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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΣ

Τ Α  Ν Ε Α  Τ Ο Υ  Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Υ  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Υ  Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ

      Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
            του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου 6.11.2011

Μετά την ολοκλήρωση της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευ-
σης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2011 και αφού λήφθησαν 
υπόψη οι τοποθετήσεις και οι προτάσεις όλων όσων έλα-
βαν το λόγο, εκδίδεται το ακόλουθο Γενικό Ψήφισμα: 

NOΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
1. Καταγγέλλονται οι μεθοδευόμενες εκ μέρους του Υπουργείου 
Υγείας καταργήσεις και συγχωνεύσεις κλινών, τμημάτων και νοσο-
κομείων, οι οποίες επιχειρούνται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 
πραγματικές ανάγκες Υγείας του πληθυσμού και οι τεκμηριωμένες 
θέσεις της Ιατρικής Κοινότητας.
2. Απορρίπτεται η προοπτική λειτουργίας Ιδιωτικών Εξωτερικών 
Ιατρείων στα Δημόσια Νοσοκομεία από ιατρούς του ΕΟΠΠΥ και η 
παραχώρηση κλινών στις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες. Ζητεί-
ται επιτακτικά η κατάργηση λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων από 
Νοσοκομειακούς και Πανεπιστημιακούς Ιατρούς.
3. Διεκδικείται η κατοχύρωση του αριθμού των θέσεων των ειδι-
κευομένων ιατρών στα Νοσοκομεία.
4. Απορρίπτεται ως εξαιρετικά επισφαλής για το σύστημα των εφη-
μεριών των δημοσίων νοσοκομείων, κάθε μεθόδευση συμπτύξεων 
κλινικών, προκειμένου να καθιερωθούν εφημερίες κατά τομέα.
5. Διεκδικείται ανυποχώρητα ο επανασχεδιασμός της νοσοκομει-
ακής περίθαλψης στις νησιωτικές και ακριτικές πειοχές της χώρας, 
με την εξασφάλιση του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προ-
σωπικού καθώς και της απαραίτητης ιατροτεχνολογικής υποδομής 
για τη θωράκιση της Υγείας των κατοίκων.
6. Τίθεται επιτακτικά η αναγκαιότητα επίσπευσης των διαδικασιών 
προμήθειας των αναγκαίων υλικών που απαιτούνται για την πραγ-
ματοποίηση των μεγάλων χειρουργικών επεμβάσεων και την εν γέ-
νει νοσηλεία των ασθενών.

ΕΟΠΥΥ-ΟΠΑΔ
7. Ζητείται η καθιέρωση Γενικής Συλλογικής Σύμβασης του ΕΟ-
ΠΥΥ με τον Π.Ι.Σ., μετά από επίσημη διαπραγμάτευση, που θα 
καθορίζει όλα τα ζητήματα απασχόλησης, ασφάλισης, αμοιβής 
και ελέγχου, η οποία θα δίδει τη δυνατότητα σε όλους τους ια-
τρούς που επιθυμούν, να συμβάλλονται αμοιβόμενοι κατά πρά-
ξη και περίπτωση.
8. Προβάλλεται ως ανυποχώρητη διεκδίκηση η ελεύθερη συ-
νταγογράφηση και παραπεμπτικογραφία, μέσω των ηλεκτρονι-
κών εφαρμογών, για όλους ανεξαιρέτως τους ιατρούς και υπο-
στηρίζονται όλες οι κινητοποιήσεις των ιατρικών συλλόγων προς 
την κατεύθυνση αυτή.
9. Απορρίπτεται συνολικά το δημοσιοποιηθέν σχέδιο Ενιαίου Κα-
νονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, το οποίο συντάχθηκε χω-

ρίς να ληφθεί υπόψη καμία από τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις 
της ιατρικής κοινότητας.
10. Με το δεδομένο ότι από 1/11/2011 αμφισβητείται η υπόστα-
ση του ΟΠΑΔ, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στον ΕΟΠΥΥ, χωρίς να 
έχει διασαφηνιστεί το περαιτέρω πλαίσιο λειτουργίας του και οι 
συμβεβλημένοι ιατροί βρίσκονται σε πλήρη αβεβαιότητα και αδυ-
ναμία εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, ζητείται η ΑΜΕΣη ΑΝΑ-
ΚληΣη των διατάξεων που ενεργοποιούν χωρίς συγκεκριμένο πε-
ριεχόμενο τον ΕΟΠΥΥ, η επανενεργοποίηση της συνταγογράφησης 
στους οργανισμούς ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ, η απόσυρση των ενιαίου τύ-
που συνταγολογίων ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ, η μέσω νομικών διαδικασιών 
πλήρης διευκρίνιση του καθεστώτος απασχόλησης σε σχέση με 
τις υφιστάμενες ατομικές συμβάσεις των ιατρών και η έναρξη τεκ-
μηριωμένου διαλόγου για τον ΕΟΠΥΥ με βάση τις προτάσεις της 
ιατρικής κοινότητας.
11. Απαιτείται η άμεση καταβολή των οφειλών του ΟΠΑΔ και των 
λοιπών Ταμείων στους δικαιούχους ιατρούς και αποφασίζεται η ενερ-
γοποίηση κάθε ένδικου μέσου για τη διεκδίκηση των δεδουλευμέ-
νων. Ειδικότερα, αποφασίζεται να υποστηριχθούν από τον Π.Ι.Σ. οι 
καταθέσεις αγωγών και οι κινητοποιήσεις των Ιατρικών Συλλόγων 
προς αυτήν την κατεύθυνση.
12. Ζητείται η εκχώρηση της δυνατότητας συνταγογάφησης και πα-
ραπεμπτικογραφίας σε όλους τους νέους ειδικευμένους αυτοαπα-
σχολούμενους ιατρούς.
13. Καλούνται όλοι οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑ-
ΕΕ ιατροί να μην παραλάβουν τα ενιαίου τύπου συνταγολόγια του 
ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ, περιοριζόμενοι στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και 
αναμένοντας τις εξελίξεις στο πλαίσιο της διεκδίκησης για τη Γενική 
Συλλογική Σύμβαση. Επίσης, καλούνται όσοι έχουν παραλάβει ήδη 
συνταγολόγια να τα επιστρέψουν άμεσα και να μην ανταποκριθούν 
σε καμία ενδεχόμενη πρόσκληση ένταξης στον ΕΟΠΥΥ.
14. Καλούνται οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ιατροί να ανα-
στείλουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι του ΟΠΑΔ από 
1/12/2011 και να δέχονται τους ασφαλισμένους αμοιβόμενοι, 
σύμφωνα με το επίσημο κρατικό τιμολόγιο, εκδίδοντας απόδειξη 
παροχής υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές εφαρ-
μογές συνταγογράφησης και παραπεμπτικογραφίας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ - 
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
15. Ζητείται η άμεση αναβάθμιση των ηλεκτρονικών εφαρμογών 
κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται το ιατρικό απόρρητο, η ιατρι-
κή εγκυρότητα, η αποτροπή παράνομης χρήσης και η συνολικώς 
ευχερής διαχείριση του συστήματος.
16. Να ζητηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας, Εργασίας 
και από τις διοικήσεις ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ το κόστος της ηλεκτρονι-
κής συνταγογράφησης.
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ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ-
ΠΛΑΝΟΔΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
17. Εκφράζεται η κάθετη αντίθεση του ιατρικού κόσμου της χώρας 
στην επιχειρούμενη κατάργηση των διατάξεων του Κανονισμού Ια-
τρικής Δεοντολογίας περί πλανοδιακής ιατρικής, που μεθοδεύεται 
με το νόμο για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων και ζητεί-
ται η προστασία του ιατρικού επαγγέλματος με την αποτροπή του 
φαινομένου αυτού.
18. Ζητείται οσαύτως η άμεση απαγόρευση διενέργειας ιατρικών 
εξετάσεων με πλανοδιακό τρόπο, από διάφορες εταιρείες σε δη-
μόσιους χώρους.

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
19. Να επισπευστούν όλες οι τρέχουσες διαδικασίες για την ορι-
στική κάλυψη των 1860 ιατρικών θέσεων που προκυρήχθηκαν 
από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
20. Να διευκρινισθεί από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εάν υφίστα-
νται σε εξέλιξη διεργασίες για την παραχώρηση διαχείρισης των ια-
τρικών εργαστηρίων και των πολυϊατρείων του Ιδρύματος, σε εξω-
ιδρυματικά συμφέροντα.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ)
21. Αποφασίζεται η χρήση κάθε νόμιμου μέσου για τη διασφάλι-
ση των αποθεματικών του Τομέα Υγειονομικών ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) και 
για την υπεύθυνη ενημέρωση του ιατρικού κόσμου ως προς την 
πραγματική σήμερα κατάστασή τους.
22. Ζητείται η άμεση εξώφληση όλων των οφειλών του Ταμείου ένα-
ντι των ιατρών οι οποίες καθυστερούν κατά ανεπίτρεπτο τρόπο.
23. Απαιτείται η άμεση διεκπεραίωση των φαρμακευτικών δαπανών 
των ασφαλισμένων, ώστε να αποκατασταθεί η συμβατική σχέση των 
φαρμακοποιών με το Ταμείο και η ομαλή ροή εξυπηρέτησης.
24. Διεκδικείται η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται 

για την απόδοση των συντάξεων των συναδέλφων που εξέρχο-
νται από το επάγγελμα.

ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
25. Εκφράζεται η κάθετη αντίθεση σε κάθε σχεδιασμό εφεδρείας 
ιατρικού προσωπικού και κατάργησης οργανικών ιατρικών θέσεων 
στα Δημόσια Νοσοκομεία, στο ΕΚΑΒ, στους Ασφαλιστικούς Οργα-
νισμούς και στους Φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας.

ΝΕΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
26. Υποστηρίζονται και προβάλλονται οι προτάσεις που οι εκπρό-
σωποι των ειδικευομένων ιατρών ανέπτυξαν στη Γενική Συνέλευ-
ση του Π.Ι.Σ. για την εκπαίδευση και το επίκαιρο Νομοσχέδιο που 
επιτρέπει τις εξετάσεις ειδικότητας. Σε αυτό το πνεύμα ζητείται να 
αποσυρθεί πάραυτα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τις εξετάσεις 
των ειδικοτήτων και τις Επιστημονικές Εταιρείες.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
27. Υιοθετούνται οι προτάσεις των Ιατρικών Συλλόγων Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης για τη συγκρότηση ενιαίου μετώπου 
για την προάσπιση της Υγείας, στο οποίο θα μετέχουν Υγειονομι-
κοί και Κοινωνικοί Φορείς, οι οποίοι συντεταγμένα θα αναπτύσ-
σουν δράσεις για την αναβάθμιση της περίθαλψης και τη διασφά-
λιση των δικαιωμάτων των ασθενών.
28. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ως ο αντιπροσωπευτικό-
τερος Ιατρικός Φορέας της χώρας εξουσιοδοτείται να αναπτύξει 
όλες τις αναγκαίες δράσεις για τη διασφάλιση της επιστημονικής 
και επαγγελματικής αξιοπρέπειας όλων των ιατρών, καθώς και την 
ελεύθερη πρόσβαση χωρίς προσωπικές επιβαρύνσεις, όλων των 
κατοίκων της χώρας σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, στο Δημό-
σιο Σύστημα Υγείας. 

Eπανάληψη απεργιακών κινητοποιήσεων 
από 9 έως και 13 Ιανουαρίου 2012

Προσφυγή του ΠΙΣ κατά της εγκυρότητας της διαβόητης λίστας του ΕΟΠΥΥ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος απο-
τιμά ως ιδιαίτερα επιτυχή την πρόσφα-
τη, τελευταία απεργιακή κινητοποίηση, με 
τη δυναμική ενεργοποίηση των Ιατρικών 
Συλλόγων των Κλαδικών Ιατρικών Ορ-
γανώσεων και κάθε ιατρού που συνειδη-
τά συμμετείχε.

η θεσμοθέτηση της Ελεύθερης Συντα-
γογράφησης για όλους τους ιατρούς, κά-
τω από τη συντονισμένη συνολική διεκδίκη-
ση, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές 
παλινωδίες και υπαναχωρήσεις, αποτελεί 
μια αδιαμφισβήτητη κατάκτηση της ιατρι-
κής κοινότητας, για τη συνολική εφαρμο-

γή της οποίας απαιτείται συνεχής επαγρύ-
πνηση και αγωνιστική ετοιμότητα.

