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Αγαπητές και Αγαπητοί 
Συνάδελφοι,

Ο ΙΣΑ την τετραετία που λή-
γει κάτω από άκρως αντίξοες 
συνθήκες, μέσα σε μια πρω-
τοφανή υγειονομική κρίση, με 
την ψήφο εμπιστοσύνης σας, 
κέρδισε σημαντικές μάχες, για 
τον ιατρικό κόσμο. Εξαντλή-
σαμε όλα τα μέσα, για να απο-
τρέψουμε δυσμενείς εξελίξεις 
και να πετύχουμε τις δίκαιες 
διεκδικήσεις μας, για κρίσι-
μα επαγγελματικά, ασφαλιστι-
κά, φορολογικά, εργασιακά και 
άλλα θέματα.

Ουκ έστι αριθμός παρεμβάσεων 
στα Υπουργεία Υγείας, Οικονο-
μικών, Εργασίας κ.ά., καθώς και 
αναρίθμητες ήταν οι προσφυ-
γές στη Δικαιοσύνη, όπου πετύ-
χαμε να διασώσουμε σημαντικά 
κεκτημένα. Κρατήσαμε δυνα-
τή και ανεξάρτητη τη φωνή του 
ιατρικού κόσμου, συγκρουστή-
καμε πολλάκις με την πολιτική 
ηγεσία και δώσαμε μάχη, για τα 
αιτήματα των μελών μας. Όλα 
αυτά τα χρόνια που μας εμπι-
στευτήκατε με τη ψήφο σας, 
υπηρετήσαμε με τόλμη το συμ-

φέρον του ιατρικού κόσμου και 
της δημόσιας υγείας. 

Μέσα στη μεγάλη υγειονομική 
κρίση, ο Σύλλογός μας, πρωτο-
στάτησε διασφαλίζοντας οικο-
νομική ενίσχυση και μέσα προ-
φύλαξης για τα μέλη του και 
διεκδικώντας συνθήκες ασφα-
λούς άσκησης του έργου τους. 
Στήριξε τους Νοσοκομειακούς 
Ιατρούς που κάτω από άκρως 
δύσκολες συνθήκες, στην αντι-
μετώπιση του πανδημικού κύ-
ματος ανεδείχθησαν για μια 
φορά ακόμη, στυλοβάτες του 
ΕΣΥ, με αμοιβές αναντίστοιχες 
του σημαντικού έργου που επι-
τελούν. Διεκδικήσαμε καλύτερες 
αμοιβές και συνθήκες εργασίας 
καθώς και προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού, για τους γιατρούς 
του δημόσιου τομέα.

Δώσαμε μάχη και για τον ελευθε-
ροεπαγγελματία ιατρό που αγω-
νίζεται να επιβιώσει. Διεκδική-
σαμε να διορθωθούν οι χρόνιες 
στρεβλώσεις, στις εργασιακές 
σχέσεις και στις αμοιβές των 
γιατρών, στον ιδιωτικό τομέα 
της υγείας ενώ έχουμε πάρει ση-
μαντικές πρωτοβουλίες, προκει-

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Σας καλώ να δώσετε δυναμικό παρών
στις εκλογές για να αποφασίσουμε
Όλοι Μαζί για το μέλλον μας

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΠροεδροΣ Ι.Σ.Α.
επικοινωνία: 

email: proedros@isathens.gr 
facebook: www.facebook.

com/giorgos.patoulis 
twitter: @George_Patoulis
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μένου να εφαρμοστεί η κείμενη 
νομοθεσία που διέπει τις εργα-
σιακές σχέσεις και τις αμοιβές 
των ιατρών που εργάζονται στις 
ιδιωτικές κλινικές. Ζητήσαμε την 
σύναψη και τήρηση Συλλογικών 
Συμβάσεων, για τους συνεργα-
ζόμενους γιατρούς, με ιδιωτικές 
κλινικές καθώς και για τους ια-
τρούς παρόχους του ΕΟΠΥ, προ-
κειμένου να διασφαλιστούν τα 
επαγγελματικά τους συμφέρο-
ντα, απέναντι σε οποιαδήποτε 
αυθαιρεσία.

Ο ΙΣΑ έχει επίσης δώσει μάχη για 
να καταργηθεί το αναχρονιστικό 
μέτρο του clawback που οδηγεί 
τον ιατρικό κλάδο, στην οικο-
νομική εξαθλίωση. Καταστήσα-
με σαφές ότι δεν θα επιτρέψου-
με να κλείσουν τα ιατρεία της 
γειτονιάς και να παραδοθεί η 
υγεία, στα μεγάλα οικονομικά 
συμφέροντα. 

Προτεραιότητά μας αποτελεί 
η στήριξη των νέων συναδέλ-
φων που κάνουν τα πρώτα τους 

επαγγελματικά βήματα σε αντί-
ξοοες συνθήκες και πρέπει να 
επιβιώσουν σε ένα δύσκολο πε-
ριβάλλον. Ο ΙΣΑ έδωσε αγώνα 
για να μπορεί ο γιατρός να ζει με 
αξιοπρέπεια στη χώρα του και 
να σταματήσει η μετανάστευση 
του υψηλά εξειδικευμένου ια-
τρικού προσωπικού. 

Εκπροσωπήσαμε με συνέπεια το 
σύνολο των ιατρών, που κάτω 
από εξαιρετικά δυσμενείς συν-
θήκες δίνουν τη μάχη για την 
επιστημονική και επαγγελματι-
κή τους επιβίωση. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, οι εκλο-
γές την 16 και 17 Οκτωβρίου, 
είναι από τις κρισιμότερες και 
αυτό, γιατί διεξάγονται σε μια 
περίοδο αρνητικών εξελίξεων, 
παγκοσμίως, με τις κοινωνίες να 
δοκιμάζονται, όπως και ο χώρος 
της Υγείας, αλλά και το λειτούρ-
γημά μας ως ιατρών.

Σήμερα χρειαζόμαστε -περισ-
σότερο από κάθε άλλη φορά- 

ισχυρή φωνή και συνδικαλι-
στική εκπροσώπηση, για να 
προχωρήσουν οι απαιτούμενες 
αλλαγές στον χώρο της υγείας, 
που θα υπηρετούν το συμφέρον 
του πολίτη-ασθενή και την αξιο-
πρέπεια του Έλληνα Γιατρού.

Είναι η ώρα της συνέχισης των 
αγώνων μας, η ώρα της συσπεί-
ρωσης και διεκδίκησης, μαζικά, 
των δίκαιων αιτημάτων μας, με 
προτάσεις ρεαλιστικές, βιώσι-
μες και πραγματοποιήσιμες.

Όπου κι αν ανήκουμε, ό,τι κι 
αν πιστεύουμε, αυτό που μας 
ενώνει, είναι η αξιοπρέπειά μας 
και οφείλουμε συλλογικά και 
ενωτικά να την υπερασπίσουμε.

Σας καλώ να δώσετε δυναμικό 
παρών στις εκλογές της 16ης 
-17ης Οκτωβρίου, για να απο-
φασίσουμε Όλοι Μαζί για το 
μέλλον μας.

