 Λευκός Νικόλαος

γενικός γραμματέας Σταμάτης Δημήτριος

ειδικός γραμματέας Τσαγκαδόπουλος Δημήτριος

ταμίας Βογιάκη Σοφία

μέλη Ζαμπούλης Χρύσανθος
 Λαζαρίδης Αναστάσιος
 Παλέτας Κωνσταντίνος