Ο ΠΙΣ καλεί τους ιατρούς οι οποίοι συμπε-
ριλήφθησαν στις λίστες του ΕΟΠΥΥ που υπο-
βαθμίζουν και προσβάλλουν βάναυσα την 
επιστημονική και επαγγελματική υπόστασή 
τους, κάτω από την πίεση και την ανασφά-
λεια που σκοπίμως καλλιεργήθηκε από τους 
κυβερνητικούς παράγοντες, να αποσύρουν 
άμεσα τα ονόματά τους, προασπίζοντας τα 
πραγματικά τους συμφέροντα.

Επισημαίνεται ότι στις διαβόητες λίστες 
διαπιστώνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός 
των ονομάτων αφορούν ιατρούς οι οποίοι 

δεν πληρούν τους όρους που τίθενται από 
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που 
δημοσιεύθηκε στο 262 ΦΕΚ/2011 και τις 
αλληλοδιάδοχες ανακοινώσεις που εκδό-
θηκαν από την ίδια την Διοίκηση του ΕΟ-
ΠΥΥ. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται 
όσοι υπέβαλλαν τις δηλώσεις μετά τη νο-
μοθετημένη διορία με αποτέλεσμα να είναι 
εκπρόθεσμοι, όσοι δεν είχαν προηγουμέ-
νως συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ 
οπότε δεν είναι σύννομοι, όσοι υπηρετούν 
παράλληλα ως μόνιμοι ή με σύμβαση αο-
ρίστου χρόνου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τους λοι-
πούς Οργανισμούς που ενσωματώθηκαν 
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στον ΕΟΠΥΥ οπότε είναι αναντίστοιχοι με τις 
ως άνω ανακοινώσεις και όσοι έχουν απο-
πεμφθεί με διοικητικές αποφάσεις των εν-
σωματωθέντων στον ΕΟΠΥΥ Οργανισμών 
για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα. Εις 
αυτούς εάν προστεθούν οι ιατροί που με-
τέβαλλαν άποψη και ζητούν τη διαγραφή 
τους από την κατάσταση του ΕΟΠΥΥ χω-
ρίς μέχρι στιγμής να έχουν αφαιρεθεί τα 
ονόματά τους, τότε συμπαιρένεται ευλό-
γως ότι η λίστα είναι πολλαπλώς ανακρι-
βής και αναρτήθηκε ως έχει, προκειμένου 
να λειτουργήσει ως απεργοσπαστικός μηχα-
νισμός εναντίον των ιατρικών κινητοποιήσε-
ων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι το Ελε-
γκτικό  Συνέδριο δεν πρόκειται να εγκρίνει 
την αποζημίωση αυτών των ιατρών. Ήδη ο 
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έλαβε την 
απόφαση να ασκήσει κάθε νόμιμο μέσο της 
Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ.

η βεβιασμένη έναρξη λειτουργίας του ΕΟ-
ΠΥΥ, χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί οι ανα-
γκαίες οργανωτικές προϋποθέσεις, οι ενιαίες 
υγειονομικές υπηρεσιακές υποδομές και οι 
απαραίτητες λειτουργικές διαδικασίες υποδο-
χής και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, 
έχουν δημιουργήσει ένα γενικότερο κλίμα 
αβεβαιότητας και ανασφάλειας, που καθι-
στά επιτακτική την αναβολή εκκίνησής του 

για το αναγκαίο χρονικό διάστημα.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στηρί-

ζει τις αγωνιστικές αποφάσεις των Κλαδικών 
Ιατρικών Οργανώσεων και ανακοινώνει την 
επανάληψη των πανελλαδικών απεργιακών 
κινητοποιήσεων από 9 έως 13 Ιανουαρίου 
2012, διεκδικώντας ανυποχώρητα
1. Την ανάκληση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου 262/2011 και των ανακοινώ-
σεων του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ που οδηγούν 
νομοτελειακά τον κλάδο των αυτοαπασχο-
λούμενων ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών 
σε πλήρη απαξίωση και κατάργηση.
2. Την καθιέρωση Γενικής Συλλογικής Σύμ-
βασης του ΕΟΠΥΥ με τον Π.Ι.Σ. μετά από 
επίσημη διαπραγμάτευση, που θα καθορί-
ζει όλα τα ζητήματα απασχόλησης, ασφά-
λισης, αμοιβής και ελέγχου, η οποία θα δί-
δει τη δυνατότητα σε όλους τους ιατρούς 
που επιθυμούν, να συμβάλλονται, αμειβό-
μενοι κατά πράξη και περίπτωση.
3. Την ανάκληση των 2456/3-11-2011 ΚΥΑ 
που αφορούν τον Ενιαίο Κανονισμό Παρο-
χών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και τις αμοιβές των 
συμβεβλημένων ιατρών.
4. Την άμεση νομοθετική ρύθμιση και κα-
ταβολή των οφειλών του ΟΠΑΔ και των 
λοιπών Οργανισμών στους δικαιούχους 
ιατρούς.

5. Την ανάκληση της 141282/2011 εγκυ-
κλίου του Υπουργού Υγείας που επιση-
μοποιεί την ασύδοτη απελευθέρωση του 
ιατρικού επαγγέλματος, εκχωρεί την πρω-
τοβάθμια φροντίδα υγείας στα επιχειρημα-
τικά συμφέροντα εις βάρος των πολιτών και 
ακυρώνει τη θεσμική υπόσταση των Ιατρι-
κών Συλλόγων.
6. Τη διασφάλιση των εργασιακών, ασφα-
λιστικών, μισθολογικών και υπηρεσια-
κών δικαιωμάτων των Ιατρών που υπη-
ρετούν μέχρι σήμερα στις μονάδες Υγείας 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
7. Τη διαφύλαξη του δημοσίου χαρακτή-
ρα του ΕΣΥ, την εξασφάλιση ασφαλούς και 
επαρκούς λειτουργίας των νοσοκομείων της 
χώρας, τη διασφάλιση της επιστημονικής 
και επαγγελματικής υπόστασης των νοσο-
κομιακών ιατρών και την κατοχύρωση του 
ειδικού ιατρικού μισθολογίου.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα 
βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση, θα πα-
ρακολουθεί κάθε νεώτερη εξέλιξη και θα 
καθορίζει την περαιτέρω πορεία των κινη-
τοποιήσεων, ενημερώνοντας συνεχώς τους 
συναδέλφους.

Καλούνται οι Ιατρικοί Σύλλογοι και όλοι οι 
ιατροί σε διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα και 
επικοινωνία για κάθε νεώτερη εξέλιξη.

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός Δρ. Κώστας I. Αλεξανδρόπουλος

Πανιατρική πανελλαδική απεργία
2 έως και 5 Ιανουαρίου 2012

Τετραήμερη Πανιατρική Πανελλαδική Απεργία από 2 έως και 5 
Ιανουαρίου 2012, κηρύσσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, 
ζητώντας της άμεση ανάκληση της Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου 262/2011 και των ανακοινώσεων του Διοικητή του ΕΟ-
ΠΥΥ που οδηγούν νομοτελειακά τον Κλάδο των Αυτοαπασχο-
λούμενων Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών σε πλήρη απαξίωση 
και τελικά σε κατάργησή τους.

η Απεργία προκηρύχθηκε εις εφαρμογή των αποφάσεων της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων και των Εκπροσώπων 
όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, που πραγματοποιήθηκε 
στις 6 Νοεμβρίου 2011 και αφού ελήφθησαν υπόψη:
α. η γενικότερη κοινωνική αναστάτωση, τα δραματικά αδιέξοδα 
στα οποία εξωθείται η περίθαλψη των πολιτών και η επιστημονι-
κή/επαγγελματική υπόσταση των ιατρών, οι ανερμάτιστες κυβερ-
νητικές πολιτικές στο χώρο της Υγείας με το θνησιγενές μόρφωμα 
του ΕΟΠΥΥ, οι αδιέξοδες παραπλανητικές μεθοδεύσεις της Διοί-
κησης του ΕΟΠΥΥ καθώς και η συνεχόμενη υποβάθμιση του ΕΣΥ 

και των υπηρετούντων στα Νοσοκομεία της χώρας Ιατρών.
β. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ΟλΩΝ των Ιατρικών 
Συλλόγων της χώρας, καθώς και των Συνδικαλιστικών Ιατρικών 
Οργανώσεων, που συνήλθαν το τελευταίο διάστημα, με τις οποίες 
απορρίπτονται σύσσωμα οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις και αναγ-
γέλλεται η έναρξη κινητοποιήσεων.
γ. η άμεση και καταλυτική ανταπόκριση των Ιατρών όλης της χώ-
ρας στην πρόσκληση του Π.Ι.Σ. να μη συνάψουν κανενός είδους 
ατομική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, με τους επαίσχυντους όρους να 
που προβλέπουν η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δη-
μοσιεύθηκε στο 262 ΦΕΚ/2011 και οι σχετικές ανακοινώσεις της 
Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θέτει επιτακτικά ενώπιον της 
Πολιτείας και όλων των πολιτών, τις ακόλουθες διεκδικήσεις:

Επείγουσα νομοθετική θέσπιση της ελεύθερης συνταγογράφη-
σης και αναγραφής ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετά-
σεων, μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών, για όλους ανεξαιρέ-
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τως τους ιατρούς.
Καθιέρωση Γενικής Συλλογικής Σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τον 

Π.Ι.Σ., μετά από επίσημη διαπραγμάτευση, που θα καθορίζει όλα 
τα ζητήματα απασχόλησης, ασφάλισης, αμοιβής και ελέγχου, η 
οποία θα δίδει τη δυνατότητα σε όλου τους ιατρούς που επιθυμούν, 
να συμβάλλονται, αμειβόμενοι κατά πράξη και περίπτωση.

Ανάκληση των 2456/3-11-2011 ΚΥΑ που αφορούν τον Ενιαίο 
Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και τις αμοιβές των συμ-
βεβλημένων ιατρών, μαζί με τις προτεινόμενες από τον ΕΟΠΥΥ 
τροποποιήσεις που συντάχθηκαν χωρίς να ληφθεί υπόψη καμία 
από τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις της ιατρικής κοινότητας.

Άμεση νομοθετική ρύθμιση και καταβολή των οφειλών του 
ΟΠΑΔ και των λοιπών Οργανισμών στους δικαιούχους ιατρούς.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
Άμεση διακοπή των μεθοδευμένων εκ μέρους του Υπουργεί-

ου Υγείας καταργήσεων και συγχωνεύσεων κλινών, τμημάτων και 
νοσοκομείων, οι οποίες επιχειρούνται χωρίς να λαμβάνονται υπό-
ψη οι πραγματικές ανάγκες Υγείας του πληθυσμού και οι τεκμηρι-
ωμένες θέσεις της Ιατρικής Κοινότητας.

Κατάρτιση ασφαλών προγραμμάτων εφημέρευσης. Τα εγγε-
γραμμένα 370 εκατ. ευρώ για τις εφημερίες του 2012 κρίνονται 
ανεπαρκή.

Άρση του κανόνα 1/10 στις προσλήψεις που αφορούν στην 
υγεία, ολοκλήρωση των 2000 προσλήψεων που είχε επεξεργα-
στεί η κοινή επιτροπή ΥΥΚΑ-ΟΕΝΓΕ και κάλυψη όλων των κενών 
που προκύπτουν από τις συνταξιοδοτήσεις.

Διατήρηση του Ειδικού Ιατρικού Μισθολογίου. Οι Ιατροί ΕΣΥ 
έχουν υποστεί 35% περικοπή στις αποδοχές από μισθούς και εφη-
μερίες και είναι ανεπίτρεπτο να διαρρέουν πληροφορίες για πε-
ραιτέρω περικοπές.

Επανασχεδιασμός της νοσοκομειακής περίθαλψης στις νησιω-
τικές και ακριτικές περιοχές της χώρας, με την εξασφάλιση του 
αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και 
της απαραίτητης ιατροτεχνολογικής υποδομής, για τη θωράκιση 
της Υγείας των κατοίκων.

Διασφάλιση της έγκαιρης προμήθειας των Νοσοκομείων και των 
Κέντρων Υγείας με υλικό πιστοποιημένης ποιότητας.

Οριστική απόσυρση του διαβόητου σχεδίου Νόμου για τις ια-
τρικές ειδικότητες, θέσπιση του αριθμού των θέσεων των ειδικευ-
όμενων ιατρών στα Νοσοκομεία και υπεύθυνος προγραμματισμός 
για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν την εκπαίδευση 
και την επαγγελματική προοπτική των νέων ιατρών.

ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
Άρση κάθε σχεδιασμού εφεδρείας ιατρικού προσωπικού και κα-

τάργησης οργανικών ιατρικών θέσεων στα Δημόσια Νοσοκομεία, 
στο ΕΚΑΒ, στους ασφαλιστικούς Οργανισμούς και στους Φορείς 
Κοινωνικής Πρόνοιας.

ΑΣΥΔΟΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Άμεση ανάκληση της επαίσχυντης 141282/2011 εγκυκλί-
ου του Υπουργού Υγείας που ενεργοποιεί τις διατάξεις του 
Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’32), επισημοποιεί την ασύδοτη απελευ-
θέρωση του ιατρικού επαγγέλματος, εκχωρεί την Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας στα επιχειρηματικά συμφέροντα εις βάρος 

των πολιτών, καταργεί τις προβλέψεις του Κανονισμού Ιατρικής 
Δεοντολογίας περί πλανοδιακής ιατρικής και ακυρώνει την απο-
στολή των Ιατρικών Συλλόγων.

ΙΑΤΡΟΙ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Κατοχύρωση των οργανικών ιατρικών θέσεων με άμεση έκ-

δοση της απαιτούμενης ΚΥΑ.
Διασφάλιση των εργασιακών, ασφαλιστικών και μισθολογι-

κών δικαιωμάτων των Ιατρών που υπηρετούν μέχρι σήμερα στις 
Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Υλοποίηση του Επιστημονικού Βαθμολογίου.
Αναθεώρηση, του ιατρικώς ανεπίτρεπτου, προβλεπόμενου 

10λέπτου χρόνου εξέτασης, που υποβαθμίζει την ποιότητα πε-
ρίθαλψης των ασφαλισμένων και προσβάλλει βάναυσα την αξι-
οπρέπειά τους.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ανακοινώνει ότι, κατά τις 
ημέρες της απεργίας, τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά θα 
αντιμετωπίζονται από τον κατά Νόμο προβλεπόμενο ιατρικό προ-
σωπικό ασφαλείας που θα οριστεί από τα συνδικαλιστικά όργα-
να κάθε εργασιακού ιατρικού χώρου.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας τα ιατρεία όλων των αυτοα-
πασχολούμενων ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών θα παραμεί-
νουν κλειστά.

Οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι με αίσθημα κοινωνικής ευ-
αισθησίας και ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
κάθε περιοχής, θα καθορίσουν τον αριθμό και τις ειδικότητες 
των ιατρείων που θα εξυπηρετούν αποκλειστικά τα έκτακτα και 
επείγοντα περιστατικά.

Οι ιατροί που θα αποτελούν το προσωπικό ασφαλείας σε 
όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους κατά τη διάρκεια 
της απεργίας, θα παρέχουν τις ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να χρη-
σιμοποιούν τις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και 
αναγραφής ιατρικών εξετάσεων.

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμι-
ες Ιατρικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και όλοι οι ιατροί της 
χώρας, καλούνται να επιφέρουν με την Πανιατρική συμμετο-
χή στην απεργία και την ενεργοποίηση κάθε πρόσφορου μέ-
σου επικοινωνίας, ένα ηχηρό ράπισμα σε όσους επιβουλεύο-
νται την ποιότητα περίθαλψης των πολιτών και την αξιοπρεπή 
άσκηση της Ιατρικής.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος απευθύνεται ΔηΜΟΣΙΑ 
στον Πρωθυπουργό της χώρας και τους Προέδρους των Πολι-
τικών Κομμάτων που στηρίζουν τη σημερινή κυβέρνση και ζη-
τά να παρέμβουν άμεσα και καταλυτικά αναλαμβάνοντας τις ευ-
θύνες τους, ώστε να ανακοπεί ο επικίνδυνος κατήφορος στον 
οποίο έχουν οδηγήσει την υγεία και την περίθαλψη των πολι-
τών οι αμετροεπείς και εξαιρετικά επικίνδυνες για το κοινωνικό 
σύνολο, επιλογές και μεθοδεύσεις των συναρμόδιων Υπουρ-
γών και της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ.

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

Ο Πρόεδρος
Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός

Ο Γεν. Γραμματέας 
Δρ. Κώστας I. Αλεξανδρόπουλος
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Με αφορμή τις αλληλοδιάδοχες ανακοι-
νώσεις που εξέδωσε ο Διοικητής του ΕΟ-
ΠΥΥ, με τις οποίες επιχειρείται να εφαρμο-
στεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
που δημοσιεύτηκε στο 262/2011 ΦΕΚ, με 
εντελώς παράνομο, αυθαίρετο και κατα-
χρηστικό τρόπο, ο Πανελλήνιος Ιατρικός 
Σύλλογος ανακοινώνει προς τους Ιατρι-
κούς Συλλόγους και όλους τους Ιατρούς 
τα ακόλουθα:
Α. η συγκεκριμένη Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο 
262/2011 ΦΕΚ, ορίζει σαφέστατα ότι οι 
συμβάσεις των ιατρών με τον ΟΠΑΔ και 
τον ΟΑΕΕ λύονται στις 31.12.2011 και δεν 
παρατείνονται, όπως παράνομα, αυθαίρε-
τα και καταχρηστικά αναφέρει στην ανακοί-
νωσή του ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ.
Β. Επίσης η συγκεκριμένη Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου ορίζει ως λήξη της 
διορίας υποβολής των δηλώσεων από 
τους ιατρούς για τις μεταβατικές συμβά-
σεις με τον ΕΟΠΥΥ, την 10η ημέρα από 
την 16.12.2011 και όχι την 31.12.2011, 
όπως παράνομα, αυθαίρετα, και καταχρη-
στικά ορίζει ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ.
Γ. η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
δεν διαχωρίζει τους Ιατρούς που είναι συμ-
βεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ 
μέχρι 31.12.2011, σε μη έχοντες σχέση 
εργασίας ως μόνιμοι ή με σύμβαση αορί-
στου χρόνου με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπούς 
Οργανισμούς που εντάσσονται στον ΕΟ-
ΠΥΥ στους οποίους δίνεται το δικαίωμα 
των δηλώσεων, και σε έχοντες την ως άνω 
σχέση εργασίας οι οποίοι αποκλείονται. Οι 
συγκεκριμένες αναφορές στις ανακοινώσεις 
του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ είναι αυθαίρετες, 
παράνομες και καταχρηστικές.
Δ. η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
δεν ορίζει ότι οι ιατροί που δεν θα συμ-
βληθούν με τον ΕΟΠΥΥ δεν θα έχουν τη 
δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων 
και αναγραφής εξετάσεων, όπως παράνο-
μα, αυθαίρετα και καταχρηστικά ορίζει ο 
Διοικητής του ΕΟΠΥΥ.

Είναι προφανές ότι ο Διοικητής του ΕΟ-
ΠΥΥ, αντιλαμβανόμενος τη δυσμενή θέση 
στην οποία έχει περιέλθει, μετά τη συντο-
νισμένη και μαζική αντίδραση του Ιατρι-
κού Κόσμου απέναντι στις αυθαίρετες, 

παράνομες και καταχρηστικές μεθοδεύ-
σεις του, δεν φείδεται ουδενός εκβιαστι-
κού μέσου προκειμένου να υποχρεώσει 
τους ιατρούς να συμβληθούν με τους ευ-
τελείς όρους που τίθενται και να συναινέ-
σουν στη δραματική υποβάθμιση της ποιό-
τητας περίθαλψης των πολιτών. Με αυτόν 
τον τρόπο παραβλέπει ότι οι διατάξεις της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που 
δημοσιεύτηκε στο 262/2011 ΦΕΚ μπο-
ρούν να τροποποιηθούν μόνο με έκδοση 
άλλης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου και όχι με ανακοινώσεις του Διοικη-
τή του ΕΟΠΥΥ.

Κατόπιν τούτων ο Πανελλήνιος Ιατρικός 
Σύλλογος, αναλαμβάνει την κοινωνική και 
θεσμική του ευθύνη ως Συμβούλου της 
πολιτείας και προσφεύγει άμεσα στην Δι-
καιοσύνη, αιτούμενος την ακύρωση των 
ανακοινώσεων του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ 
και τη λήψη προσωρινών μέτρων κατά της 
ισχύος και εφαρμογής τους.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κα-
λεί όλους τους ιατρούς να μην ενδώσουν 
στις υποδείξεις που περιλαμβάνονται στην 
ανακοίνωση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, ού-
τε σε όσες αναμένονται να εκδοθούν τις 
επόμενες ημέρες με νέες εκβιαστικές ανα-
φορές, αλλά να παραμείνουν ευθυγραμ-
μισμένοι στις αποφάσεις του ΠΙΣ και των 
Ιατρικών Συλλόγων.

Δυνάμει αυτών των αποφάσεων οι ια-
τροί καλούνται να μη συμβληθούν με 
τον ΕΟΠΥΥ, απορρίπτοντας τις απεχθείς 
μεταβατικές συμβάσεις που ευτελίζουν 
την επιστημονική και επαγγελματική τους 
οντότητα.

Προς όλους τους ιατρούς ο ΠΙΣ 
απευθύνει τις ακόλουθες 

επικαιροποιημένες οδηγίες:

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

η ασάφεια των γενικότερων όρων με 
τους οποίους καλούνται οι ιατροί να συμ-
βληθούν με τον ΕΟΠΥΥ από 1.1.2012, με 
δραματικά υποτιμημένη την αμοιβή της ια-
τρικής επίσκεψης καθιστούν επισφαλή κάθε 
σχέση απασχόλησης. Οι ιατροί καλούνται 
να μην υποβάλλουν καμία δήλωση προς 

τον ΕΟΠΥΥ, που θα τους καθιστά υποχείρια 
των απροκάλυπτων κυβερνητικών μεθο-
δεύσεων. Αντιθέτως να αποστείλουν με fax 
στους τηλεφωνικούς αριθμούς του ΕΟΠΥΥ 
2109282199, 2109282499, 2109282267, 
2109215940 και 2132168422 μέσω των 
Ιατρικών Συλλόγων, τον τύπο της δήλω-
σης που επισυνάπτεται.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Μετά την ανακοινωθείσα με την Πρά-
ξη Νομοθετικού Περιεχομένου, διακοπή 
όλων των ιατρικών συμβάσεων με τον 
ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ, οι αυτοαπασχολού-
μενοι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί που 
προτίθενται να παραμείνουν σε συμβατι-
κή επαγγελματική σχέση, θα εξυπηρετούν 
τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, σύμφω-
να με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος βρί-
σκεται σε διαρκή επαγρύπνηση και ενερ-
γοποιείται σε κάθε επίκαιρη εξέλιξη, εκ-
δίδοντας πρόσθετες και εξειδικευμένες 
οδηγίες σύμφωνα με τις αποφάσεις των 
θεσμοθετημένων Οργάνων.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται κλιμά-
κωση των μεθοδεύσεων εναντίον του Ια-
τρικού Σώματος, οι οποίες θα καταπέσουν 
όλες μπροστά στη συντονισμένη αντίσταση 
των ιατρών που αγωνίζονται σθεναρά για 
την επιστημονική και επαγγελματική υπό-
στασή τους και για τη διασφάλιση της ποι-
ότητας περίθαλψης των πολιτών.

Ο αγώνας για την ελεύθερη συνταγο-
γράφηση και την καθιέρωση της Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης, βρίσκεται στην πιο 
κρίσιμη καμπή του.

η κατάργηση του επαίσχυντου νόμου 
που ορίζει την ασύδοτη απελευθέρωση 
του ιατρικού επαγγέλματος και τη δραμα-
τική υποβάθμιση των Ιατρικών Συλλόγων, 
αποτελεί ανυποχώρητη διεκδίκηση.

η άμεση εξόφληση των δεδουλευ-
μένων οφειλών των Δημοσίων Οργανι-
σμών προς τους Ιατρούς αποτελεί επιτα-
κτική αναγκαιότητα.

Καλούνται οι Ιατρικοί Σύλλογοι και όλοι 
οι ιατροί να βρίσκονται σε διαρκή αγωνι-
στική ετοιμότητα και επικοινωνία για πε-
ραιτέρω κινητοποιήσεις.