Γιώργος Πατούλης
Πρόεδρος ΙΣΑ 

Συμμετοχή – Ενότητα – Αγώνας

Σας καλώ να δώσετε δυναμικό παρών στις εκλογές 
της 16ης – 17ης Οκτωβρίου, για να αποφασίσουμε 

Όλοι Μαζί για το μέλλον μας
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
απέστειλε επιστολή στον Υπουρ-
γό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη, με την 
οποία ζητά τη σύναψη Συλλογικής 
Σύμβασης των ιατρών παρόχων 
με τον ΕΟΠΥΥ, κατά το πρότυπο 
των φαρμακοποιών ή φυσικοθερα-
πευτών, επισυνάπτοντας σχετικό 
σχέδιο. Όπως επισημαίνει χαρα-
κτηριστικά αποτελεί όχι μόνο πολι-
τική του δέσμευση, αλλά και μέσο 
για την κατά νόμο επίτευξη των 
σκοπών των Ιατρικών Συλλόγων 

(πρβλ. αρθρ. 292 του ν. 4512/2018- 
ΦΕΚ Α 5). 
Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ 
αναφέρονται τα εξής:
«Επισυνάπτουμε σχέδιο συλλογι-
κής συμβάσεως που αποτελεί για 
μας μονόδρομο. Και τούτο όχι μόνο 
για λόγους ίσης μεταχείρισης με 
τους παραπάνω παρόχους, αλλά 
γιατί ο τομέας της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, ενόψει ιδία της 
παράτασης ισχύος του clawback, 
αλλά και της έμπρακτης αυθαι-

ρεσίας και άλλων ασφαλιστικών 
φορέων έχει οδηγήσει στην οι-
κονομική και ηθική, πρωτίστως, 
εξουθένωση των συναδέλφων, αν 
όχι στην απελπισία. Η αντιμετώπι-
ση αυτή σε ένα κλάδο που με αυτα-
πάρνηση ανταποκρίθηκε στις επι-
ταγές της πολιτείας κατά το χρόνο 
της πανδημίας δεν είναι ούτε δί-
καιη, ούτε τιμά την πολιτεία, ανε-
ξάρτητα από το αν οφείλεται σε 
οικονομικούς, δημοσιονομικούς ή 
οποιουσδήποτε άλλους λόγους».

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
απέστειλε επιστολή στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας κα. 
Α. Γκάγκα , στην οποία ζητά, η 
μεταφορά των ειδικευομένων σε 
άλλα νοσοκομεία από αυτά που 
ήδη υπηρετούν, να πραγματο-
ποιείται μόνο για εκπαιδευτικούς 
λόγους και όχι για κάλυψη διοικη-
τικών αναγκών.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ 
αναφέρονται τα εξής:

«Πληροφορηθήκαμε ότι έχετε ζη-
τήσει τις απόψεις του ΠΙΣ σχετικά 
με την εκτίμηση των ελλείψεων 
των ειδικευομένων ανά ειδικότη-
τα για τα επόμενα δέκα χρόνια, 
συμπέρασμα το οποίο θα πρέπει 
να προκύψει μετά από γόνιμο και 
εκτενή διάλογο με τις αρμόδιες Ια-
τρικές Εταιρίες ανά ειδικότητα και 
τους Ιατρικούς Συλλόγους. 

Ως προς το δεύτερο ερώτημά σας, 
για την εκπαίδευση ειδικευο-

μένων στις διάφορες ιατρικές ει-
δικότητες σε συστάδες νοσοκο-
μείων, πάγια γνώμη μας είναι ότι 
η μεταφορά των ειδικευομένων 
σε άλλα νοσοκομεία από αυτά 
που ήδη υπηρετούν, πρέπει να 
πραγματοποιείται μόνο για εκ-
παιδευτικούς λόγους και πάντα 
με την σύμφωνη γνώμη του ειδι-
κευόμενου ιατρού και σε καμία 
περίπτωση για κάλυψη διοικη-
τικών αναγκών του εκάστοτε 
νοσοκομείου».

Ο ΙΣΑ με επιστολή του στον Υπουργό Υγείας, ζήτησε τη σύναψη 
Συλλογικής Σύμβασης των ιατρών παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ
και απέστειλε σχετικό Σχέδιο

Με επιστολή του ο ΙΣΑ ζητά, η μεταφορά των ειδικευομένων σε άλλα 
νοσοκομεία να πραγματοποιείται μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
απέστειλε επιστολή στον Υπουρ-
γό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη, με 
την οποία ζητά να δοθεί η δυ-
νατότητα και στους γιατρούς να 
εγγράφουν πολίτες σε προσωπι-
κό ιατρό, όπως προβλέπεται για 
τους φαρμακοποιούς.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ στην επιστολή 
του αναφέρει τα εξής:
«Οι πολίτες που εγγράφονται 
υποχρεωτικά σε προσωπικό ια-
τρό, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 

του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 
(Α’ 115), δύνανται να εγγράφο-
νται σε αυτόν μέσω των ιδιω-
τικών φαρμακείων. Η δαπάνη 
για την εφαρμογή του παρόντος 
καλύπτεται από συγχρηματο-
δοτούμενα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση προγράμματα, τηρου-
μένων των κανόνων κρατικών 
ενισχύσεων. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Υγείας, Οικονομι-
κών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων δύνανται να καθορίζονται 
ο τρόπος και η διαδικασία εγγρα-

φής των πολιτών σε προσωπικό 
ιατρό μέσω των ιδιωτικών φαρ-
μακείων, το ύψος της αποζημίω-
σης των φαρμακοποιών για κάθε 
εγγραφή, ο τρόπος και ο φορέας 
καταβολής της αποζημίωσης και 
η διαδικασία εκκαθάρισής της, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμο-
γή του παρόντος. Ενόψει της ως 
άνω διάταξης αιτούμαστε όπως 
υπάρξει σχετική πρόβλεψη και 
για τη δυνατότητα εγγραφής των 
πολιτών μέσω των ιατρών».

Ο ΙΣΑ με επιστολή του στον Υπουργό Υγείας, ζητά να δοθεί
η δυνατότητα και στους γιατρούς να εγγράφουν πολίτες 
σε προσωπικό ιατρό 
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Τα σοβαρά προβλήματα που αντι-
μετωπίζει ο ελευθεροεπαγγελματί-
ας ιατρός, στην άσκηση του έργου 
του και οι παρεμβάσεις του ΙΣΑ, 
για την επίλυσή τους, προκειμένου 
να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς 
αμοιβές και συνθήκες εργασίας, 
αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της δια-
δικτυακής ημερίδας με θέμα, «Ο 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ: Προκλήσεις & 
Προβλήματα», που διοργάνωσε ο 
ΙΣΑ, την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022.
Την ημερίδα παρακολούθησαν 
εκατοντάδες γιατροί που ενημε-
ρώθηκαν για τις διεκδικήσεις του 
ΙΣΑ, για τους ιδιώτες ιατρούς της 
ΠΦΥ αλλά και όσους συνεργάζο-
νται με ιδιωτικές κλινικές. 
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο ση-
μαντικό ρόλο του ιδιωτών ιατρών 
που στα δύσκολα χρόνια της οικο-
νομικής και υγειονομικής κρίσης, 
κράτησαν με αυταπάρνηση όρθιο, 
το σύστημα υγείας.
Όπως τονίστηκε, ο ΙΣΑ δίνει μάχη 
για να διορθωθούν οι χρόνιες 
στρεβλώσεις, στις εργασιακές 
σχέσεις και στις αμοιβές των για-
τρών, στον ιδιωτικό τομέα της 
υγείας ενώ έχει πάρει σημαντικές 
πρωτοβουλίες, προκειμένου να 
εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία 
που διέπει τις εργασιακές σχέσεις 
και τις αμοιβές των ιατρών που ερ-
γάζονται στις ιδιωτικές κλινικές, η 
οποία κατά κόρον παραβιάζεται.
Ο ΙΣΑ διεκδικεί επίσης δυναμι-
κά την κατάργηση του αναχρονι-
στικού μέτρου του clawback που 
οδηγεί τον ιατρικό κλάδο, στην 
οικονομική εξαθλίωση. Όπως επι-
σημάνθηκε χαρακτηριστικά, τα πε-
ρισσότερα εργαστήρια και πολυ-
ϊατρεία χρωστούν στις τράπεζες, 
για την αποπληρωμή του clawback 
των προηγουμένων ετών, ενώ την 
ίδια ώρα το κράτος, εισπράττει 
προκαταβολικά το clawback του 
2022 και μάλιστα σε συνδυασμό 

με την Εφορία, η παρακράτηση 
φτάνει πλέον στο 60%.

