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E I Δ Η Σ Ε Ι Σ

ΣΥμφωνα με πρόσφατη μελέτη της 
Hellastat Α.Ε. ο κλάδος των ιδιωτικών υπη-
ρεσιών Υγείας χαρακτηρίζεται από ισχυρές 
τάσεις ανάπτυξης, συγκέντρωση της αγο-
ράς σε μεγάλους ομίλους, υψηλές δαπά-
νες σε τεχνολογία και εξειδικευμένο προ-
σωπικό και προσπάθεια εξειδίκευσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι θετικές εξελίξεις έχουν συμβάλει στη 
συγκέντρωση κεφαλαίων από διάφορους 
άλλους κλάδους, καθώς επίσης και από 
άλλες χώρες. 

Όπως τονίζεται στην έρευνα, αυτή η 
τάση των κεφαλαίων για επενδύσεις στο 
χώρο των υπηρεσιών Υγείας πηγάζει από 
τις ευνοϊκές προοπτικές του κλάδου, οι 
σημαντικότερες από τις οποίες συνοψίζο-

νται στις εξής: 
• Τα διαρθρωτικά προβλήματα του ΕΣΥ, 

που εντοπίζονται κυρίως σε ελλιπείς υπο-
δομές, στην τεχνολογική υστέρηση, στην 
έλλειψη κατάλληλου ιατρικού και νοση-
λευτικού προσωπικού.

• Η γεωγραφική ανισοκατανομή των 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, η οποία δη-
μιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης είτε μέσω 
εξαγορών μικρότερων περιφερειακών 
μονάδων και Κέντρων Υγείας, είτε μέσω 
δημιουργίας νέων κλινικών και διαγνω-
στικών κέντρων.

•  Η σταδιακή γήρανση του πληθυ-
σμού, καθώς και η αύξηση της έκθε-
σης των ατόμων σε επιβαρυντικές για 
την υγεία τους καταστάσεις με αποτέλε-

σμα τη σταδιακή αύξηση της ζήτησης για 
υπηρεσίες Υγείας.

• Ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, αλλά και της ταχύτητας αντα-
πόκρισης των ιδιωτικών κλινικών, με επέ-
κταση των εγκαταστάσεων για στέγαση 
νέων εξειδικευμένων τμημάτων και των 
επενδύσεων σε σύγχρονο ιατροτεχνο-
λογικό εξοπλισμό. Αρκετοί όμιλοι περι-
λαμβάνουν, εκτός από γενικές κλινικές, 
τμήματα μαιευτικής κλινικής, μονάδες 
εξωσωματικής γονιμοποίησης, βλαστο-
κύτταρα και διαγνωστικά κέντρα. 

• H υψηλή κερδοφορία που παρουσι-
άζουν οι εταιρείες του κλάδου.

• H επέκταση σε αγορές του εξωτερι-
κού, ιδιαίτερα σε χώρες της βαλκανικής 

Τα 46.874.835 εΥρω αγγίζει το καθαρό όφελος για το κοινωνι-
κό σύνολο και τα ασφαλιστικά ταμεία από την ανακοστολόγηση 
666 φαρμακευτικών σκευασμάτων, που περιλαμβάνονται στο 
νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, το πρώτο για το 2008. 

Ειδικότερα, το νέο Δελτίο Τιμών, που υπέγραψε ο υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης Γ. Βλάχος και ισχύει από τις 3 Μαρτίου, περι-
λαμβάνει 406 σκευάσματα, οι τιμές των οποίων μειώνονται 
σημαντικά, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα συνολικό ετήσιο 
όφελος 66.919.218 ευρώ, ποσό που υπολογίζεται βάσει των 
πωλήσεων του 2007, τις λιανικές τιμές που είχαν και τις τιμές 
που θα έχουν με το νέο δελτίο. Επίσης, αυξάνονται οι τιμές σε 
212 φάρμακα, με αποτέλεσμα να προκύπτει ετήσια συνολική 
επιβάρυνση 20.044.838 ευρώ. Έτσι, το καθαρό όφελος υπο-
λογίζεται σε 46.874.835 ευρώ. Εξάλλου, σε 48 φάρμακα οι τι-
μές παρέμειναν αμετάβλητες.