Επίκαιρη ανακοίνωση Π.Ι.Σ.
Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους για τον ΕΟΠΥΥ
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Α. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΟΠΑΔ και 
ΤΥΔΚΥ
1. Οι ιατροί θα δέχονται τους ασφαλισμένους αμειβόμενοι, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2005, εκδίδοντας αποδείξεις 
παροχής υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές μορ-
φές συνταγογράφησης και παραπεμπτικογραφίας. Κατά την ια-
τρική επίσκεψη ο Ιατρός αφού αμοιφθεί από τον ασφαλισμένο, 
θα εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και θα συμπληρώνει 
κανονικά την εντολή υγειονομικής περίθαλψης στο ατομικό βι-
βλιάριο νοσηλείας ασφαλισμένου, με τις κατά περίπτωση επι-
σημάνσεις και σφραγίδες (Πρώτη επίσκεψη, Δεύτερη επίσκεψη, 
ιατρείο ή οικία κ.λπ.). η εντολή θα παραμένει στο βιβλιάριο του 
ασφαλισμένου. Στην υγειονομική εντολή πρέπει να αναγράφε-
ται η επισήμανση «Μη συμβεβλημένος Ιατρός».
2. η συνταγογράφηση θα εκτελείται ηλεκτρονικά. Επίσης η ανα-
γραφή των ιατρικών πράξεων και τα παραπεμπτικά εργαστηρια-
κών εξετάσεων θα εκδίδονται ηλεκτρονικά και θα αναγράφεται 
ο αντίστοιχος κωδικός αριθμός σε εντολή υγειονομικής περί-
θαλψης στο ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας ασφαλισμένου. Στην 
εντολή πρέπει οσαύτως να αναγράφεται η επισήμανση «Μη 
συμβεβλημένος Ιατρός». η εντολή των ιατρικών πράξεων θα 
παραμένει στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου. Για ιατρικές πρά-
ξεις που πραγματοποιούν κλινικοί ιατροί θα εκδίδεται ξεχωρι-
στή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.
3. Οι εργαστηριακοί ιατροί που εκτελούν τις εργαστηριακές εξε-
τάσεις, αφού αμειφτούν από τον ασφαλισμένο, θα εκδίδουν 
επίσης απόδειξη παροχής υπηρεσιών και θα επισημαίνουν την 
εκτέλεση των εξετάσεων στο φύλλο της αντίστοιχης ηλεκτρονι-
κής εντολής με τον ειδικό αριθμό, καθώς και στην εντολή υγει-
ονομικής περίθαλψης στο ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας ασφαλι-
σμένου στην οποία θα αναγράφεται ο κωδικός των εξετάσεων. 
Στην υγειονομική εντολή πρέπει να αναγράφεται η επισήμαν-
ση «Μη συμβεβλημένος Ιατρός» μαζί με την επισήμανση εκτέ-
λεσης των εξετάσεων.
4. Οι οδηγίες για τον ΟΠΑΔ συμπεριλαμβάνουν και τον Τομέα 
ΥΔΚΥ του ΟΠΑΔ (πρώην ΤΥΔΚΥ) καθόσον έχει ενσωματωθεί 
στον ΕΟΠΥΥ και συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι.
5. Εις περίπτωση κατά την οποία μεθοδευτεί φραγή εισόδου στις 
ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και αναγραφής ιατρι-
κών πράξεων, οι ιατρικές επισκέψεις, οι συνταγές και τα παραπε-
μπτικά των ιατρικών πράξεων, θα αναγράφονται σε εντολές των 
βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων. Ταυτόχρονα θα χορηγείται 
αιτιολογημένη ιατρική γνωμοδότηση με την οποία θα επισημαί-
νεται ότι «για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή η ηλεκτρο-
νική αναγραφή συνταγής ή ιατρικής πράξης». Εάν οι προσερχό-
μενοι ασφαλισμένοι για διάφορους λόγους δεν προσκομίζουν τα 
βιβλιάρια υγείας του ΟΠΑΔ ή ΤΥΔΚΥ, οι ιατρικές επισκέψεις θα 
αναγράφονται σύυμφωνα με το Π.Δ. 127/2005 σε ξεχωριστές 
σελίδες των ατομικών επαγγελματικών συνταγολογίων, όπου 
θα καταχωρούνται τα στοιχεία του ασφαλισμένου ήτοι ονοματε-

πώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ, σχέση άμεσης ή έμμε-
σης ασφάλισης, αριθμός επιμέρους ασφαλιστικού μητρώου και 
διάγνωση. Θα σφραγίζονται δε με την επαγγελματική σφραγίδα 
όπου θα επισημαίνεται ο ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Μητρώου ΤΣΑΥ και 
ο ΑΦΜ του ιατρού. Με τα ίδια ως άνω στοιχεία, σε ξεχωριστές 
σελίδες των ατομικών επαγγελματικών συνταγολογίων, θα ανα-
γράφονται οι συνταγές και τα παραπεμπτικά των ιατρικών πράξε-
ων και θα χορηγείται αιτιολογημένη ιατρική γνωμοδότηση με την 
οποία θα επισημαίνεται ότι «για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυ-
νατή η ηλεκτρονική αναγραφή συνταγής ή ιατρικής πράξης».

Β. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΟΑΕΕ
1. Οι ιατροί θα δέχονται τους ασφαλισμένους αμειβόμενοι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2005, εκδίδοντας απο-
δείξεις παροχής υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρο-
νικές εφαρμογές συνταγογράφησης και παραπεμπτικογραφί-
ας. Κατά την ιατρική επίσκεψη ο Ιατρός αφού αμοιφθεί από τον 
ασφαλισμένο, θα εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών με την 
επισήμανση «Μη συμβεβλημένος Ιατρός».

2. η συνταγογράφηση και η αναγραφή των ιατρικών πράξε-
ων και τα παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων θα εκδί-
δονται ηλεκτρονικά. Εις περίπτωση κατά την οποία μεθοδευτεί 
φραγή εισόδου στις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφη-
σης και αναγραφής ιατρικών πράξεων, οι ιατρικές επισκέψεις, οι 
συνταγές και τα παραπεμπτικά των ιατρικών πράξεων, θα ανα-
γράφονται σε ξεχωριστές σελίδες των ατομικών επαγγελματι-
κών συνταγολογίων, σύμφωνα με τις ως άνω οδηγίες για τους 
ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ. Ταυτόχρονα θα χορηγείται αιτιο-
λογημένη ιατρική γνωμοδότηση με την οποία θα επισημαίνε-
ται ότι «για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή η ηλεκτρονι-
κή αναγραφή συνταγής ή ιατρικής πράξης».

Γ. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΟΓΑ
Βάσει της τελευταίας ανακοίνωσης του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, 

οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ δεν εντάσσονται στις ρυθμίσεις περί 
ΕΟΠΥΥ. Ως εκ τούτου η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του 
ΟΓΑ από τους αυτοαπασχολούμενους ελευθεροεπαγγελματίες 
ιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό αποκλει-
στικά για τη συνταγογράφηση θα διεκπεραιώνεται σύμφωνα με 
όσα ισχύουν μέχρι σήμερα. η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλε-
κτρονικά και εις περίπτωση τεχνικού κωλύματος χειρόγραφα, 
ως περιγράφεται ανωτέρω.

Δ. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξυπη-

ρετούνται κατά κύριο λόγο στις Μονάδες Υγείας του Ιδρύματος. 
Οι ελευθεροεπαγγελματίες Ιατροί θα δέχονται και θα περιθάλ-
πτουν τους Ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που προέρχονται από 
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις ως άνω οδηγίες που αφορούν 
ασφαλισμένους που προέρχονται από τον ΟΠΑΔ.

Οδηγίες προς τους ιατρούς
για την περίθαλψη ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ

από 1 Ιανουαρίου 2012
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Με αφορμή την κοινοποίηση υπηρεσι-
ακού εγγράφου με το οποίο καλούνται οι 
συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ 
ελευθεροεπαγγελματίες Ιατροί να παραλά-
βουν τα νέα ενιαίου τύπου συνταγολόγια 
του ΕΟΠΥΥ από τις κατά τόπους υπηρεσίες 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εν όψει της εξαγγελθείσης 
κατάργησης των ατομικών συνταγολογί-
ων των ως άνω Δημόσιων Ασφαλιστικών 
Οργανισμών από 1 Νοεμβρίου 2011, ο 
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επιση-
μαίνει τα ακόλουθα:

Α. η Γενική Συνέλευση των Προέδρων 
και των Εκπροσώπων των Ιατρικών Συλ-
λόγων της χώρας, που πραγματοποιήθηκε 
στις 20 Αυγούστου 2011, έλαβε την από-
φαση να μη συμβληθεί ατομικά κανένας 
Ιατρός με τον ΕΟΠΥΥ, εμμένοντας στη δι-
εκδίκηση της θεσμοθέτησης Γενικής Συλ-
λογικής Σύμβασης μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΙΣ, 
με την ελεύθερη συμμετοχή όλων των Ια-
τρών που επιθυμούν, αμοιβή κατά πράξη 

και περίπτωση και ελεύθερη πρόσβαση 
στη συνταγογράφηση και παραπεμπτικο-
γραφία για όσους επιλέξουν να μη συμ-
μετάσχουν στη Συλλογική Σύμβαση.

Β. η κατάργηση των ατομικών συντα-
γολογίων των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ 
και ΟΑΕΕ και η καθιέρωση του νέου ενι-
αίου Συνταγολογίου του ΕΟΠΥΥ υπήρξε 
αναμενόμενη εξέλιξη. Το γεγονός όμως 
ότι καλούνται να το παραλάβουν οι συμ-
βεβλημένοι με τους ως άνω Οργανισμούς 
Ιατροί, χωρίς αυτό να προβλέπεται από 
τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, απο-
τελεί ένα εγχείρημα ακούσιας σύμβασής 
τους με τον νέο Οργανισμό, που ευθέως 
αντιστρατεύεται την απόφαση της Γενι-
κής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Ιατρι-
κού Συλλόγου.

Γ. Εν όψει των νεώτερων εξελίξεων στον 
χώρο της Υγείας, το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΠΙΣ, αποφάσισε την πραγματοποίηση 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 6 Νοεμ-

βρίου 2011, κατά την οποία θα ληφθούν 
όλες οι αναγκαίες αποφάσεις για την πε-
ραιτέρω πορεία του κλάδου και θα δο-
θούν περαιτέρω οδηγίες για όλα τα επί-
καιρα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και 
όσα σχετίζονται με τον ΕΟΠΥΥ.

Κατόπιν τούτων, οι ελευθεροεπαγγελ-
ματίες ιατροί που τυγχάνουν συμβεβλημέ-
νοι με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ καλούνται 
να μην παραλάβουν το νέο ενιαίο συντα-
γολόγιο του ΕΟΠΥΥ αλλά να αναμένουν 
τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του 
Π.Ι.Σ. Εν τω μεταξύ θα εξακολουθούν να 
δέχονται τους ασφαλισμένους στους ως 
άνω Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, σύμ-
φωνα με τις συμβατικές ως τώρα υποχρε-
ώσεις τους, ενώ η συνταγογράφηση θα γί-
νεται ηλεκτρονικά. 

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι καλούνται να γνω-
στοποιήσουν στα μέλη τους την παρού-
σα ανακοίνωση.

Σε δραματική υποβάθμιση του επιπέδου περίθαλψης των πο-
λιτών αλλά και σε τραυματική καθίζηση της επιστημονικής και 
επαγγελματικής υπόστασης των γιατρών προχωρά η Κυβέρνηση, 
εν αναμονή  της διαρκώς εξαγγελόμενης και συνεχώς αναβαλ-
λόμενης έναρξης λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), τόνισε η ηγεσία του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου. 

Με τον ΕΟΠΥΥ η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλλει σαρω-
τικούς περιορισμούς στις δαπάνες της Πρωτοβάθμιας Περί-
θαλψης, με στόχο να υπηρετήσει απροκάλυπτα τις μνημονια-
κές επιταγές.

Ο Υπουργός Υγείας σε δημόσιες δηλώσεις του εμφανίζεται 
ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη Συνάντησή του με τους επιθε-
ωρητές της Τρόικας, καθώς όπως υποστηρίζει ο ίδιος εκπληρώ-
νεται στο σύνολο των στόχων του Υπουργείου που έπαψε να 

αποτελεί το «μαύρο πρόβατο» της δημόσιας δαπάνης. Βέβαια 
δεν μας εξήγησε ο κ. Υπουργός τι γίνεται με οφειλόμενα στους 
αυτοαπασχολούμενους γιατρούς από τον ΟΠΑΔ , εις τους οποί-
ους οφείλονται δεδουλευμένα δεκαπέντε και πλέον μηνών, κα-
θώς και με τις οφειλές στους νοσοκομειακούς γιατρούς.

Επισημαίνεται η εμμονή της Τρόικας στον περαιτέρω περιορι-
σμό των παροχών περίθαλψης και στη μείωση του αριθμού των 
γιατρών που προβλέπεται να ενταχθούν στον ΕΟΠΥΥ.

«η επιμονή της Τρόικας για μείωση του αριθμού των γιατρών 
αναμένεται να οδηγήσει σε δραματική συρρίκνωση της ποιό-
τητας της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασφαλισμένους και 
στον επαγγελματικό αφανισμό χιλιάδων γιατρών» τόνισε το 
Δ.Δ. του Π.Ι.Σ.