«Υγεία χωρίς γιατρούς δεν υπάρ-
χει», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ 
Γ. Πατούλης, κατά την έναρξη 
των εργασιών της Ημερίδας και 
πρόσθεσε ότι ο ΙΣΑ δεν θα κάνει 
πίσω, στη μάχη για να διασφαλί-
σει την επιβίωση των μελών του. 
«Για την δημιουργία ενός σύγχρο-
νου και βιώσιμου συστήματος 
ΠΦΥ, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η επαρκής χρηματοδότηση 
ενώ θα πρέπει να ληφθούν γενναί-
ες αποφάσεις, για την κατάργηση 
του άδικου και αναχρονιστικού 
μέτρου του clawback, το οποίο 
εάν συνεχιστεί θα διαλύσει πλή-
ρως την ΠΦΥ», τόνισε ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ και κάλεσε όλα τα μέλη του 
Συλλόγου να συμμετέχουν δυνα-
μικά, στην συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας των κλινικοεργαστηριακών 
ιατρών την Παρασκευή 16 Σεπτεμ-
βρίου, έξω από το Υπουργείο Υγεί-
ας. Ο κ. Πατούλης πρόσθεσε επί-
σης ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η 
κείμενη νομοθεσία που διέπει τις 
εργασιακές σχέσεις και τις αμοι-
βές των ιατρών που εργάζονται 
στις ιδιωτικές κλινικές. «Η νομο-
θεσία, κατά κόρον παραβιάζεται 
με βάση το πόρισμα της αρμόδιας 
Επιτροπής, για την Ιδιωτική Δευ-
τεροβάθμια Φροντίδα Υγείας, που 
προσωπικά ζήτησα  να συσταθεί», 
επεσήμανε και πρόσθεσε: «Ζητάμε 
την σύναψη και τήρηση Συλλογι-
κών Συμβάσεων   για τους συνερ-
γαζόμενους γιατρούς, με ιδιωτικές 
κλινικές καθώς και για τους ια-
τρούς παρόχους του ΕΟΠΠΥ».

Προσωπικός γιατρός
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε επίσης 
την αντίθεση του σε κάθε μορφή 
επιστράτευσης ιατρών. Σχετικά με 
τον προσωπικό ιατρό επεσήμανε 
ότι   θα πρέπει να δοθεί η δυνα-

τότητα να ορίζεται από τους ασθε-
νείς προσωπικός ιατρός   και μη 
συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥ και 
πρόσθεσε   ότι είναι πολλά ακόμη 
αυτά που χρήζουν διορθωτικών 
βελτιώσεων. Μάλιστα ανέφερε χα-
ρακτηριστικά τα εξής:

• Διαφωνούμε ως προς το 15λεπτο 
ανά ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη, 
την υγεία του ασθενούς και την 
αντοχή του ιατρού.

• Ζητούμε τη συμμετοχή των Παι-
διάτρων στο σύστημα

• Είμαστε αντίθετοι σε επιβολή 
ποινών. Είναι δικαίωμα ο προσω-
πικός γιατρός και όχι υποχρέωση, 
κατά τις σαφείς θέσεις του Συλ-
λόγου μας

Πολλές είναι οι βελτιώσεις των 
οικονομικών όρων που ζητάμε, 
απαιτώντας μεταξύ άλλων και 
έξοδα συντήρησης των Ιατρειών 
και έντοκη καταβολή της ιατρικής 
αμοιβής εάν υπάρξει καθυστέρη-
ση στο τέλος του μήνα.
Ο κ. Πατούλης κατέληξε τονίζο-
ντας τα εξής: «Συνεχίζουμε τον 
αγώνα, για τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες υγείας, για 
τον πολίτη και αξιοπρεπών συν-
θηκών εργασίας και οικονομικών 
απολαβών, για τον ιατρικό κόσμο. 
Στόχος μας είναι να μπορεί ο για-
τρός να ζει με αξιοπρέπεια στη 
χώρα του και να σταματήσει η με-
τανάστευση του υψηλά εξειδικευ-
μένου ιατρικού προσωπικού».
Ακολούθησαν οι αξιόλογες το-
ποθετήσεις των έγκριτων ομι-
λητών. Ειδικότερα, ο κ. Φώτης 
Πατσουράκος , Αρχίατρος ε.α., 
Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΙΣΑ μί-
λησε για το clawback, την άδικη 
και αναχρονιστική μέθοδο ελέγ-
χου των δαπανών υγείας που θα 
πρέπει να εκλείψει καθώς οδηγεί 

Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή εκατοντάδων ιατρών, 
πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα του ΙΣΑ με θέμα,
«Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ»
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σε οικονομική εξαθλίωση το ια-
τρείο της γειτονιάς. «Κάθε δαπάνη 
που αιτείται πάνω από τον κλει-
στό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, 
επιστρέφεται πίσω από τους πα-
ρόχους, με απλά λόγια το κράτος 
κουρεύει αφού δεν έχει να πλη-
ρώσει και εμείς δουλεύουμε δω-
ρεάν», είπε χαρακτηριστικά, ο Α’ 
Αντιπρόεδρος του ΙΣΑ.  
Ο κ. Ιωάννης Κεχρής, Μέλος Δ.Σ. 
του ΙΣΑ & Αντιπεριφερειάρχης Ατ-
τικής παρουσίασε τις σημαντικές 
προτάσεις του ΙΣΑ, για τις εργα-
σιακές σχέσεις των ιατρών των 
ιδιωτικών νοσηλευτηρίων που 
διορθώνουν χρόνιες στρεβλώσεις 
που αδικούν τους ιδιώτες μισθω-
τούς και ελευθεροεπαγγελματίες 
ιατρούς που συνεργάζονται με τις 
ιδιωτικές κλινικές. Τόνισε ότι θα 
υπάρξουν περαιτέρω πρωτοβου-
λίες του ΙΣΑ, για να διασφαλιστεί η 
εφαρμογή του πορίσματος της αρ-
μόδιας Επιτροπής που συνέστησε 
ο Σύλλογος και να κατοχυρωθούν 
τα δικαιώματα των ιατρών.
Ο κ. Γεώργιος Μαρίνος, Επ. Καθη-
γητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 
ΕΚΠΑ, Ταμίας Δ.Σ. του ΙΣΑ, αναφέρ-
θηκε στην έναρξη της εφαρμογής 
του θεσμού του προσωπικού ια-
τρού, τα προβλήματα και τα οφέλη 
του νέου συστήματος ενώ παρου-
σίασε τις προτάσεις του ΙΣΑ για τη 
βελτίωσή του.

Προεδρεία ήταν τα μέλη του Δ.Σ 
κ.κ. Ε. Τσούκαλος, Γ. Γραμμα-
τέας,   Α. Φουστάνος, Αν. Γενικός 
Γραμματέας, Λ. Μαρκάκη, Αν. Τα-
μίας και Π. Λεονάρδου ενώ ενδια-
φέρουσες παρεμβάσεις έκαναν 

οι κ. κ Ι. Δατσέρης , Β΄ Αντιπρόε-
δρος, Σ. Καλιαμπάκος , Ι. Νάσιος, 
Σ. Προβατάς και Α. Χατζής.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι 
θέσεις του ΙΣΑ, για να διασφαλι-
στεί η βιωσιμότητα των ιδιωτικών 
ιατρείων:

1. Ανακοστολόγηση Ιατρικών πράξεων

2. Συλλογικές συμβάσεις

3. Αύξηση προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ

4. Εφαρμογή οδηγιών συνταγο-
γράφησης διαγνωστικών εξετάσε-
ων για εξορθολογισμό δαπανών

5. Οποιοσδήποτε έλεγχος Ιατρών 
να γίνεται μόνο με βάση τα δια-
γνωστικά και θεραπευτικά πρω-
τοκόλλα δηλαδή με επιστημονικά 
κριτήρια και όχι λογιστικά κριτή-
ρια μέσων όρων.

6. Έλεγχος των λεγόμενων ποιο-
τικών κριτηρίων μετά από δια-
πραγμάτευση με τους Ιατρικούς 
Συλλόγους και Επαγγελματικούς 
φορείς των Ιατρών και μόνο από 
τους Ιατρικούς Συλλόγους

7. Διαγραφή του τεχνητού χρέους 
από το clawback

8. Όποια εξέταση αναγράφεται και 
εκτελείται να πληρώνεται

Αναφορικά, με τους ιατρούς που 
εργάζονται στις ιδιωτικές κλινικές, 
ο ΙΣΑ διεκδικεί τα εξής:
• Τον καθορισμό της ιατρικής αμοι-

βής από τον Ιδιώτη Ελευθεροε-
παγγελματία Ιατρό και όχι από τις 
ιδιωτικές κλινικές και ασφαλιστι-
κές εταιρείες και την απόδοσή της, 
απευθείας στον ίδιον.