Ακόμη στο νέο δελτίο περιλαμβάνονται:
α) Οι τιμές 429 νέων φαρμακευτικών προϊόντων, εκ των οποίων 

299 αφορούν σε αντίγραφα, ενώ οι υπόλοιπες 130 σε πρωτότυ-
πα φαρμακευτικά προϊόντα (εννέα αντιστοιχούν σε σκευάσματα 
απολύτως νέων δραστικών ουσιών). Το Υπουργείο Ανάπτυξης 
ενέκρινε τιμές στα νεοκυκλοφορούντα σκευάσματα, πρωτότυ-
πα και όμοιας δραστικής ουσίας (αντίγραφα), σε εφαρμογή των 
διατάξεων της ισχύουσας υπ’ αριθμ. 6/05 Α.Δ. και με διαδικα-

σίες που προβλέπονται από την Κοινοτική Νομοθεσία και μετά 
από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ. και εισήγηση της Επιτροπής Τι-
μών Φαρμάκων.

Οι τιμές όλων των ανωτέρω νέων φαρμακευτικών ιδιοσκευ-
ασμάτων προσδιορίστηκαν και είναι απολύτως εναρμονισμένες 
με το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της Ε.Ε., εκ των 
οποίων δύο από τις 15 χώρες της Ε.Ε. πλέον της Ελβετίας και 
μια από τις δέκα χώρες που προσχώρησαν την 1/5/2004 στην 
Ε.Ε., στον οποίον προστέθηκαν τα έξοδα εισαγωγής και οι υπο-
χρεωτικές εκπτώσεις, οι δε τιμές των αντιγράφων στο 80% της 
τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων τους.

β) Ευθυγραμμίσεις 130 φαρμακευτικών προϊόντων όμοι-
ας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής (αντίγρα-
φα) στο 80% της τιμής πώλησης των αντίστοιχων πρωτοτύπων 
τους, οι τιμές των οποίων είχαν εγκριθεί ήδη σε προηγούμενα 
δελτία τιμών.

γ) Ευθυγραμμίσεις επτά παυσίπονων που, σύμφωνα με το 
νόμο, πρέπει να έχουν ενιαία τιμή για την ίδια μορφή και περι-
εκτικότητά τους.

δ) Διαγραφές 98 φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με 
αντίστοιχες αποφάσεις του Ε.Ο.Φ.

ε) Μεταβολές σε 42 φάρμακα που αφορούν μόνο σε αλλαγή 
ονομασίας ή και υπευθύνου κυκλοφορίας και όχι σε τιμές.

Σημαντικό όφελος από το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων

ΈρΈυνα για τον κλαδο των ιδιωτικων υπηρΈΣιων υγΈιαΣ

ισχυρές τάσεις ανάπτυξης και συγκέντρωση της αγοράς σε μεγάλους ομίλους 
- Μεγάλη η τάση κεφαλαίων για επενδύσεις στον κλάδο της υγείας
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Οι κΥριΟΤερεΣ αλλαγεΣ που επήλθαν στο Εθνικό Πρόγραμ-
μα Εμβολιασμών και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο 
κείμενο των Επεξηγήσεων που συνοδεύει τον Πίνακα του νέου 
Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, είναι οι εξής:

1. Εισήχθη το εμβόλιο κατά του Ιού των Ανθρώπινων Θηλωμά-
των (HPV).

2. Προσετέθη δεύτερη δόση στο εμβολιαστικό σχήμα κατά της 
ανεμευλογιάς.