Ο Π.Ι.Σ από την αρχή χαρακτήρισε τις σχετικές εξαγγελίες ως 
πρόχειρες και ανεπαρκείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι λί-

Επισημάνσεις του ΠΙΣ για τα νέα ενιαίου τύπου
συνταγολόγια του ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 31-10-2011

Πρόχειρος και ανεπαρκής ο σχεδιασμός του 
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

Αθήνα 7.9.2011

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Δρ Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός Δρ Κώστας I. Αλεξανδρόπουλος
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γες μέρες πριν την εξαγγελθείσα έναρξή του, δεν υπάρχει κα-
τατεθειμένο κανονιστικό πλαίσιο το οποίο επιμόνως ζήτησε ο 
πρόεδρος κ. Εμμανουήλ Καλοκαιρινός ως επικεφαλής της αντι-
προσωπείας του ΠΙΣ, εις τις αλλεπάλληλες συσκέψεις που εί-
χαν με τον Υπουργό Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης κ. Α. λο-
βέρδο, τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας κ. Γ. 
Κουτρουμάνη.

Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για τις δαπάνες των ιατρι-
κών επισκέψεων και πράξεων υπολογίζεται σε 1 δισεκατομ-
μύριο ευρώ το χρόνο, εκ των οποίων τα 550 εκατομμύρια θα 
αφορούν ιατρικές επισκέψεις και τα 450 εκατομμύρια ιατρικές 
πράξεις και εργαστηριακές εξετάσεις, ποσό απολύτως ανεπαρ-
κές συνυπολογιζόμενης της αδυναμίας των Ασφαλιστικών Ορ-
γανισμών, που εντείνεται λόγω της μεγάλης ανεργίας. 

Ο Π.Ι.Σ. εκδήλωσε από την αρχή την κάθετη αντίθεσή του, 
στις αιφνίδιες αποφάσεις του Υπουργού για την αφαίρεση της 
δυνατότητας συνταγογράφησης των γιατρών που υπηρετούν 
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μελλοντικά στον ΕΟΠΥΥ με το αιτιολογι-
κό της υπερσυνταγογράφησης, καθώς και για τη νομοθετική 
υπόδειξη στους γιατρούς του ΙΚΑ να προμηθευτούν οι ίδιοι 
επί αποδείξει, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των ιατρείων τους 
και τη γραφική ύλη.

ΟΙ ΑΤΕΛΕΣΦΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΥ
Με αδέξιους νομοθετικούς τακτικισμούς το Υπουργείο Υγεί-

ας επιχειρεί να «δελεάσει» τους γιατρούς που θα επιλεγούν 
να ενταχθούν με εξευτελιστικές αμοιβές στον ΕΟΠΥΥ, δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικής ιατρικής μέσα στο νο-
σοκομείο με το Σχέδιο Νόμου-σκούπα, που δόθηκε αιφνιδια-
στικά πριν λίγες μέρες στη δημοσιότητα.

Επίσης ρυθμίζεται το ζήτημα της χορήγησης των αδειών άσκη-
σης του ιατρικού επαγγέλματος με αρμόδια αρχή τον Πανελ-
λήνιο Ιατρικό Σύλλογο και του τίτλου ειδικότητας από τους Ια-
τρικούς Συλλόγους. Ο Π.Ι.Σ. από πολλών ετών ζητούσε και 
ζητάει τη ριζική αλλαγή της νομοθεσίας που διέπει τους Ιατρι-
κούς Συλλόγους και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με ολο-
κληρωμένες προτάσεις και όχι εμβαλωματικές λύσεις. 

Το νομοσχέδιο σκούπα περιλαμβάνει ρύθμιση παραμονής 
των γιατρών στο Ε.Σ.Υ. κατά ένα έτος δηλαδή στο 68ο για τους 
συντονιστές διευθυντές κλινικών ή εργαστηρίων, με δεδομένο 
«το πάγωμα» των προσλήψεων. Ο Ιατρικός Κόσμος δεν απο-
δέχεται να μετατραπούν οι Ιατρικοί Σύλλογοι σε όχημα για την 
επικράτηση των μεγάλων εξωιατρικών επιχειρηματικών συμ-
φερόντων σε όλους τους τομείς της Υγείας.

Με βάση τα παραπάνω ο Π.Ι.Σ. καλεί τους γιατρούς να πά-
ρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να εμποδίσουν τα σχέδια 
της Κυβέρνησης και να συμμετάσχουν μαζικά στην 48ωρη Πανι-
ατρική Απεργία στις 8 & 9 Σεπτεμβρίου, στις κινητοποιήσεις στα 
πλαίσια έναρξης της Δ.Ε.Θ., καθώς και στις κινητοποιήσεις που 
πραγματοποιούν οι Ιατρικοί Συλλογοι όλης της χώρας.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, 
υπερασπιζόμενοι τα εργασιακά τους δικαιώματα καθόσον αντι-
λαμβάνονται ότι η εργασιακή υποβάθμιση των αυτοαπασχο-
λούμενων ιατρών, οδηγεί ολοταχώς και στη δική τους επιστη-
μονική και επαγγελματική υποβάθμιση.

Ο Π.Ι.Σ. παρακολουθεί με σοβαρότητα τις εξελίξεις. Θα υπε-
ρασπιστεί σθεναρά τα δικαιώματα και το βιοτικό επίπεδο των 
εργαζομένων γιατρών, την επιστημονική και εργασιακή τους 
αξιοπρέπεια, αγωνιζόμενος ταυτόχρονα για ποιοτικές και ανα-
βαθμισμένες Υπηρεσίες Υγείας για τους Πολίτες.

Ο Π.Ι.Σ. στα πλαίσια των αποφάσεων και 
των διακηρυχθεισών θέσεων της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων και των 
Αντιπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων της 
Επικράτειας που πραγματοποιήθηκε στις 20 
Αυγούστου 2011, χαιρετίζει την αγωνιστική 
πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Κο-
ζάνης, απέναντι στη Διοίκηση του ΟΠΑΔ, 
που με την τακτική της προσβάλλει απρο-
κάλυπτα την επιστημονική και επαγγελ-
ματική αξιοπρέπεια των συμβεβλημένων 
Ιατρών, αδιαφορώντας για τη βασική υπο-

χρέωση του Οργανισμού, που είναι η κατα-
βολή της αποζημίωσης για ήδη παρασχε-
θείσες υπηρεσίες.

Ο Π.Ι.Σ. διακηρύσσοντας την τήρηση της 
νομιμότητας, όπως αυτή εκφράζεται από την 
κείμενη νομοθεσία περί επίσχεσης εργασίας 
(*ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: άρθρο 648, 325, 329, 
353 και 656) στηρίζει την απόφαση των συμ-
βεβλημένων Ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου 
Κόζανης, να προχωρήσουν σε αναστολή της 
σύμβασής τους με τον ΟΠΑΔ, παρέχοντας 
στη Διοίκησή του τον απαραίτητο χρόνο να 

ανταποκριθεί στις συμβατικές απέναντί τους 
υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από 
την υπογραφείσα σύμβαση.

Ενόψει των εξελίξεων που διαγράφονται 
σε σχέση με την εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ και 
τους νομοθετικούς πειραματισμούς που επι-
χειρούνται σε βάρος της επιστημονικής και 
επαγγελματικής εγκυρότητας των Ιατρών, 
που ευθέως πλέον αμφισβητούνται, η δια-
τήρη υψηλού αγωνιστικού φρονήματος από 
όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους καθίστα-
ται επιτακτική αναγκαιότητα.

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός Δρ. Κώστας I. Αλεξανδρόπουλος

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός Δρ. Κώστας I. Αλεξανδρόπουλος

Στήριξη της αγωνιστικής πρωτοβουλίας 
του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης

Αθήνα 15.9.2011
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Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί επιβεβλημένη τη 
συμπαράστασή του στην απεργία της ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ την 1η Δε-
κεμβρίου 2011, για προάσπιση του Δημόσιου Συστήματος Υγεί-
ας, για δωρεά και ποιοτικές Υπηρεσίες Υγείας στους Έλληνες πο-

λίτες και σωστές συνθήκες εργασίας στους γιατρούς.
Κανένας εργαζόμενος στην Υγεία και στις Δημόσιες Υπηρεσί-

ες να μην τεθεί σε εφεδρεία.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ως 
θεσμικός εκπρόσωπος όλων των Ιατρών 
της χώρας εκφράζει την απόλυτη αντίθε-
σή του απέναντι στη δημοσιευθείσα πρό-
θεση εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, να 
εκχωρήσει το δικαίωμα αντικατάστασης 
φαρμάκων που συνταγογραφούνται από 
ιατρούς, σε πρόσωπα που δεν έχουν την 
ιατρική ιδιότητα.

Ο Ιατρικός Κόσμος της Χώρας σέβεται και 
εκτιμά ως άμεσους συνεργάτες όλους τους 
υγειονομικούς επιστήμονες και όλους τους 
εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας. Δια-

κηρύσσει όμως ότι ο ορισμός και η συντα-
γογράφηση των φαρμάκων που πρέπει να 
λαμβάνει κάθε ασθενής, αποτελεί αποκλει-
στικά ιατρική αρμοδιότητα, η οποία δεν μπο-
ρεί να εκχωρηθεί σε κανέναν άλλο.

η ενδεχόμενη αντικατάσταση από μη ια-
τρούς, των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμά-
των που συνταγογραφούνται από ιατρούς, 
ενέχει μείζονες κινδύνους για την ασφαλή και 
ιατρικώς υπεύθυνη θεραπεία των ασθενών, 
εμπίπτει στις διατάξεις περι αντιποίησης της 
ιατρικής ιδιότητας και επισύρει τις αυστηρό-
τατες συνέπειες του νόμου σε περιπτώσεις 

ανεπιθύμητων συμβαμάτων ή ανεπαρκών 
θεραπευτικών αποτελεσμάτων.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί 
δημοσίως τον Υπουργό Υγείας να επανορ-
θώσει, ανακαλώντας την ατυχή πρόθεσή 
του, η οποία προκάλεσε σοβαρή και αναί-
τια αναστάτωση στην κοινή γνώμη και το 
ιατρικό σώμα.

Τα σοβαρά ζητήματα υγείας και περίθαλ-
ψης των πολιτών δεν μπορούν να χρησιμο-
ποιούνται για πειραματισμούς επικοινωνια-
κού χαρακτήρα.

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός Δρ. Κώστας I. Αλεξανδρόπουλος

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός Δρ. Κώστας I. Αλεξανδρόπουλος

Συμμετοχή του ΠΙΣ στην απεργία της ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ 
την 1η Δεκεμβρίου

Αθήνα 28.11.2011

Απαράδεκτη η εκχώρηση του δικαιώματος αντικατάστασης 
από μη ιατρούς συνταγογραγημένων φαρμάκων

Αθήνα 29.11.2011

Άνοιγμα ιατρικού επαγγέλματος
Aθήνα 9.11.2011

Αιφνιδιαστικά για άλλη μία φορά ο 
Υπουργός Υγείας κ. λοβέρδος κατά την 
προσφιλή του τακτική, ψευδόμενος κα-
τά συρροή προχωρά στο άνοιγμα του ια-
τρικού επαγγέλματος και παραδίνει την 
Υγεία στα μεγαλοεπιχειρηματικά συμφέ-
ροντα της Χώρας.

Με την εγκύκλιο αυτή ο Υπουργός με-
τατρέπει τους ιατρούς σε υπαλλήλους 
σουπερμάρκετ της Υγείας, αφού στο εξής 

όποιος θέλει ακόμη και μη ιατρός, μπορεί 
να ανοίξει ιατρείο, αρκεί να έχει τα κεφά-
λαια, να ιδρύσει αλυσίδες παραρτημάτων 
σε όποια περιοχή επιθυμεί και να παρέ-
χει Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας χαμηλού επιπέδου.

Ο Π.Ι.Σ. καταγγέλλει τον Υπουργό σαν 
αφερέγγυο γιατί άλλη μια φορά εξαπα-
τά τους έλληνες γιατρούς, προσπαθεί να 
τους εξαφανίσει, ανατρέποντας την μέχρι 

τώρα νομοθεσία για την άσκηση της ια-
τρικής και την παροχή υπηρεσιών υγείας 
στην Ελλάδα.

Ο Π.Ι.Σ. ζητά επιτακτικά να αποσυρθεί 
άμεσα η εγκύκλιος αυτή και να προχωρή-
σει ο Υπουργός στην υλοποίηση των υπο-
σχέσεων που είχε δώσει για μη εφαρμογή 
του στον Π.Ι.Σ. και στους ιατρικούς φορείς. 
Ήδη έχει ξεκινήσει τη διαδικασία νομικής 
ακύρωσης της διαβόητης εγκυκλίου.