• Την ανεμπόδιστη έκδοση των πα-
ραστατικών της ιατρικής αμοιβής, 
σύμφωνα με τη φορολογική νομο-
θεσία.

• Ο έλεγχος και η διαιτησία κάθε πε-
ριστατικού από τις Ιδιωτικές Ασφα-
λιστικές Εταιρίες, Ιδιωτικές Κλι-
νικές και Μεσάζουσες Ελεγκτικές 
Εταιρίες θα πρέπει να γίνεται από 
ιατρούς με γνωστικό αντικείμενο 
(ειδικότητα) αντίστοιχη με τον υπό 
έλεγχο ή διαιτησία περιστατικό.

• Την εφαρμογή έμμισθης θέσης 
μισθωτής εργασίας στις υπό του 
Νόμου προβλεπόμενες θέσεις.

• Την εφαρμογή της εργατικής νο-
μοθεσίας, που αφορά στους ια-
τρούς (ωράρια, εφημερίες, εργα-
σιακό περιβάλλον).

• Το ποσό που υποχρεούται να 
πληρώνει ο ιατρός για την Αστική 
επαγγελματική Ευθύνη, ανά ειδι-
κότητα θα πρέπει να μειωθεί σημα-
ντικά και να καθορίζεται με βάση 
τον μέσο όρο των επιδικαζομένων 
αποζημιώσεων από τα δικαστήρια 
και των εκταμιευομένων ποσών 
από τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Μετά το πέρας των ομιλιών τα μέλη 
του ΙΣΑ είχαν την δυνατότητα να 
διατυπώσουν τα ερωτήματά τους 
και να λύσουν τις απορίες τους.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στη-
ρίζει τις κινητοποιήσεις που έχει 
προκηρύξει το συντονιστικό όρ-
γανο φορέων Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας για την κατάργηση 

του clawback και την επιβίωση 
των ιατρείων, εργαστηρίων και πο-
λυιατρείων και καλεί τα μέλη του 
να συμμετάσχουν στη συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας, την Παρασκευή 

16 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. 
έξω από το Υπουργείο Υγείας.
Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη 
για την επιβίωση των ιατρείων 
της γειτονιάς.

Ο ΙΣΑ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των Κλινικοεργαστηριακών
και εργαστηριακών Ιατρών 
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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
απέστειλε επιστολή προς τις 
Διοικήσεις των ιδιωτικών κλινι-
κών, με την οποία ζητά να εφαρ-
μοστεί η κείμενη νομοθεσία που 
διέπει τις εργασιακές σχέσεις 
και τις αμοιβές των ιατρών που 
εργάζονται στις ιδιωτικές κλινι-
κές, η οποία κατά κόρον παρα-
βιάζεται.

Πρόκειται για το πόρισμα, 
της αρμόδιας Επιτροπής για 
την Ιδιωτική Δευτεροβάθμια 
Φροντίδα Υγείας που ζήτησε 
να συσταθεί ο Πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης , υπό το συ-
ντονισμό του μέλους του Δ.Σ Ι. 
Κεχρή, με το οποίο συντάχθηκε 
και η Επιτροπή της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, υπό το 
συντονισμό του Σ. Προβατά 
και ενέκρινε ομόφωνα το Δ.Σ 
του ΙΣΑ.

Με τις προτάσεις αυτές διορθώνο-
νται χρόνιες στρεβλώσεις που 
αδικούν τους ιδιώτες μισθωτούς 
και ελευθεροεπαγγελματίες ια-
τρούς που συνεργάζονται με τις 
ιδιωτικές κλινικές. Σημειώνεται 
ότι θα υπάρξουν περαιτέρω πρω-
τοβουλίες, για να διασφαλιστεί η 
εφαρμογή του πορίσματος και να 
κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των 
ιατρών.

Ο ΙΣΑ ζητά να γίνεται ο καθορι-
σμός της ιατρικής αμοιβής, από 
τον Ιδιώτη Ελευθεροεπαγγελμα-
τία Ιατρό και όχι από τρίτους κα-
θώς και η ανεμπόδιστη έκδοση 
των παραστατικών της ιατρικής 
αμοιβής, σύμφωνα με τη φορολο-
γική νομοθεσία. Επίσης ζητά την 
εφαρμογή της έμμισθης θέσης 
μισθωτής εργασίας, στις υπό του 
Νόμου προβλεπόμενες θέσεις κα-
θώς και την εφαρμογή της εργατι-
κής νομοθεσίας που αφορά στους 
ιατρούς.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης , 
τονίζει τα εξής:
«Συνεχίζουμε τον αγώνα, για τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών υγείας, για τον πολίτη 
και αξιοπρεπών συνθηκών εργα-
σίας και οικονομικών απολαβών, 
για τον ιατρικό κόσμο. Στόχος μας 
είναι να μπορεί ο γιατρός να ζει 
με αξιοπρέπεια στη χώρα του και 
να σταματήσει η μετανάστευση 
του υψηλά εξειδικευμένου ιατρι-
κού προσωπικού».

Ειδικότερα, η επιστολή του ΙΣΑ 
αναφέρει τα εξής:
Σε εκτέλεση απόφασης του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών που ελή-
φθη κατά τις συνεδριάσεις στις 
25.8.2022 και 1.9.2022 μετά από 
ενδελεχή έρευνα των νομικών 
δεδομένων και ευρεία διαλογική 
συζήτηση επί των θέσεων Επιτρο-
πής που συστάθηκε για το σκοπό 
αυτό, σας αποστέλλουμε το πα-
ρόν και παρακαλούμε για τις κατά 
νόμο ενέργειες σας, επί των παρα-
κάτω ζητημάτων.

(1) Καθορισμός της ιατρικής αμοι-
βής από τον Ιδιώτη Ελευθεροε-
παγγελματία Ιατρό και όχι από 
τρίτους και ανεμπόδιστη έκδοση 
των παραστατικών της ιατρικής 
αμοιβής, σύμφωνα με τη φορολο-
γική νομοθεσία.

Όπως σας είναι γνωστό, από 
1.11.2021 οι ιατροί οφείλουν να 
εκδίδουν και να διαβιβάζουν τα 
παραστατικά εσόδων τους ηλε-
κτρονικώς προς την ΑΑΔΕ, μέσω 
της πλατφόρμας myDATA. Επί-
σης, η υποχρέωση έκδοσης των 
παραστατικών, σύμφωνα με την 
ισχύουσα φορολογική νομοθε-
σία, ρητώς προβλέπει την έκδοσή 
τους άμεσα κατά την παροχή των 
ιατρικών υπηρεσιών, δηλαδή το 
αργότερο με την έξοδο των ασθε-

νών από τις κλινικές. Τέλος, άμεσα 
πρόκειται να επιβληθεί η σε πραγ-
ματικό χρόνο μετάδοση των ως 
άνω στοιχείων.

Πλην όμως, αντιλαμβανόμαστε 
ότι ιατροί μέλη μας που παρέχουν 
υπηρεσίες σε ασθενείς τους στις 
εγκαταστάσεις σας, αδυνατούν 
να εκδώσουν τα παραστατικά των 
ιατρικών αμοιβών τους, ως οφεί-
λουν και κυρίως κατά το χρόνο 
που κατά νόμο υποχρεούνται, 
καθόσον το ύψος της αμοιβής 
φέρεται ετερο- καθοριζόμενο με 
βάση τις δικές σας συμβάσεις με 
Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες 
και τούτο μάλιστα συμβαίνει ετε-
ροχρονισμένα.