3. Το εμβόλιο κατά της Ηπατίτιδας Α συνιστάται πλέον ως υπο-

χρεωτικό σε όλα τα υγιή παιδιά άνω του ενός (1) έτους με εμβολι-
αστικό σχήμα 2 δόσεων και επιλεκτικά μόνο στους ενήλικες που 
ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

4. Στον εμβολιασμό κατά της διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη, ει-
σήχθη το εμβόλιο Tdap, το οποίο περιέχει μικρότερη δόση διφθε-
ριτικής ατοξίνης και συνιστάται ως επαναληπτική δόση στην ηλικία 
των 11-12 ετών ή και αργότερα. 

Το παρόν έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΥκΚΑ (www.
mohaw.gr «Στο αύριο» - Ανακοινώσεις, Εγκύκλιοι).

Έγκαίνια νέων γραφείων για το 
Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Έπιχειρήσεων Έλλάδος (ΣΦΈΈ) 

Έπισήμανση αλλαγών στο νέο Έθνικό πρόγραμμα Έμβολιασμών

χερσονήσου και της Ανατολικής Ευρώπης, 
οι οποίες εμφανίζουν και τις σημαντικότε-
ρες ελλείψεις σε υποδομές υγείας.

Τα ανωτέρω αποτελούν βασικά συστα-
τικά της αγοράς και αναμένεται να συμ-
βάλουν στην επιτυχή έκβαση των επεν-
δύσεων που πραγματοποιούνται. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υφιστάμε-
νες εταιρείες, προκειμένου να επιτύχουν 
καλύτερη αξιοποίηση των τεχνολογιών, 
της τεχνογνωσίας και της εξειδίκευσής 
τους, μείωση του κόστους λειτουργίας 
τους και ενίσχυση απέναντι στις επιθετι-

κές κινήσεις από άλλους κλάδους δημι-
ουργούν συμμαχίες, συνενώσεις και επι-
χειρηματικές συνεργασίες. Παράλληλα, 
η Hellastat Α.Ε. επισημαίνει ότι, παρά 
τις αναμφίβολα θετικές προοπτικές που 
παρουσιάζουν οι εταιρείες του κλάδου, 
υπάρχουν και σημαντικές αδυναμίες και 
μελλοντικές απειλές για αυτές όπως: 

• Η επέκταση των δημόσιων κλινικών 
και η δημιουργία νέων μέσω ΣΔΙΤ, οι οποί-
ες θα αποτελέσουν σημαντικό ανταγωνι-
στή για τις ιδιωτικές κλινικές.

• Το πολύπλοκο και αναχρονιστικό νο-

μικό πλαίσιο, το οποίο δε βοηθά στην 
ίδρυση νέων, μικρών εταιρειών.

• Η χαμηλή επάρκεια σε νοσηλευτικό 
προσωπικό.

• Η ισχυρή παρουσία μεγάλων μονά-
δων στις αστικές περιοχές με αποτέλε-
σμα τη δημιουργία ανταγωνισμού σε το-
πικό επίπεδο.

• Η σημαντική επιβάρυνση με δανεια-
κές διευκολύνσεις βραχυπρόθεσμου χα-
ρακτήρα με αποτέλεσμα την επιβάρυνση 
με τόκους παρά τον αρνητικό εμπορι-
κό κύκλο.

Σε μια λαμπρH ΤελεΤH, ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) 
εγκαινίασε τα νέα του γραφεία, παρουσία του 
υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου. 

Εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής 
και οικονομικής ζωής της χώρας συναντήθη-
καν με μέλη της επιστημονικής και ακαδημα-
ϊκής κοινότητας και είχαν την ευκαιρία να πε-
ριηγηθούν στα νέα γραφεία του ΣΦΕΕ και να 
συνομιλήσουν με τα μέλη του.