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός Δρ. Κώστας I. Αλεξανδρόπουλος
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 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διοικητικό συμβούλιο 
ΠΑΤΟΥληΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος
ΤΣΟΥΚΑλΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ  Ταμίας
ΡΕΝΤηΣ ΑΧΙλλΕΑΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΑλΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝηΣ
  ΔΑΤΣΕΡηΣ ΙΩΑΝΝηΣ
  ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤηΡΙΟΣ
  ΕλΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕλΟΣ
  ΖΑΧΑΡΙΑΔηΣ ΕΜΜΑΝΟΥηλ
  ΘΕΜΙΣΤΟΚλΕΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ
  ΘΩΜΟΠΟΥλΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΚΑλΙΑΜΠΑΚΟΣ ΣΩΤηΡΙΟΣ
  ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΜΠΑΤΑΚηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
  ΠΙΤΣΟληΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  ΨΥΧΑΡηΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΒλΑΣΤΑΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑηλ 
ΧΡΟΝΟΠΟΥλΟΣ ΙΩΑΝΝηΣ
ΠΑΓΩΝη ΣΤΑΜΑΤΑ
ΑΓΓΕλΟΥ ΜΙΧΑηλ
ΑΠΟΣΤΟλΟΠΟΥλΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΠΟΥΖηΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΜΑΚηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟλΑΟΥ ΑΓΓΕλΟΣ
ΚΟΥλΑΣ ΧΑΡΑλΑΜΠΟΣ
λΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟλΥΤΙΜη
ΓΕΡΟλΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΑΚηΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚληΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΙΒΓΟΥληΣ ΣΤΥλΙΑΝΟΣ
ΑλΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥλΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝηΣΙΩΤηΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕλΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤη ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΕΡΒΑ ΚΑΝΕλλΑ
ΠΟΥλΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ
ΣΙΩΡΑΣ ηλΙΑΣ
ΠΙΤΣΟληΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝηΣ
ΨΥΧΑΡηΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ
ηλΙΑΔηΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΜΠΟΥλΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΡΖΩΝηΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕλΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑηλ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΥΧΑΡηΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΚΟΙλΙΑΣ ΣΩΤηΡΙΟΣ Πρόεδρος
ΥΦΑΝΤη ΑΙΚΑΤΕΡΙΝη Γενικός Γραμματέας
ΜΑΡΣΕλΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ταμίας
ΒΑΣΙλΟΠΟΥλΟΣ ΑλΕΞΑΝΔΡΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΑΓΓΕλΟΠΟΥλΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥλΟΣ ΧΡηΣΤΟΣ
  ΚΑΡΤΕΡη ΓΕΩΡΓΙΑ
  λΑΙΝΑΣ ΧΡηΣΤΟΣ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥλΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΒΑΣΙλΟΠΟΥλΟΣ ΑλΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟλΙΤΟΥ - ΜΑλΕΒΙΤη ΝΙΚΟλΕΤΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΤΣΑΟΥΣηΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ Πρόεδρος
ΤΣΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥλΟΣ ΧΑΡΙλΑΟΣ Ταμίας
ΒΑΦΙΑ ΕΙΡηΝη Αντιπρόεδρος
Μέλη ΓΑλΑΝΟΠΟΥλΟΣ ΧΡηΣΤΟΣ
  ΚΑΤΣΑΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
  λΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  ΠΑΝΑΓΟΥλΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΣΙΔηΡΟΠΟΥλΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
λΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΟΥλΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥλΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος
ΔΑΡΑΒΕλΙΑ ΑΓΓΕλΙΚη Γενικός Γραμματέας
ΤΣΙΜΠΟΥΚΕληΣ ΙΩΑΝΝηΣ Ειδικός Γραμματέας
ΣΑλΕΣΙΩΤηΣ ΙΩΑΝΝηΣ Ταμίας
ΚΩΣΤΑΚηΣ ΠΡΟΚΟΠηΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΒΑΣΙλΟΠΟΥλΟΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ
  ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
  ΠΟΓΙΑΤΖηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥλΟΥ ΔηΜηΤΡΑ
  ΜΠΑΚΑληΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΣΩΤηΡΟΠΟΥλΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
ΠΟΓΙΑΤΖηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΩΣΤΑΚηΣ ΠΡΟΚΟΠηΣ
ΣΑλΕΣΙΩΤηΣ ΙΩΑΝΝηΣ

Αποτελέσματα Δ.Σ. και εκπροσώπων στον ΠΙΣ Ιατρικών Συλλόγων 2011
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ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος
ΠΙΤΣΑΣ ΧΡηΣΤΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΦΑΧΟΥΡΙ ΙΜΠΡΑΧηΜ Ταμίας
ΚΟΚΚΟΦΙΤηΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΚΟΥΡΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  ΜΠΕΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
  ΜΠΕΝΤΕΒηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ
  ΑΓΡΟΤηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
  ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
  ΣΑΜΑΡΤΖηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΝΤΖΑΒΕλΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ
ΣΑΜΑΡΤΖηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΒΑΡΝΑληΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ Πρόεδρος
ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔηΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Γενικός Γραμματέας
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ταμίας
ΓΚΙΟΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Α’ Αντιπρόεδρος
ΣΙΝΑΠΙΔηΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Β’ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΒΑΦΕΙΑΔηΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
  ΜΠΑΝΤηΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΙΩΑΝΝΑΚηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΠΙΤΙΑΚΟΥΔηΣ ΜΙΧΑηλ
  ΠΟλΥΧΡΟΝΙΔηΣ ΑλΕΞΑΝΔΡΟΣ
  ΘΩΔηΣ ηλΙΑΣ
  ΚΟΥΤλΑΚη ΝΙΚΟλΕΤΑ
  ΒΑΦΕΙΑΔηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΑΡΑΜΠΑΤΖη ΣΟΦΙΑ
ΑΣΚηΤηΣ ΠΑΣΧΑληΣ
ΚΟλΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΝηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔηΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΒΑΣ ΟΘΩΝ
ΣΙΝΑΠΙΔηΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΟΥλΤΑΝΙΔηΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΣΤΑΚΟΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΖηΓΙΑΝΝΑΚηΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διοικητικό συμβούλιο 
ΤΣΙΡΩΝηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος
ΣΟΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟλΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΚΑΚΑΒΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ταμίας
ΠΑΠΑΔηΜηΤΡΙΟΥ ΔηΜηΤΡΙΟΣ Αντιπρόεδρος

Μέλη ΝΙΚΟλΟΠΟΥλΟΣ ΔηΜΟΣ
  ΠΑΠΙλΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΤΟληΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΟΥλΙΑΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΘΕΟΔΟΣηΣ-ΚΑΨΑΜΠΕληΣ ΠΑΥλΟΣ Πρόεδρος
ΚΑλΟΦΩΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΣΤηΝΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ταμίας
ΒΟΖΑΪΤη ΜΑΓΔΑληΝη Αντιπρόεδρος
Μέλη ΘΕΟΔΟΣηΣ ΙΩΑΝΝηΣ
  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥλΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΣΤΑΥΡΙΔηΣ ΜΙΧΑηλ
  ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΣΙΑΝΟΣ ΧΡηΣΤΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΑΚΤΥΠηΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΝηΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΕΞΑΔΑΚΤΥλΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος
ΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ Ταμίας
ΤΣΑΜηΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ Α’ Αντιπρόεδρος
ΧΑΤΖηΔηΜηΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ B’ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΔΑλΑΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΖΔΟΥΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  λΑλλΑΣ ΑΙΜΙλΙΟΣ
  ΜηΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚη-λΟΥΦΟΠΟΥλΟΥ ΜΑΡΙΑ
  ΠΙΤΣηΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  ΡΙΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  ΣΟΡΤΣηΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΤΣΙΑΟΥΣη ΑΣηΜΕΝΙΑ
  ΤΣΟλΑΚη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΕΙΡηΑΝΑ)

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕλΕΝη
ΒΑΙΤΣη ΒΙΟλΕΤΤΑ
ΒΑΚΙΡλη ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΔΑλΑΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΞΑΔΑΚΤΥλΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΜΠΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΖΑΡΙΦηΣ ΙΩΑΝΝηΣ
ΖΔΟΥΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΑΓληΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΚΑΡΑΧΑλΙΟΣ ΣΩΤηΡΙΟΣ
ΚΕΤΑΝηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑλΑΜΠΟΠΟΥλΟΣ ηλΙΑΣ
ΜηΤΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΜΠΟΜΠΟΤηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΠΟλΥΧΡΟΝΙΑΔηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΣΑΚΙΩΤΟΥ - ΜΠΙΝΤΟΥΔη ΜΑΡΙΑ
ΣΔΟΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΜηΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΩΝ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΦΙλΙΩ Πρόεδρος
ΑΝΑΝΙΚΑΣ λΟΥΚΑΣ Γενικός Γραμματέας
ΚΟΡΔΑΤΖηΣ ΙΩΑΝΝηΣ Ταμίας
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥλΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΑΝΑΔΙΩΤηΣ λΟΥΚΑΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥλΟΣ ΔηΜΟΣ
  ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔηΣ ΕΜΜΑΝΟΥηλ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΤΟΥΡΝΑΒΙΤηΣ ΕΥΑΓΓΕλΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥλΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΤΣΙΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥλΑ Πρόεδρος
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΣΙΟΝΤη-ΕΥΤΑΞΙΑ ΑλΕΞΑΝΔΡΑ Ταμίας
ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΑΙΜΙλΙΟΣ
  ΑΡΑΒΑΝηΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
  ΔΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑηλ
  ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΚΑΤΣΑΡΑΚηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
  ΜΑλΑΜΟΥ-ΜηΤΣη ΒΑΣΙλΙΚη
  ΜΑΣΑλΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΜηλΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΣΙΣΜΑΝΙΔηΣ ΣΩΚΡΑΤηΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΑΣηΜΑΚΟΠΟΥλΟΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚηΣ ΙΩΑΝΝηΣ
ΓΚΟλΑΣ ΕΥΑΓΓΕλΟΣ
ΖΕΡΒΟΥ-ΓΚΙΚΑ ΕλΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΤΣΑΡΑΚηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΚΩΣΤΟΥλΑ-ΤΣΙΑΡΑ ΑΓΓΕλΙΚη
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡηΣΤΟΣ
ΜΟΥλΙΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΑΡΑλΑΜΠΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΚΟΥΤΟΥΖηΣ ΙΩΑΝΝηΣ-ΝΙΚηΤΑΣ Πρόεδρος
ΠΑΠΑΝΙΚΟλΑΣ ΙΩΑΝΝηΣ Γενικός Γραμματέας
ΜΑΓΡΙΠληΣ ΠηΤΕΡ Ταμίας

ΑΠΟΣΤΟλΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΜΟΝΟΚΑΝΔηλΟΣ ΜΙΧΑηλ
  ΓΑΒΑλΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥηλ
  ΟΡΦΑΝΑΚη ΓΕΩΡΓΙΑ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΠΑΤΕλληΣ ΙΩΑΝΝηΣ
ΓΑΒΑλΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥηλ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος
ΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕληΣ Ταμίας
ΝΤΕληΣ ΙΩΑΝΝηΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΚΟΥλΟΚΤΣηΣ ΣΩΤηΡΙΟΣ
  ΚΥΠΡΙΖληΣ ΕΥΑΓΓΕλΟΣ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥλΟΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
  ΠΑΠΟΥλΙΑΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
  ΠΕΤΡΑΝηΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  ΤΣΙΑΟΥΣηΣ ηλΙΑΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΚΟΥλΟΚΤΣηΣ ΣΩΤηΡΙΟΣ
ΠΑΠΟΥλΙΑΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
ΡΩΤΣΙΑΜηΣ ΙΩΑΝΝηΣ
ΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΑλΕΞΙΟΣ Πρόεδρος
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γενικός Γραμματέας
ΜΠΑλΑΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΚληΣ Ταμίας
ΠΑΡηΓΟΡηΣ ΜΙΧΑηλ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
  ΑΣΠΙΩΤηΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  ΓΙΑΓΚΑΣ ΧΡηΣΤΟΣ
  ΚΟΥΡη ΜΑΡΙΑ
  ΓΑλΑΝηΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚηΣ ΜΥΡΩΝ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΓΟΝΙΔη ΜΑΡΙΑ
ΔΑΦΝηΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΠΟΪΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΚΟΥλΟΥΡηΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚηΣ ΜΥΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Διοικητικό συμβούλιο 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥλΟΣ ΠΑΝΤΑΖηΣ Πρόεδρος
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΣΤΑΜΩ Γενικός Γραμματέας
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ΘΕΟΦΙλΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ταμίας
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
 ΔΡΟΣΟΣ ΔηΜΟΣΘΕΝηΣ
 ΜΟΣΧΟΠΟΥλΟΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
 ΚΡΙΚΕλλη ΕΡΙΦΥλη