Η εκπρόθεσμη δε έκδοση εκ 
μέρους ιατρού των κατά νόμο 
φορολογικών παραστατικών 
επάγεται βαρύτατα φορολογικά 
πρόστιμα.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει ο 
ιδιώτης ελευθεροεπαγγελματίας 
ιατρός να είναι αυτός που καθο-
ρίζει την αμοιβή του (άρθρο 19, 
παρ. 4 του Νόμου 3418/2005) και 
όσοι δε, εμποδίζουν την άσκηση 
του νομίμου αυτού δικαιώματός 
τους, παραβιάζουν τον Κώδικα Ια-
τρικής Δεοντολογίας (Νόμος 3418 
του 2005) και διώκονται πειθαρχι-
κώς (Νόμος 4512 του 2018). Κατά 
συνέπεια, απαγορεύεται:

1. Οι κλινικές σε συνεργασία με τις 
ασφαλιστικές εταιρίες να καθορί-
ζουν τις αμοιβές των ιατρών.

2. Οι κλινικές να παραλαμβάνουν 
στα λογιστήριά τους τα νόμιμα 
παραστατικά της αμοιβής των ια-
τρών (εκδότες) που προορίζονται 
για τους ασθενείς (παραλήπτες).

3. Να εισπράττουν την οφειλόμε-
νη από τους ασθενείς προς τους 
ιατρούς αμοιβή, να την παρακρα-

Eπιστολή IΣΑ στις ιδιωτικές κλινικές για τις εργασιακές σχέσεις 
και τις αμοιβές των ιατρών
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τούν και να την αποδίδουν όποτε 
εκείνες (κλινικές) θέλουν.
Οι Ιδιωτικές Κλινικές, σε συνεργα-
σία με τις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές 
Εταιρίες, δύνανται να χρησιμο-
ποιούν Μεσάζουσες Ελεγκτικές 
Εταιρίες. Για τον έλεγχο και διαι-
τησία, Ιδιωτικές Κλινικές, Ασφαλι-
στικές Εταιρίες και Μεσάζουσες 
Ελεγκτικές Εταιρίες οφείλουν 
υποχρεωτικώς να χρησιμοποιούν 
ιατρούς με γνωστικό αντικεί-
μενο (ειδικότητα) αντίστοιχο με 
την υπό έλεγχο ή διαιτησία πε-
ρίπτωση.

(2) Εφαρμογή έμμισθης θέσης μι-
σθωτής εργασίας στις υπό του 
Νόμου προβλεπόμενες θέσεις.

Επιπροσθέτως, έχουμε ενημερω-
θεί από Ιατρούς Μέλη μας, ότι 
κάποιες από τις ιδιωτικές κλινικές 
απασχολούν παρανόμως ιατρούς 
με απόδειξη παροχής υπηρεσιών 
σε κατά νόμο έμμισθες θέσεις ερ-
γασίας, όπως αυτές προβλέπονται 
από το λειτουργικό πλαίσιο της 
κλινικής στην άδεια λειτουργί-
ας της. Οι θέσεις αυτές αφορούν 
στους επιστημονικούς υπεύθυ-
νους των κλινικών και τμημάτων 
της κλινικής, στους ιατρούς στους 

οποίους ασκείται το διευθυντι-
κό δικαίωμα από την κλινική και 
στους ιατρούς που υπογράφουν 
χρησιμοποιώντας τη σφραγίδα 
της κλινικής και όχι την προσω-
πική τους (εφημερεύοντες ιατροί, 
πρωινοί ιατροί κλινικών, ιατροί 
τακτικών εξωτερικών ιατρείων, ια-
τροί ΤΕΠ κλπ).

(3) Εφαρμογή της εργατικής νομο-
θεσίας που αφορά στους ιατρούς.
Θα πρέπει να εφαρμοστεί η Ευ-
ρωπαϊκή Νομοθεσία σε ότι αφο-
ρά τα ωράρια εργασίας των ια-
τρών (Οδηγία 2003/88/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). 
Παράλληλα το εργασιακό περι-
βάλλον του ιατρού θα πρέπει να 
είναι σύμφωνο με την κείμενη 
νομοθεσία όπως αυτή αποτυ-
πώνεται στο λειτουργικό πλαί-
σιο της κλινικής (γραφείο, διανυ-
κτέρευση, W.C. κλπ).

Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει υπο-
χρέωση σύμφωνα με τους κα-
ταστατικούς σκοπούς του να 
μεριμνά για τη διατήρηση του 
ιατρικού σώματος ικανού από 
επιστημονικής και ηθικής απόψε-
ως να εξυπηρετεί με προθυμία 
και αυταπάρνηση τη δημόσια 

υγεία και τους ασθενείς, οφείλει 
δε να εποπτεύει την τήρηση των 
νόμων όσον αφορά στην άσκη-
ση του ιατρικού λειτουργήμα-
τος, να εκπροσωπεί τους ιατρούς 
για την προάσπιση των εννόμων 
συμφερόντων τους και να μερι-
μνά για την περιφρούρηση της 
αξιοπρέπειας των μελών του, οι 
δε αποφάσεις των Ιατρικών Συλ-
λόγων είναι υποχρεωτικές για τα 
μητρώα μέλη τους, κάθε δε παρα-
βίαση αυτών αποτελεί πειθαρχι-
κό παράπτωμα. Γίνεται μνεία ότι 
σύμφωνα με τον νόμο 4512/2018 
και για τις παραβάσεις του νόμου 
3418/2005 και της νομοθεσίας γε-
νικότερα, υπεύθυνοι για λογαρια-
σμό της κλινικής είναι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος και ο Επιστημονικός 
Διευθυντής της κλινικής.
Ενόψει των παραπάνω σας κα-
λούμε να προβείτε άμεσα στις 
απαιτούμενες διαθρωτικές - διορ-
θωτικές διαδικασίες για την ορθή 
εφαρμογή του κανονιστικού πλαι-
σίου (πρβλ άρθρο 19, παρ. 4, άρθρ. 
35 παρ. 4 του Νόμου 3418/2005, 
και αρθρ. 292 παρ. 2 και 3, άρθρ. 
295 παρ. Ιγ και Ιδ, άρθρ. 298, άρθρ. 
319 παρ. 1, 2, και 3, άρθ. 321 και 
338 του N. 4512/2018, αλλά και 
ΣτΕ 1964/2016).

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με 
αφορμή την δίκη της της προ-
έδρου της ΟΕΝΓΕ κ. Αφροδίτης 
Ρέτζιου τονίζει ότι οι πολίτες 
έχουν δικαίωμα να εκφράζουν 
τις δίκαιες διεκδικήσεις τους, οι 
οποίες δεν πρέπει σε καμία περί-
πτωση να γίνονται αιτία, για δι-
καστικές διενέξεις. Ειδικά, μάλι-
στα όταν πρόκειται για μέλη του 
ιατρικού κόσμου που βρέθηκαν 
στην πρώτη γραμμή της μάχης 
ενάντια στην πανδημία, θέτο-
ντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.
Εκφράζουμε την συμπαράστασή 
μας, στην Πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ και 
υποστηρίζουμε το δικαίωμα του 
κάθε πολίτη και της κάθε επαγγελ-

ματικής ομάδας, στην ειρηνική 
έκφραση των διεκδικήσεών του.
Ο ΙΣΑ με αφορμή την απόφαση 
του Υπουργείου Υγείας, για την 
αιφνίδια διακοπή των συμβάσε-
ων ιατρών στο ΕΣΥ που υπηρε-
τούσαν με παράταση της θη-
τείας τους, τονίζει ότι δεν είναι 
αποδεκτή καμία απόλυση, στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Αναμένουμε από την αρμόδια 
αν. Υπουργό Υγείας να αναστεί-
λει εδώ και τώρα κάθε απόλυση 
εργαζομένων στο Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας και να προκηρύξει 
άμεσα νέες μόνιμες θέσεις ιατρι-
κού προσωπικού, με συγκεκρι-

μένο χρονοδιάγραμμα.
Ο ΙΣΑ τονίζει ότι οι πολίτες αξί-
ζουν να βρουν το γιατρό τους 
όταν τον έχουν ανάγκη και αυτό 
δεν μπορεί να συμβεί εάν δεν 
στελεχωθεί το δημόσιο σύστη-
μα υγείας. Η στελέχωση του δη-
μόσιου συστήματος υγείας απο-
τελεί απόλυτη προτεραιότητα, 
για να διασφαλιστούν ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας, για όλους 
τους πολίτες.