Ο κ. Διονύσιος Σπ. Φιλιώτης, Πρόεδρος του 
ΣΦΕΕ, έκοψε την παραδοσιακή Βασιλόπιτα και 

ευχήθηκε στους προσκεκλημένους μια ευτυχι-
σμένη και υγιή Χρονιά. «Είμαστε ευτυχείς για 
τα νέα μας γραφεία γιατί αποτελούν μία από τις 
εκφράσεις της προσπάθειάς μας για την ανα-
βάθμιση της θέσης και τον εκσυγχρονισμό της 
λειτουργίας του Συνδέσμου μας. 

Από τη νέα μας βάση θα μπορέσουμε να 
δράσουμε αποτελεσματικότερα ως προς την 
υλοποίηση του οράματός μας για τη θωράκι-
ση της δημόσιας υγείας και να εξασφαλίσου-
με στον κλάδο αυτόν τη θέση που του αξί-
ζει στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. 
Στόχος μας θα παραμείνει μέσα από τις θέσεις 

Ο Διονύσιος Σπ. Φιλιώτης, 
Πρόεδρος του ΣΦΕΕ.



IATPIKO BHMA •  ΕΙΔΗΣΕΙΣ   87 

15 Μαρτίου 2008, αθήνα

μας για τα θέματα που έχουμε λόγο, ρό-
λο και άποψη να συμβάλουμε στην πρό-
οδο της κοινωνίας μας, στην πρόοδο της 
χώρας μας».

Τα εγκαίνια τέλεσε, κόβοντας την κορ-
δέλα, ο υπουργός Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμό-
πουλος. 

Στο χαιρετισμό που απηύθυνε, ευχήθη-
κε στον ΣΦΕΕ να είναι καλορίζικα τα και-
νούρια του γραφεία και μεταξύ άλλων 
δήλωσε ότι «Οι νέες αυτές υπερσύγχρο-
νες εγκαταστάσεις του ΣΦΕΕ αντικατοπτρί-
ζουν το γενικότερο πνεύμα που διακρίνει 

το φαρμακευτικό κλάδο για γρήγορους 
ρυθμούς αναβάθμισης στις υπηρεσίες και 
τις υποδομές του.» 

Ο κ. Αβραμόπουλος συνέχισε συγχαίρο-
ντας το ΣΦΕΕ για την έντονη δραστηριότη-
τά του και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει, 
όπως η πρόσφατη παρουσίαση του Κώδι-
κα Δεοντολογίας, ζητώντας «Μεγαλύτερη 
προσπάθεια από όλους τους αρμόδιους 
φορείς της Υγείας προκειμένου να μείνει 
πίσω οτιδήποτε έχει επισκιάσει το καλό 
κλίμα μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, προς όφελος της υγείας».

Τα νέα γραφεία του ΣΦΕΕ βρίσκονται 

στη Λεωφόρο Κηφισίας 280 και Αγρινί-
ου 3 στο Χαλάνδρι. 

Ο αρχιτέκτων εμπνεύστηκε το σχεδιασμό 
τους από το γράμμα f του λογοτύπου δι-
αμορφώνοντας τον κεντρικό διάδρομο των 
γραφείων στο σχήμα του συγκεκριμένου 
γράμματος, θυμίζοντας σε κάθε επισκέπτη 
το όραμα του ΣΦΕΕ για τη διασφάλιση της 
άμεσης πρόσβασης όλων των πολιτών σε 
όλα τα ποιοτικά, επώνυμα φάρμακα, στο 
πλαίσιο του σύγχρονου συστήματος υγεί-
ας και με πλήρη εφαρμογή του Κώδικα 
Δεοντολογίας.

απΟΣπαΣμα από την ομι-
λία του Προέδρου της Πα-
νελλήνιας Εταιρείας Ιατρών 
Δημόσιας Υγείας και της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Ιατρών Δη-
μόσιας Υγείας – ΕΣΥ κου Γιάν-
νη Τσαντίρη: 

«Οι Ιατροί Δημόσιας Υγεί-
ας, που έχω την τιμή να εκ-
προσωπώ, είναι η ομάδα των 
ιατρών που ευρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή προστασίας 
της Δημόσιας Υγείας της χώ-
ρας, εργαζόμενοι σαν απλοί 
εργάτες υγείας, αθόρυβα και 
υπεύθυνα.