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΚΑλλΙΝΙΚΟΣ ΑλΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦλΑΜΙΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΒΑΣΙλΑΚΟΠΟΥλΟΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ Πρόεδρος
ΓΑΒΡΙηλΙΔηΣ ΑΓΑΠΙΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΚΟΝΤΟΓΟΥΝηΣ ΙΩΑΝΝηΣ Ταμίας
ΔΟΥΚΑΣ ΓΡηΓΟΡΙΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
  ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚηΣ ΘΕΟΦΙλΟΣ
  ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΣΙΔηΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  ΒΑΔΑΡληΣ ΕΥΡΙΠΙΔηΣ
  ΑΓΓΕλΟΠΟΥλΟΣ ΑΓΓΕληΣ
  ΣΑΟΥλΙΔηΣ ηλΙΑΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔηΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ
ΚΕΒΡΕΚΙΔηΣ ΘΩΜΑΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΣΠΟΝΤηΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
ΤΣΕΒΕΚΙΔηΣ ΧΑΡΑλΑΜΠΟΣ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ Πρόεδρος
ΦΙλΑΝΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΚΟΚΚΙΟΠΟΥλΟΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ Ταμίας
ΔΑΜΑΣΚηΝΟΣ ΣΩΤηΡΙΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΓΕΩΡΓΑΚη ΤΙΝΑ
  ΚΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΑΝΝηΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ
  ΜΕλλΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑλΑΝΤηΣ
  ΡΟΒηλΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΦΑΡΜΑΚηΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ
  ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑλΕΞΑΝΔΡΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΚΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΔΑΜΑΣΚηΝΟΣ ΣΩΤηΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΤΖηΣ ΙΩΑΝΝηΣ
ΚΑλΥΒΑΣ λΑΜΠΡΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΦΡΑΤΖΑΚη ΜΑΡΙΑ Πρόεδρος
ΚΑΜΠΑΝηΣ ΙΩΑΝΝηΣ Γενικός Γραμματέας
ΤΣΟΥλΦΑ ΜΑΚΡΙΝΑ Ταμίας
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚηΣ ΕΜΜΑΝΟΥηλ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΤΑλλΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΠΑΠΑΒΑΣΙλΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝηΣ
  λΑΜΠΡΙΑΝΙΔηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΤΑλλΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΜΠΑΝηΣ ΙΩΑΝΝηΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΤΣΙΡΩΝη ΜΑΡΙΑ Πρόεδρος
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥλΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ Γενικός Γραμματέας
ΡΕΒηΣ ΣΩΚΡΑΤηΣ Ταμίας
ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΠΑΥλΑΚΟΣ ΣΤΕλΙΟΣ
  ΑΡΑΠηΣ ΦΩΤΙΟΣ
  ΠΑΠΑΚΟΥ ΕλΕΝη
  ΜΙΧΕλΟΓΓΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝηΣ
  ΜΑΡΙΟληΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
  ΒΟΥΝΑΣηΣ ΑλΕΞΑΝΔΡΟΣ
  ΜΠΟΥΦΙΔηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
λΥΚΟΥΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ
ΠΑΥλΑΚΟΣ ΣΤΕλΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚη
ΜΙΧΕλΟΓΓΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝηΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥλΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος
ΜΕΡΑΣ ΜΙΧΑηλ Γενικός Γραμματέας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ Ταμίας
ΚΕλλΑΣ ΧΡηΣΤΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΜΑΚΡη ΕΙΡηΝη
 ΑλΒΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
 ΤΣΙΤΣΙΡΙΚη-ΚΑΡΑΜηΤΣΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
 ΣΚΟΥλΑΡΙΓΚηΣ ΙΩΑΝΝηΣ
 ΠΑΠΠΑ ΔηΜηΤΡΑ
 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ λΑΜΠΡΟΣ
 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΕΙΡηΝη
 ΝΤΑΦΟΥληΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΜΕΡΑΣ ΜΙΧΑηλ
ΡηΓΑ-ΚΑΡΔΟΥλΑ ΜΑΓΔΑληΝη
ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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ΠΕλΕΚΟΥΔΑ ΕλΕΝη
ΤΑΨΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΙΖΟΥληΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΤΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ λΑΜΠΡΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ Πρόεδρος
ΑΝΙΤΣΑΚηΣ ΧΑΡΑλΑΜΠΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΑΡΩΝηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ταμίας
ΠΑΠΑλΥΣΑΝΔΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΑΜΠΑΤΖηΣ ΠΟλΥΔΩΡΑΣ
  ΓΑληΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΙλλΕΑΣ
  ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
  ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ
  ΖΕΡΔΕληΣ ΙΩΑΝΝηΣ
  ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΑΝΙΤΣΑΚηΣ ΧΑΡΑλΑΜΠΟΣ
ΓΑληΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΕΡΔΕληΣ ΙΩΑΝΝηΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΓΡηΓΟΡηΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Πρόεδρος
ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝηΣ Γενικός Γραμματέας
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ταμίας
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝηΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΓΕΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟλΟΣ
  λΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
  ΚΑΤΩΠΟΔη ΜΑΡΙΑ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
λΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΜΑΥΡΕΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Διοικητικό συμβούλιο 
ΤΡΟΜΠΟΥΚη ΜΑΡΙΑ Πρόεδρος
ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝηΣ Γενικός Γραμματέας
ΚΑΤΩΠΟΔηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ταμίας
λΥΤΡΙΔηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΚΡΙΚΟΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ
  ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝηΣ
  ΑΡΚΟΥΜΑΝηΣ ΠΕΤΡΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΚΑλΟΓηΡΟΥ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ
ΚΙΝΤΖΟΓλΑΝΑΚηΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΔΡΑΜηΤΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΟΣ ΧΡηΣΤΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΓΡηΓΟΡΙΟΥ ΦΙλΙΤΣΑ Ταμίας
ΚΩΣΤΑΚηΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη λΟΓΔΑΝΙΔηΣ ΧΡηΣΤΟΣ
  ΣΑΡΑΚηΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ
  ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑηλ
  ΚΩΣΤηΣ ΙΩΑΝΝηΣ
  ΜΕΪΚΟΠΟΥλΟΣ ΜΙΧΑηλ
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟλΑΟΣ
  ΔΟΥΡΑΣ ΑλΕΞΑΝΔΡΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΓΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΚηΣ ΑλΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΚηΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΣΑΜηΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑηλ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝηΣ Πρόεδρος
ΜΑΤΣΙΚΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟλΑΟΥ ΕλΕΝη Γενικός Γραμματέας
ΓΚΡΕΚΑ ΕλΕΝη Ταμίας
ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιπρόεδρος
ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
ΡΟΜΠΟλΑ ΑΜΑλΙΑ Εκπρόσωπος Τύπου
Μέλη ΑΣηΜΑΚΟΠΟΥλΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΤΡΙΒληΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥλΟΣ
  ΧΑΡΑλΑΜΠΟΠΟΥλΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΒΟΓΙΑΤΖη ΑΙΚΑΤΕΡΙΝη
  ΜΠΑΙΚΟΥΣηΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΜΑΤΣΙΚΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟλΑΟΥ ΕλΕΝη
ΜΟΥΡΚΟΥΣηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΧΑΡΑλΑΜΠΟΠΟΥλΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΟΥΡΟΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΜΙΧΑηλ ΜΙΧΑηλ Πρόεδρος
ΠΑΝΟΜηΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΜΠΟΥΡηΣ ΙΩΑΝΝηΣ Ταμίας
ΝΙΚΟλΟΠΟΥλΟΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΑΠΟΣΤΟλΟΠΟΥλΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΓΑλΙΩΤΟΣ ΧΡηΣΤΟΣ
  ΚΑΡΑΚΥΚλΑΣ ΧΑΡΑλΑΜΠΟΣ
  ΠΑΥλΑΚηΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝηΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
  ΤΖΩΡΤΖΙΝηΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
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Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΑΠΟΣΤΟλΟΠΟΥλΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΙΟΥλΟΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΔΙΠλΑΡηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥλΟΣ ΙΩΑΝΝηΣ
ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΙΝηΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πρόεδρος
ΣΟΥλΙΩΤηΣ ΑΠΟΣΤΟλΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΣΠΑΝΟΠΟΥλΟΣ ΙΩΑΝΝηΣ Ταμίας
ΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΨΥΡΡΙΔηΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ
  ΦΕλΕΚΙΔηΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  ΝΙΚηΦΟΡΙΔηΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
  ΒΕΡΒΕλΙΔηΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
  ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΘΑ
  ΣΑΒΒΙΔηΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥλΟΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΒΕΡΒΕλΙΔηΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
ΖΑΚΟΠΟΥλΟΣ ΧΑΡΙλΑΟΣ
ΣΑΒΒΙΔηΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΣΩΤηΡΟΥΔηΣ ΑΠΟΣΤΟλΟΣ Πρόεδρος
ΜΑΖΑΡΑΚηΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Γενικός Γραμματέας
ΣΚΡΟΥΜΠηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ταμίας
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΓΑΤΟΠΟΥλΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝη
  ΓΙΑΚΟΥΜηΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  ΔΑΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝηΣ
  ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
  ΚΩΣΤΑΚΙΩΤηΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
  ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ
  ΣΚΟΥΡλΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΤΕΡΖηΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
  ΤΟΥλΓΑΡΙΔηΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΓΑΤΟΠΟΥλΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝη
ΓΙΑΚΟΥΜηΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΚΟΥληΣ ΕΥΑΓΓΕλΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ
ΝΑΣΙΟΠΟΥλΟΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
ΠΕλΕΤΙΔηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΑΜΠληΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
ΣΚΡΟΥΜΠηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤηΡΟΥΔηΣ ΑΠΟΣΤΟλΟΣ
ΤΖΙΦΑΣ ΣΩΤηΡΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Πρόεδρος
ΣΑΡΩΦ ΠΑΥλΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΚΑΡλΕΣ ΙΩΑΝΝηΣ Ταμίας
ΚΑΨΟΚΟληΣ ΙΩΑΝΝηΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΔΟΥΒη ΓΕΩΡΓΙΑ
  ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
  ΚΟΣΜΟΠΟΥλΟΥ ΟλΓΑ
  ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝηΣ Δ. ΣΑΡΑΝΤΟΣ
  ΜΠΟΥΚΟΥΒΑλΑ ΜΑΡΙΑ
  ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓλΟΥ ΝΙΚΟλΑΟΣ
  ΠΙΣΙΜΙΣηΣ ΕΥΑΓΓΕλΟΣ
  ΠλΑΤΑΝηΣΙΩΤηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
  ΡΑΜΜΟΣ ΧΡηΣΤΟΣ
  ΣΟΥΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
  ΨΑλΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑηλ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΑλΕΞΟΠΟΥλΟΣ ΑλΕΞΙΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΣ ΕλΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΖΑΙΡηΣ ΜΙΧΑηλ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥλΟΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥηλ
ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΚΟΣΜΟΠΟΥλΟΥ ΟλΓΑ
ΜΑΚΡη ΒΑΣΙλΙΚη
ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΑλΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΤΣΙλΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝηΣ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΠΕΤΡΑΣ ΧΑΡΑλΑΜΠΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥλΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΨΑλΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑηλ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΚΑλΟΥΔηΣ ΣΤΥλΙΑΝΟΣ Πρόεδρος
ΜΟΥΜΤΖΙΔΕλληΣ ΘΩΜΑΣ Γενικός Γραμματέας
ΚΥΠΑΡΙΣη ΓΙΑΝΝΟΥλΑ Ταμίας
ΚΑλΦΑΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΜΑΚΡΙΔηΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  ΜΕλΙΣΣΑΝΙΔηΣ ΠΑΥλΟΣ
  ΚΩΤΟΥλΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝη
  ΠΑΣΧΩΝη ΦλΩΡΑ
  ΒΑΣΙλΕΙΑΔηΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥλΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΜΟΥΜΤΖΙΔΕλληΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΑΚΡΙΔηΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔηΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΤλΑΚΙΔηΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥλΟΥ ΕΙΡηΝη
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ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΜΠΕΡΕΔηΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ Πρόεδρος
ΤΣΑΝΙΚΙΔηΣ ηΡΑΚληΣ Γενικός Γραμματέας
ΤΣΑΝΑΞΙΔηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ Ταμίας
ΞΥλΟΥΡηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΖΑΧΑΡΟΠΟΥλΟΣ ΑΧΙλλΕΑΣ
  λΙΑΜΟΣ ΟΜηΡΟΣ
  ΜΑλλΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
  ΠΑΓΑΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝηΣ
  ΡΑΔηΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  ΣΑΡηΓΙΑΝΝΙΔηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΦΥΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΖΕΡΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟλΟΣ
ΞΥλΟΥΡηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΣΑΡηΓΙΑΝΝΙΔηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝηΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΜΠΑΚΟλΑΣ ΕΥΑΓΓΕλΟΣ Πρόεδρος
ΓΟΥΣηΣ ΧΡηΣΤΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΠΑΠΑΜΙΧΑηλ ΕΥΤΥΧΙΑ Ταμίας
ΧΑΤΖηΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
  ΝΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝηΣ
  ΑΥΔΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝη
  ΣΟΥΒΑΤΖΟΓλΟΥ ΡΙΖΟΣ
  ΤΖΟΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΝΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝηΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΚΟΡΔΕλλΑ ΒΑΣΙλΙΚη
ΣΟΥΜΑλΕΥΡηΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΓΑλΑΝΟΠΟΥλΟΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ Πρόεδρος
ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝηΣ Γενικός Γραμματέας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥλΟΣ ΙΩΑΝΝηΣ Ταμίας
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕλΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΠΑΝΕΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
  ΜΠΑλΟΔηΜΟΣ ΧΡηΣΤΟΣ
  ΚΟΡΔΑΣ ΑλΕΞΙΟΣ
  ΧΡΟΝηΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝηΣ
  ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
  ΜΙΣΥΡηΣ ΑλΕΞηΣ
  ΑλΕΞΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΓΑλΑΝΟΠΟΥλΟΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΑλΕΞΙΟΣ

ΚΙΡΚΙλΕΣηΣ ΙΩΑΝΝηΣ
ΧΡΟΝηΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝηΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΣΤΕΦΑΝΑΚηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος
ΞΥΠΟλΥΤΑΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΕλΕΥΘΕΡΙΑΔηΣ ΚΟΣΜΑΣ Ταμίας
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚηΣ ΣΤΥλΙΑΝΟΣ Α’ Αντιπρόεδρος
ΜΑΡΚΑΚηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΨΑΡΟΥΔΑΚη ΚΑλλΙΟΠη
  ΤΖΑΓΚΑΡΑΚηΣ ΕΜΜΑΝΟΥηλ
  ΣΙΒΑΡΟΠΟΥλΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
  ΓΑλΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΣΤΕΦΑΝΑΚηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΑΚηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΡΙΔΑΚηΣ ΙΩΑΝΝηΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡηΣΤΟΣ Πρόεδρος
ΜΥΡΟΦΟΡΟΥ ΙΩΑΝΝηΣ Γενικός Γραμματέας
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ Ταμίας
ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕλΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΑΝΝΑΚηΣ ΚΑλλΙΣΤΟΣ
  ΖΑΡΙΦηΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤηΣ
  ΚΑΤΣΙΜΠΡηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΜΙΧΑηλΙΔηΣ ΙΩΑΝΝηΣ
  ΣΠΑΡΤΑλη ΧΡΥΣη
  ΣΤΟΥΡΑΪΤηΣ ΙΩΑΝΝηΣ
  ΤΣΟλΕΡΙΔηΣ ΘΕΟΦΙλΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡηΣΤΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥλΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΥΡΟΦΟΡΟΥ ΙΩΑΝΝηΣ
ΜΠΑΚΑΡηΣ ΘΕΟΔΟΣηΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΑΡΤΑλη ΧΡΥΣη
ΦΡΟΝΑΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΜηΤΣΑΚη-ΑΠΟΣΤΟλΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Πρόεδρος
ΥΦΑΝΤηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΧΑλΒΑΤΖηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ταμίας
ΔηΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΚΑΚλΑΜΑΝηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
 ΤΖΙΑΡΝΤΙΝΑ ΦΑΜΠΙΟ
 ΤΣΟΥΜΑΝη ΖΩη
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Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΥΦΑΝΤηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΑΤΖΩΤηΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΚΑλΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Πρόεδρος
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ Γενικός Γραμματέας
ΟΡλΙΑΚληΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ταμίας
ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ ΧΡηΣΤΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη
  ΑΡΓΥΡΙΑΔηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
  ΒΑΚΑλΟΣ ΑΓΓΕλΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚηΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  Ελ ΧΑΤΙΜΙ ΜΑΡΙΑ
  ΝΟΦΑλ ΦΑΡΑΧ
  ΠΑΝηΓΥΡΟΠΟΥλΟΥ ΑΝΝΑ
  ΧΑΜΠΑΡΙΔΟΥ ΑΘηΝΑ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΒΑΚΑλΟΣ ΑΓΓΕλΟΣ
ΒΕλΙΩΤηΣ ΧΑΡΑλΑΜΠΟΣ
ΚΑΚΑΡΙΔηΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
ΚΑλλΙΝΙΚΙΔηΣ ΘΕΟΦΙλΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥλΑ
ΝΟΦΑλ ΦΑΡΑΧ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΣΠΕΝΤΖΑΡηΣ λΟΥΚΑΣ Πρόεδρος
ΣΑΡΟΥλΑΚηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚη ΝΤΟΡΕΤΤΑ-ΝΤΟΡΟΘΥ Ταμίας
ΚΑΤΣΑΡΑΚηΣ ΙΩΑΝΝηΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΜΑΚΡηΣ ΜΙΧΑηλ
  ΠΟΥΓΟΥΝΙΑΣ ΜΙΧΑηλ
  ΣΠΥΡΙΔΑΚηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΜηΝΤΖΑΡΙΔηΣ ΕΜΜΑΝΟΥηλ
ΣΟλΙΔΑΚηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος
ΧΡηΣΤΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝηΣ Γενικός Γραμματέας
ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ Ταμίας
ΚΑλΟΓηΡΟΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕλΕΥΘΕΡΙΟΣ
  ΧΙΩΤηΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  ΠΑΓΔΑΤΟΓλΟΥ ΚΥΡΙΑΚη
  ΒΟΥΤΣΕλΑ ΔΩΡΟΘΕΑ
  ΝΑΤΣΙΝΑ ΔηΜηΤΡΑ
  ΖΙΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
  ΤΑΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΓΕΝΕΤΖΑΚη ΣΩΤηΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕλΟΥ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
ΚΩΤΣηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΜΟΥΡΓΕλΑΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΜΠΑΝΤηΣ ΕΥΑΓΓΕλΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥλΟΣ ΧΡηΣΤΟΣ Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔηΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ Ταμίας
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη λΙΑΤΟΠΟΥλΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  ΝΑΝηΣ λΥΚΟΥΡΓΟΣ
  ΜΑλλΙΑΡΟΥ ΜΑΡΘΑ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
λΙΑΣΟΠΟΥλΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥλΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΚΑλλΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Πρόεδρος
ΜΕΡΙΝΟΠΟΥλΟΣ ΧΡηΣΤΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΚΥΡΙΑΚΙΔηΣ ΑλΕΞΑΝΔΡΟΣ Ταμίας
ΠΑΠΟΥλΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΚΟΥλΕληΣ ΑΓΓΕλΟΣ
  ΚΑΤΣΑΚΟΥλΑΣ ΙΩΑΝΝηΣ
  ΣΟΥλΑΝΤΖΟΥ ΖΩη

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΚΑΣΤΡΙΤηΣ ηλΙΑΣ
ΚΑΤΩΠΟΔη ΕΥΑΝΘΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥλΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος
ΚΟΚΚΑλη ΣΤΑΜΑΤΙΑ Γενικός Γραμματέας
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ Ταμίας
ΔηΜΟΠΟΥλΟΥ ΣΟΦΙΑ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΓΟΥΓΟΥλΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
  ΤΣΑλΑΜΑΣ ΧΡηΣΤΟΣ
  ΚΑλΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΚΝΙΓΚΙΝΙΤΣ ΜΠΡΑΝΙΣλΑΒ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΙΟΡΔΑΝΙΔηΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔηΜηΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕλΙΔηΣ ΘΩΜΑΣ
λΕΒΑΔΙΩΤηΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ
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Διοικητικό Συμβούλιο 
ΚΑΣΤΑΝΑΚηΣ ΜΙλΤΙΑΔηΣ Πρόεδρος
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΜΙλΤΙΑΔηΣ Γενικός Γραμματέας
ΚΟΜΑΤΣΟΥλΑΚηΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ταμίας
ΒΟΥλΓΑΡΙΔηΣ ΜηΝΑΣ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΑΡΧΟΝΤΑΚηΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΖΟλΙΝΔΑΚη ΑΓΓΕλΙΚη
  ΜΠΑΤΑΚηΣ ΧΑΡΑλΑΜΠΟΣ
  ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚη ΠΑΡΑΣΚΕΥη
  ΠΕΤΡΟΥλΑΚηΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ
  ΤΖΑΝΑΚΑΚηΣ ΜΙΧΑηλ
  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΑλΙΦΙΕΡΑΚηΣ ΕΜΜΑΝΟΥηλ
ΑΠΟΣΤΟλΑΚηΣ ΙΩΑΝΝηΣ
ΒΟΥλΓΑΡΙΔηΣ ΜηΝΑΣ

ΜΠΑΡΔΑΤΣΟΥ ΝΙΚη
ΜΠΑΤΑΚηΣ ΧΑΡΑλΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚηΣ ΕΜΜΑΝΟΥηλ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο 
ΧΑλΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος
ΚΑΡΤΑληΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΣΤΑΥΡΑΚηΣ ΙΩΑΝΝηΣ Ταμίας
ΤΟΠΑΚΑ  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Αντιπρόεδρος
Μέλη ΔΑΜΑλΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔηΜΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΑΔηΣ ΙΩΑΝΝηΣ
  ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥλΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΠλΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΜΟΣΧΟΥΡηΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ

Εκπρόσωποι στον Π.Ι.Σ.
ΣΜΥΡΝΙΟΥΔηΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
ΜΙΧΑηλΙΔηΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η
συγγραφή ενός ιατρικού βιβλίου αποτελεί πρόκληση για τους συγγραφείς, 

ιδιαίτερα όταν πραγματεύεται ένα αντικείμενο που καθημερινά καινούρια 

δεδομένα έρχονται να αλλάξουν το τοπίο, τόσο σε επίπεδο γνώσης, όσο 

και καθημερινής κλινικής πράξης.

Ο δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΔΕΛ) αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος βιβλίου και θα 

τολμήσουμε να πούμε ότι οι συγγραφείς ανταποκρίθηκαν με μεγάλη επιτυχία στην πρόκληση αυτή. 

Ο λεπτομερής τρόπος παρουσίασης της μέχρι τώρα γνωστής αιτοπαθογένειας, της επιδημιολογίας, 

των κλινικών εκδηλώσεων, της ανοσολογικής και ιστολογικής διερεύνησης, της συσχέτισης με τον 

Σ.Ε.Λ. και άλλες δερματοπάθειες και κυρίως της θεραπείας του Δ.Ε.Λ. με τις σύγχρονες εξελίξεις, 

μετατρέπει το βιβλίο σε σημείο αναφοράς για τους συναδέλφους ιατρούς Δερματολόγους ή μη. 

Θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους νέους ιατρούς, που δεν εξαντλείται με την πρώ-

τη ανάγνωση. 

Οφείλουμε να συγχαρούμε τους συγγραφείς για την ενδελεχή έρευνα χρόνων που αποτυπώνε-

ται σε αυτό το βιβλίο, καθώς και να τους ευχαριστήσουμε για τη συγγραφή ενός βιβλίου αναφο-

ράς όσο αφορά στο Δερματικό Ερυθηματώδη Λύκο.

Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος
Κλινικές Μορφές, Παθογένεια, Εργαστηριακή Διάγνωση και Θεραπεία
Γεωργία Αυγερινού Αναπλ. Καθ. Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Παναγιώτης Γ. Σταυρόπουλος Επ. Καθ. Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανδρέας Κατσάμπας Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
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