Δεν αποδεχόμαστε καμία απόλυ-
ση στο ΕΣΥ. Ζητούμε εδώ και 
τώρα προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού, στο δημόσιο σύστημα 
υγείας.

Ο ΙΣΑ εκφράζει την συμπαράστασή του στην Πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ 
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Στην διανομή έντυπων οδηγιών για την 
ασφαλή επιστροφή των μαθητών 
στα θρανία προχώρησε ο ΙΣΑ με τη 
συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής. 
Πρόκειται για μια δράση ενημέρωσης, με 
σκοπό την ομαλή επιστροφή της εκπαι-
δευτικής κοινότητας στην κανονικότη-
τα, μετά από την υγειονομική κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού.
Η διανομή του ενημερωτικού φυλλα-
δίου, το οποίο έχει εκδοθεί σε 220.000 
αντίτυπα, ξεκίνησε ήδη από την πρώτη 
εβδομάδα έναρξης της σχολικής χρο-
νιάς σε Συλλόγους Γονέων και Κηδε-
μόνων των δημοσίων σχολείων σε 50 
Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, καθώς 
και σε 200 ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της 
Αττικής.
Το κείμενο που διανεμήθηκε περι-
λαμβάνει γενικούς κανόνες αυτο-
προστασίας και υγιεινής για τους 
μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και 
τους γονείς, αλλά και χρήσιμες οδη-
γίες όπως: σε ποια περίπτωση δεν 
πρέπει να πάμε στο σχολείο, τι 
πρέπει να εφαρμόζουν οι εκπαιδευτι-
κοί και τι πρέπει να τηρούν οι μαθητές 
ως συνήθειες (πχ. η υγιεινή των χε-
ριών), ώστε να παραμείνουν ασφαλείς.

Επίσης, σαν γενική οδηγία υπάρχει η 
προτροπή για πλήρη εμβολιασμό κατά 
του κορωνοϊού αλλά και της γρίπης.

Αναφερόμενος στη δράση ενημέρω-
σης της εκπαιδευτικής κοινότητας για 

την ασφαλή επιστροφή στα θρανία, ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επι-
σημαίνει:

«Με την ορθή ενημέρωση για τους 
κανόνες αυτοπροστασίας και υγιει-
νής, οι μαθητές μας επιστρέφουν 
στα θρανία με ασφάλεια. Η κρίση της 
πανδημίας, με τις ανατροπές και τα 
νέα δεδομένα που επέφερε στην εκ-
παιδευτική κοινότητα, δεν πρέπει να 
στερήσει από κανέναν τη συμμετοχή 
και την απόλαυση στη διαδικασία 

της μάθησης. Επιστρέφουμε στην 
κανονικότητα με προσοχή, αλλά και 
όρεξη για γνώση. Εύχομαι σε όλους 
τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους 
εκπαιδευτικούς και τους γονείς μια 
καλή, δημιουργική και ασφαλή σχο-
λική χρονιά».

Σημειώνεται ότι το κείμενο επιμε-
λήθηκαν τα μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ κ.κ. 
Φ. Πατσουράκος, Τ. Χατζής, Π. Λε-
ονάρδου και η Επιμελήτρια Κέντρου 
Υγείας Ραφήνας Χ. Κουτσαυτίκη.

Δράση ενημέρωσης στα σχολεία για την ασφαλή επιστροφή
στις σχολικές αίθουσες, από τον ΙΣΑ 
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Τα αιτήματα και οι θέσεις του ΙΣΑ, ανα-
φορικά με το θεσμό του προσωπικού 
γιατρού διατυπώθηκαν σε επιστολή 
του, προς τον Υπουργό Υγείας κ. Θάνο 
Πλεύρη. Όπως επισημαίνεται χαρακτη-
ριστικά στην επιστολή, ο ΙΣΑ αγκάλιασε 
τον θεσμό του προσωπικού ιατρού, που 
όμως θα πρέπει να αποτελέσει δικαίω-
μα και όχι υποχρέωση του ασθενή, στον 
οποίο δεν θα πρέπει να επιβάλλονται 
τιμωρητικά μέτρα εφόσον δεν προβεί 
στην επιλογή προσωπικού ιατρού. Και 
όλα αυτά, τονίζεται ότι πρέπει να γίνο-
νται με απόλυτο σεβασμό στην ελεύθε-
ρη επιλογή ιατρού ως προσωπικό ιατρό 
είτε συμβεβλημένου είτε όχι.

«Πάγια θέση του ΙΣΑ είναι να αποτελεί 
δικαίωμα του ιατρού να παρέχει ιατρι-
κές υπηρεσίες και να αμείβεται κατά 
πράξη και περίπτωση, χωρίς να εντα-
χθεί στο σύστημα των προσωπικών 
ιατρών», επισημαίνεται στην επιστολή. 
Παράλληλα ο ΙΣΑ, θέτει εννέα κρίσιμα 
ζητήματα για τη σωστή λειτουργία του 
θεσμού.

Ειδικότερα :
(1) Η σύμβαση θα έπρεπε να αποτελέσει 
αντικείμενο επεξεργασίας από επιτροπή 

στην οποία να συμμετέχουν ιατροί πα-
θολογικών, χειρουργικών ειδικοτήτων και 
κλινικοεργαστηριακοί (όπως ενδεικτικά 
Καρδιολόγοι, Πνευμονολόγοι, Νευρο-
λόγοι, Φυσίατροι, Ψυχίατροι), τόσο σήμε-
ρα κατά το αρχικό στάδιο εισαγωγής του 
θεσμού όσο και διαχρονικά. Θα πρέπει να 
γίνει αντιληπτό ότι προηγούμενες εμπει-
ρίες των συναδέλφων (πχ από τις συμ-
βάσεις του ΕΟΠΥΥ ή παλαιότερα το ΙΚΑ) 
υπήρξαν τραυματικές, αφού αυθαίρετα 
ο οργανισμός επέβαλε απροειδοποίητα 
με αποφάσεις του νέους περιορισμούς ή 
υποχρεώσεις (πχ όσον αφορά στον αριθ-
μό ασθενών) στους ιατρούς. Πρόκειται 
για αιφνιδιασμούς που κάνουν σήμερα 
τους ιατρούς, που αποτελούν το μόνο 
μέσο επιτυχίας του νέου εγχειρήματος, 
σκεπτικούς. Τέτοιος κίνδυνος θα πρέπει 
ρητά να αποκλειστεί.  
(2) Θα πρέπει άμεσα να εκδοθούν οι 
προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 
4931/22 υπουργικές αποφάσεις ώστε 
πέραν των παθολόγων και γενικών ιατρών, 
να μπορούν να καθίστανται προσωπικοί 
ιατροί και ιατροί άλλων ειδικοτήτων (κυ-
ρίως και ενδεικτικά παιδίατροι, πνευμο-
νολόγοι, καρδιολόγοι κα).
(3) Ως ΙΣΑ δεν είμαστε σύμφωνοι με τον 
καθορισμό αμοιβής ανά ηλικία ασθενή. Η 

αμοιβή θα πρέπει να είναι ενιαία ανεξαρ-
τήτως ηλικίας του ασθενή.
(4) Αν και πρόκειται για μία γνήσια κατ́  
ουσία σύμβαση παροχής υπηρεσιών δεν 
υπάρχει κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών 
ή λειτουργικών δαπανών των ιατρείων. 
(5) Θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική αμοι-
βή για την έκδοση ιατρικών γνωματεύσεων 
καθόσον πρόκειται για παρακολουθημα-
τική μεν, αλλά ιδιαίτερης σπουδαιότητας 
και συνεπειών, ιατρική πράξη, που συχνά 
οδηγεί στη δικαστική εμπλοκή του ιατρού. 
Όπως γίνεται αντιληπτό η σύνταξη ορθής 
γνωμάτευσης δεν είναι κάτι απλό. 
(6) Δεν είναι σαφές πως θα αμειφθεί ο 
ιατρός για επίσκεψη ασθενή πέραν του 
ωραρίου για το οποίο έχει δεσμευθεί. 
(7) Δεν έχει προβλεφθεί πως ο ιατρός θα 
αντιμετωπίσει τον ασθενή του που τον 
έχει επιλέξει και στην πορεία κατέστη 
ανασφάλιστος. 
(8) Η παράλειψη καταβολής της ιατρικής 
αμοιβής στο τέλος του μήνα θα πρέπει να 
συνεπάγεται την έντοκη καταβολή της. 
(9) Τέλος, θεωρούμε ότι η θέση προθεσμί-
ας στους ιατρούς - σήμερα στους παθο-
λόγους-γενικούς ιατρούς η 31.7.2022- εί-
ναι περιοριστική. Το δικαίωμα του ιατρού 
να εγγραφεί ως προσωπικός ιατρός θα 
πρέπει να είναι διαρκές και απρόθεσμο.