Οι Ιατροί Δημόσιας Υγείας, με αίσθημα ευθύνης και με ιδιαί-
τερη αγωνία, ανησυχούν για τη σημερινή εγκατάλειψη και απα-
ξίωση της προαγωγής και πρόληψης της προστασίας της Δημό-
σιας Υγείας που δυστυχώς είναι διαχρονική την τελευταία 20ετία, 
προοδευτικής απαξίωσης που εμείς προσπαθήσαμε με όλα τα 
νόμιμα μέσα να ανατρέψουμε με παραστάσεις μας στον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας, Πρόεδρο της Βουλής, κόμματα και το μό-
νο που πετύχαμε είναι να περάσουν στη βουλή με δικές μας πι-
έσεις και εισηγήσεις τρία νομοσχέδια τα τελευταία 5 χρόνια για 
τη Δημόσια Υγεία, που όμως μέχρι σήμερα δεν υλοποιήθηκαν, 
λόγω της εγκατάλειψης και απαξίωσης.

Η σημασία της πρόληψης στη χώρα μας σήμερα, εάν λάβο-

με υπόψη τα ποσοστά νοση-
ρότητος και θνησιμότητος και 
τα μειονεκτήματά μας σε σχέ-
ση με τις υπόλοιπες χώρες της 
Ε.Ε., είναι μεγάλη.

Τα προσδόκιμα ζωής των Ελ-
λήνων κάθε άλλο παρά ενθαρ-
ρυντικά είναι. Το αναφερόμενο 
ως σήμερα Υπουργείο Υγείας, 
θα πρέπει να μετονομασθεί σε 
Υπουργείο Ασθενείας και αυ-
τό δεν το επικαλούμεθα μόνο 
εμείς, αλλά και επιφανείς κα-
θηγητές πανεπιστημίων και ο 
πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. σε πρό-
σφατες συνεντεύξεις του.

Ασχολείται κατά προτεραιότητα και αποκλειστικά με τα καθη-
μερινά προβλήματα ασθενείας στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και λει-
τουργεί ως τροχονόμος για ανεύρεση κλινών σε λιγοστές εντατι-
κές μονάδες που υπάρχουν. Παρακολουθεί δε με απάθεια όλα 
τα διαδραματιζόμενα σχετικά με την πρόληψη και προαγωγή για 
άσκηση πολιτικής υγείας και ανάπτυξη προγραμμάτων πρόλη-
ψης και οργάνωση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και πρό-
ληψης, οι δε δημόσιες δαπάνες είναι οι χαμηλότερες από όλες 
τις χώρες της Ε.Ε.

Παρακολουθούμε επίσης σε καθημερινή βάση τη μόλυνση 
και επιβάρυνση σε όλες τις περιοχές της χώρας των υδάτων με 
βαρείες χημικές ενώσεις (χρώμιο, αρσενικό και άλλα βαριά χη-

«Θέματα δημόσιας υγείας»
Έπιστημονική ημερίδα της πανελλήνιας Ένωσης 

ιατρών δημόσιας υγείας - ΈΣυ

Ο Γιάννης 
Τσαντίρης, 
Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας 
Εταιρείας Ιατρών 
Δημόσιας Υγείας 
και της 
Πανελλήνιας 
Ένωσης 
Ιατρών Δημόσιας 
Υγείας - ΕΣΥ.
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ΤΟ 29ο ΔιεθνεΣ Συνέδριο Ιατρικής και 
Υγιεινής της Εργασίας, το οποίο διοργανώνει 
κάθε τρία έτη η Διεθνής Επιτροπή Ιατρικής 
και Υγιεινής της Εργασίας (International 
Commission on Occupational Health), 
με συμμετοχή περισσοτέρων των 2.000 
συνέδρων, θα πραγματοποιηθεί από τις 
20 έως τις 27 Μαρτίου 2009 στο Κέιπ 

Τάουν της Νότιας Αφρικής. 
Το θέμα του εν λόγω συνεδρίου είναι 

«Ιατρική και Υγιεινή της Εργασίας: Δι-
καίωμα κατά την εργασία – Πλεονέκτη-
μα για την κοινωνία». 