Επιστολή του ΙΣΑ στον Υπουργό Υγείας, με τις θέσεις του, σχετικά 
με το θεσμό του προσωπικού ιατρού 

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε 
επιστολή στην Αναπληρώτρια Υπουρ-
γό Υγείας κα. Α. Γκάγκα, με την οποία 
ζητά να επιλυθεί το πρόβλημα που έχει 
προκύψει με τη φαρμακευτική αγωγή 
αλλοδαπών που νοσούν από covid-19.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ ανα-

φέρονται τα εξής:
«Σύμφωνα με την ενημέρωση που 
έχουμε από ιατρούς μέλη μας τις 
τελευταίες ημέρες, εν μέσω υψηλής 
τουριστικής εποχής στη χώρα μας, 
είναι φυσικό να ασθενήσουν από 
covid-19 και επισκέπτες, μερικοί 
των οποίων πληρούν τα κριτήρια 

χορηγήσεως του αντιϊκου φαρμάκου 
paxlovid.Επειδή όμως, ως αλλοδαποί 
δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ δεν μπορούν να 
προμηθευθούν το φάρμακο ούτε και 
επί πληρωμή. Παρακαλούμε για την 
άμεση επίλυση του ζητήματος ως εκ 
του επείγοντος χαρακτήρα του για τη 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας».

Επιστολή του ΙΣΑ, στην Αν. Υπουργό Υγείας, για τη φαρμακευτική 
αγωγή αλλοδαπών που νοσούν από covid-19 

Σε συνέχεια επισημάνσεων και ερωτή-
σεων από συναδέλφους – ιατρούς, επι-
θυμούμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:
Προκειμένου να χορηγηθεί ιατρική 
γνωμάτευση για την κατάσταση υγείας 
κάποιου αθλούμενου  σε οιοδήποτε Σω-
ματείο, θα πρέπει η εξέταση να πραγμα-
τοποιείται μόνον σε ιατρεία ή πολυϊα-
τρεία και εν γένει φορείς Πρωτοβάθμιας 
ή Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας 

που έχουν νομίμως λάβει βεβαίωση λει-
τουργίας από τους αρμόδιους φορείς 
για την παροχή υπηρεσιών υγείας.
Οφείλουμε να τονίσουμε ότι σε κα-
μία περίπτωση δεν νομιμοποιείται ο 
ιατρός να μεταβαίνει στον χώρο του 
εκάστοτε Σωματείου, προκειμένου να 
εξετάσει τους αθλούμενους, με σκοπό 
να χορηγήσει ιατρική βεβαίωση για 
αθλητική ικανότητα.

Όσον αφορά τις ιατρικές ειδικότητες 
που δύνανται να χορηγούν τις ως άνω 
ιατρικές γνωματεύσεις έχουμε την 
άποψη ότι τέτοιες δύνανται να χορη-
γούν, κατ’ ανάλογη εφαρμογή όσων 
ισχύουν για την έκδοση κάρτας υγείας 
αθλητή, καρδιολόγοι αλλά και γιατροί 
άλλων ειδικοτήτων, εφόσον έχουν πι-
στοποιηθεί με βάση τα σχετικά μετεκ-
παιδευτικά σεμινάρια. 

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι η ιατρική εξέταση αναφορικά
με την χορήγηση ιατρικών γνωματεύσεων σε αθλούμενους οφείλει 
να πραγματοποιείται μόνο σε αδειοδοτημένους φορείς ΠΦΥ 
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ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΙΣ

Οι εκλογές γίνονται σε μια περίοδο που το σύστημα υγείας δοκιμάζεται σκληρά, λόγω της πανδημίας η οποία ωθεί 
το ΕΣΥ στα όρια του. Αλλά και λόγω της κυβερνητικής πολιτικής η οποία συνειδητά αποδυναμώνει και απαξιώνει το 
ΕΣΥ, υποβαθμίζει, ουσιαστικά διαλύει τη δημόσια δωρεάν ΠΦΥ και στρέφεται με χαρακτηριστική επιμονή ενάντια 
στον μικρό και μεσαίο ελευθεροεπαγγελματία γιατρό, επιχειρώντας να τον καταστήσει χαμηλά αμειβόμενο υπάλ-
ληλο των ομίλων που αναπτύσσονται στην υγεία. Μετατρέπει το καθεστώς εργασίας της πλειοψηφίας των για-
τρών που εργάζονται στα ιδιωτικά θεραπευτήρια σε καθεστώς γαλέρας. Ουσιαστικά, με την πολιτική που προωθεί, 
επιχειρεί να διογκώσει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στην υγεία με κρατικό χρήμα μέσω του ΕΟΠΥΥ. 
Ταυτόχρονα, δείχνει πόσο ψεύτικο και υποκριτικό ήταν το ενδιαφέρον της για τη μεσαία τάξη την οποία κολάκεψε 
προεκλογικά το 2019, με μόνο στόχο να υποκλέψει την ψήφο της.

Η αντίδραση του ιατρικού κόσμου σε αυτή την πολιτική είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Στην πραγματικότητα 
είναι αγώνας για την επιβίωση των Ελλήνων γιατρών στο σύνολό τους. Ανεξάρτητα από το χώρο εργασία τους 
και την εργασιακή τους σχέση.

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ:

Ουσιαστική αναβάθμιση του ΕΣΥ με:
Την σύναψη νέας κλαδικής συμφωνίας με τους γιατρούς του ΕΣΥ που να περιλαμβάνει:
Κατεπείγουσες μόνιμες προσλήψεις γιατρών στα Νοσοκομεία και Κ.Υ. και τη μονιμοποίηση των επικουρικών. 

1. Την βελτίωση των υποδομών και εξοπλισμού των νοσοκομείων και των Κ.Υ, αυτών που αφορούν την 
κοινή νοσηρότητα, οι οποίες από το 2019 αφήνονται να τελματώσουν.

2. Τη αύξηση των μισθών των νοσοκομειακών γιατρών και γιατρών των Κ.Υ., όχι με την κοροϊδία του 10% 
που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης αλλά με 2000€ εισαγωγικό μισθό και την ανάλογη κλιμάκωση προς τα πάνω. Αυτο-
τελή φορολόγηση των εφημεριών με 20% και αφορολόγητο για τις πρόσθετες. Γενναία αύξηση του ωρομισθίου των 
εφημεριών.

3. Την ένταξη όλων των υγειονομικών στα ΒΑΕ.
Ειδικά για τους ειδικευόμενους μέτρα για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης τους, τη βελτίωση των 

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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συνθηκών εργασίας και των αμοιβών τους και τη μείωση του χρόνου αναμονής για έναρξη της ειδίκευσης τους. 
Σταδιακή κατάργηση της υπηρεσίας υπαίθρου. Σαν ένα από τα πολλά μέτρα που απαιτούνται για αναστροφή του 
brain drain. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Ουσιαστική Αλλαγή της Ψυχιατρικής περίθαλψης, με εφαρμογή της τομεοποίησης των υπηρεσιών, σε ένα κοινοτικό 
δίκτυο συνεργασίας και φροντίδας στα πλαίσια ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Προστασία των 
δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και συμμετοχή των ληπτών και των οικογενειών τους στην λήψη αποφάσεων,
Όσο για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, η τωρινή επιδημιολογική εικόνα, κάνει επιτακτική την επανένταξη 
στις θέσεις τους. Κάθε άλλη επιλογή είναι εκδικητική και απάνθρωπη.