Περισσότερες πληροφορίες για το συ-
νέδριο και για εγγραφή παρέχονται σε 
όσους ενδιαφέρονται στο διαδικτυακό 

τόπο www.icoh2009.co.za.

Δρ. Θεόδωρος Μπάζας, MFOM 
(RCP, London)

Εθνικός Γραμματέας της Διεθνούς 
Επιτροπής Ιατρικής και Υγιεινής 

της Εργασίας (ICOH) για την Ελλάδα, 
Ειδικός Ιατρός Εργασίας

29ο διεθνές Συνέδριο ιατρικής και υγιεινής της Έργασίας

εναΣ νεΟΣ ΣΥλλΟγΟΣ για την επαναδραστηριοποίηση των 
αθλητικών επιδόσεων των υγειονομικών, ο Επιστημονικός Σύλ-
λογος Αθλουμένων Υγειονομικών, θα πραγματοποιήσει Αγώνες 
Στίβου (όλα τα αθλήματα) και το Πένταθλο Υγείας στις 20 Απρι-

λίου 2008, ημέρα Κυριακή και ώρα 9 π.μ. στον Αθλητικό Όμι-
λο Φιλοθέης (οδός Καλιγγά 44). 
Πληροφορίες: Τηλ.: 6944 743988 και πρωινές ώρες:  210 
7286332

πρόσκληση σε αθλητικούς αγώνες

νΕα ΔίοίΚήτίΚα ΣυΜΒουΛία

Έλληνική Έταιρεία Χειρουργικής ορθοπαιδικής και τραυματιολογίας (Έ.Έ.Χ.ο.τ.)

πρΟΣφαΤα εξελεγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας 
(Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.) για το έτος 2008, το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

πρόεδρος 2008 Βασίλειος Κ. Μπιτούνης

πρόεδρος 2007 Σάββας-Γεώργιος Β. Σουρμελής

α’ αντιπρόεδρος Αναστάσιος Γ. Χριστοδούλου

Β’ αντιπρόεδρος Ιωάννης Χ. Φερούσης

γεν. γραμματέας Νικόλαος Α. Ζαχαράκης

Ταμίας Σταμάτιος Παπαδάκης

ειδ. γραμματέας Σπυρίδων Α. Ψαράκης

εκπρόσωπος μακεδονίας-θράκης Μιχάλης Η. Ιωσηφίδης

εκπρόσωπος ειδικευομένων Νικόλαος Θ. Βέργαδος

μικά) που επιβαρύνουν σε μόνιμη βάση τον ανθρώπινο οργα-
νισμό και έχουμε στατιστικά στοιχεία της επιβαρύνσεως στη νο-
σηρότητα του πληθυσμού 68%.

Όλα τα θέματα Δημόσιας Υγείας που υπάρχουν σήμερα και 
που δεν έχουν αντιμετωπισθεί ή δεν αντιμετωπίζονται αποτελε-
σματικά έχουν πολιτικό χαρακτήρα και βούληση – εμείς ζητάμε 
από πολλά χρόνια τη δημιουργία Υπουργείου Δημόσιας Υγείας 

για προγραμματισμό και επίλυση των προβλημάτων.
Εμείς, συνεχίζοντας τις προσπάθειές μας όπως και στο παρελ-

θόν, θα επισκεφθούμε και πάλι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
τον Πρόεδρο της Βουλής, τα κόμματα και θα απαιτήσουμε για 
μια ακόμα φορά τη δημιουργία κατά Εθνική Προτεραιότητα, του 
Υπουργείου Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης για αποτελεσματι-
κή προστασία της Δημόσιας Υγείας της χώρας».
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παιδοψυχιατρική Έταιρεία Έλλάδος-
Ένωση Ψυχιάτρων παιδιών 

και Έφήβων

Έπαγγελματική Ένωση 
γαστρεντερολόγων Έλλάδας 

(Έπ.Έ.γ.Έ.)

Έλληνική Έταιρεία αλγολογίας

ΤΟ νεΟ ΔιΟικηΤικΟ ΣΥμΒΟΥλιΟ της Παιδοψυχιατρικής Εται-
ρείας Ελλάδος – Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων, το 
οποίο εξελέγη κατά τις αρχαιρεσίες της 2/11/2007, συγκρο-
τήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΤΟ νεΟ ΔιΟικηΤικΟ ΣΥμΒΟΥλιΟ της Επαγγελματικής Ένωσης 
Γαστρεντερολόγων Ελλάδας (ΕΠ.Ε.Γ.Ε.), όπως προέκυψε από τις αρ-
χαιρεσίες της 24ης Νοεμβρίου 2007, έχει ως εξής:

ΣΤιΣ 28 ιανΟΥαριΟΥ 2008 διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας 
Αλγολογίας. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

πρόεδρος Δημήτριος Γεωργιάδης

αντιπρόεδρος Αλίκη Γρηγοριάδου

γραμματέας Γεράσιμος Κολαΐτης

Ταμίας Εμμανουήλ Τσαλαμανιός

μέλη Ευαγγελινή Αθανασοπούλου
 Κωνσταντία Λαδοπούλου
 Στέλλα Χαριτάκη

πρόεδρος Απόστολος Νταϊλιάνας

αντιπρόεδρος Αναστάσιος Αρμόνης

γεν. γραμματέας Πανάγια Μπομπότση

ειδ. γραμματέας Μιχάλης Οικονόμου

Ταμίας Νικολέττα Μάθου

μέλη Δημήτριος Καραγιάννης
 Παναγιώτης Κασαπίδης

πρόεδρος Εμμανουήλ Αναστασίου

αντιπρόεδρος Σταύρος Λιβάνιος

γεν. γραμματέας Ειρήνη Κουρούκλη 

Ταμίας Αντώνιος Λουίζος 

μέλη Ευνομία Αλεξοπούλου-Βραχνού, Αθηνά Βαδαλούκα, Ανδρομάχη Γκλινάβου

Έλληνική αναισθησιολογική Έταιρεία
η νεα ΣΥνθεΣη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, μετά τις αρχαιρεσίες της 17/12/2007 
για τα έτη 2008-2010 έχει ως εξής:

πρόεδρος  Ελένη Μαυρομμάτη, Δ/ντρια «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» ΕΕΣ

αντιπρόεδρος Άννα Μαλισιώβα, Αναπλ. Δ/ντρια «Αγλαΐα Κυριακού»

γεν. γραμματέας Χρήστος Δερβενιώτης, Επιμ. Α’ «Άγιος Σάββας»

ειδ. γραμματέας Κυριακή Βαγδατλή, Επιμ. Α’ «Γεννηματάς»

Ταμίας Φρένια Γιαννακά, Επιμ. Β’ «Ελπίς»

Έφορος Γεωργία Κριθαρίδου, Αναπλ. Δ/ντρια «ΚΑΤ»

μέλη Βασιλική Βρεττού, Αναπλ. Δ/ντρια «ΚΑΤ»

 Μαρίνα Μπαλανίκα, Επιμ. Α’ «Ωνάσειο»
  Στέλλα Ντούβλη, Αναπλ. Δ/ντρια «Γ.Ν. Τρικάλων», Υπεύθυνη Τ.Ε.Π.