Στήριξη των ε.ε. γιατρών οι οποίοι αφέθηκαν χωρίς καμιά ουσιαστική βοήθεια να σηκώσουν ένα σημαντικό βάρος 
της ΠΦΥ χωρίς οδηγίες, υποστήριξη και υποδομές. Ο ΙΣΑ «έπραξε στο ακέραιο το καθήκον του» με ένα κουτί γάντια 
και άλλο ένα μάσκες. Για να ασχοληθεί στη συνέχεια με το στήσιμο ψευδεπίγραφων δικτύων ΠΦΥ.

Σε ότι αφορά τους ε.ε. γιατρούς το ΜΕΤΩΠΟ προτείνει:

1. Το άνοιγμα των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ σε όποιον γιατρό το επιθυμεί.

2. Την αύξηση της ιατρικής αμοιβής.

3. Την κατάργηση του rebate αυτοπαραπομπής για τους κλινικοεργαστηριακούς γιατρούς.

Την κατάργηση του clawback για τα εργαστήρια με αυστηρή τήρηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και εφαρμογή 
του ΑΗΦ υγείας του ασθενούς. Αλλά και με την αύξηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα να απορροφά τις εξε-
τάσεις που τώρα υποχρεώνονται να εκτελούν δωρεάν, μέσω του clawback, τα ιδιωτικά εργαστήρια. 
Εξαίρεση των πρώτων 7.000€ από της υποβολές κάθε μήνα για όλα τα εργαστήρια.

Κατάργηση των αντιεπιστημονικών «ποιοτικών κριτηρίων» τα οποία απλά και μόνο βοηθούν τους μεγάλους ομί-
λους να κυριαρχήσουν στην αγορά υγείας.
Με την εφαρμογή του «προσωπικού γιατρού» οι πολίτες αντιμετωπίζονται τιμωρητικά, οι ιδιώτες γιατροί, αν εντα-
χθούν, βλέπουν τα ιατρεία τους να γίνονται παραρτήματα του ΕΟΠΥΥ, τα Κ.Υ. αλλάζουν ολοκληρωτικά χαρακτήρα, 
ειδικά με τις τελευταίες αποφάσεις, οι κάτω των 16 μένουν ακάλυπτοι. Απορρίπτουμε στο σύνολο του αυτό το 
έκτρωμα και ζητάμε να συζητηθεί από την αρχή με τους ιατρικούς συλλόγους και τους συνδικαλιστικούς φορείς 
των γιατρών.

Κάποια στιγμή ο ΙΣΑ και ο ΠΙΣ πρέπει να ασχοληθούν με τους εργαζόμενους στις ιδιωτικές κλινικές, να απαιτήσουν 
και να διεκδικήσουν συλλογικές συμβάσεις για να πάψει επιτέλους να ισχύει το σημερινό καθεστώς γαλέρας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα όσα προτείνουμε και διεκδικούμε είναι η γενναία αύξηση των δαπανών για 
την υγεία. Ζητάμε σταδιακά να φτάσουν στο 7% του προϋπολογισμού που είναι και ο Μ.Ο. της ΕΕ.
Για να έρθουν όλα αυτά στο προσκήνιο, απαιτείται αλλαγή στους συσχετισμούς στον ΠΙΣ και στους ΙΣ. Για να γίνουν 
ξανά σύλλογοι προώθησης ιατρικών θέσεων και όχι οχήματα προβολής των προέδρων τους. 

Μαζική συμμετοχή στις εκλογές σε ΙΣΑ και ΙΣΠ. Η αποχή υπονομεύει εμάς τους ίδιους.

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ*

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΓΕΡΟΛΟΥΚΑ-ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΚΟΛΦΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΓΡΕΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΖΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ
ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΕΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ
ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΟΛΥΝΙΚΗ
ΚΥΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΙΘΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΚΥΝΔΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΑΤΟΒ ΟΚΣΑΝΑ (ΞΕΝΙΑ) του ΟΛΕΞΑΝΤΡ
ΤΣΙΤΣΙΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)

ΑΠΟΛΛΩΝΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΓΕΡΟΛΟΥΚΑ-ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΚΟΛΦΗ
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΚΩΣΤΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΓΚΑΓΚΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΓΡΕΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΑΖΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ
ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΕΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ
ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΤΑΡΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του ΠΟΘΟΥ
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΡΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΟΛΥΝΙΚΗ
ΚΥΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΛΕΝΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΛΕΩΝΙΔΗ ΕΥΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΛΙΒΕΡΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

* Οι επικεφαλής της παράταξης στον ΙΣΑ και στον ΠΙΣ χρειάζονται σταυρό προτίμησης για να εκλεγούν
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αντιπρόεδρος
ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μέλη
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΕΝΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΟΤΑΡΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του ΠΟΘΟΥ
ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΑΦΙΔΑ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΖΟΥΝΟΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ
ΦΩΘΙΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ

ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΙΘΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΥΡΙΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΚΑΦΙΔΑ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΚΥΝΔΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΖΟΥΝΟΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ
ΤΣΑΤΟΒ ΟΣΚΑΝΑ (ΞΕΝΙΑ) του ΟΛΕΞΑΝΤΡ
ΤΣΙΤΣΙΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΦΩΘΙΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ
ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
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1984-2022: 38 Χρόνια στο τιμόνι του ΙΣΑ

Η παράταξη των Αγώνων,
της Συνέπειας, της Ευθύνης, της Προοπτικής, της Διεκδίκησης

 
H παράταξη που διασφάλισε την πιστοποίηση, στη συνταγογράφηση,

για όλους τους γιατρούς

Για το Αδέσμευτο Ιατρικό Μέτωπο δΗ.Κ.Ι. – ΙΣΑ, οι εκλογές την 16η και 17η οκτωβρίου, είναι από τις κρισιμότερες 
γιατί διεξάγονται σε μια περίοδο αρνητικών εξελίξεων, παγκοσμίως, με τις κοινωνίες να δοκιμάζονται από σοβαρά 
προβλήματα που επηρεάζουν και τον χώρο της υγείας.
Την τετραετία που λήγει, ο ΙΣΑ με την ψήφο εμπιστοσύνης σας κάτω από άκρως αντίξοες συνθήκες, παρέμεινε στις 
επάλξεις για να διεκδικεί, να καταγγέλλει μεθοδεύσεις που οδηγούν στην απαξίωση το γιατρό, να παρεμβαίνει 
σε νομοσχέδια του ΥΥΚΑ, να προσφεύγει στη δικαιοσύνη, για τα δίκαια αιτήματα του ιατρικού κόσμου και την 
αξιοπρέπεια του Έλληνα γιατρού και την υγεία του ελληνικού Λαού. δεν χαριστήκαμε σε κανένα. 
Προτεραιότητά μας είναι η διασφάλιση της επαγγελματικής και οικονομικής επιβίωσης των μελών μας και του συνόλου 
του ιατρικού κόσμου.

• ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΜΕ και καταφέραμε να δοθούν λύσεις σε μια σειρά διεκδικήσεων, με σημαντικά αποτελέσματα, σε 
δύσκολους καιρούς.

• ΠΕΤΥΧΑΜΕ να θεσμοθετηθούν πολλά από τα χρόνια αιτήματα μας που θωρακίζουν την αξιοπρέπεια των 
λειτουργών υγείας.

• ΣΤΑΘΗΚΑΜΕ δίπλα στον γιατρό, αγκαλιάσαμε το πρόβλημά του και δώσαμε μάχη για την επαγγελματική και 
οικονομική επιβίωσή του. ο αγώνας συνεχίζεται.

• ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ τα αιτήματα και τις κινητοποιήσεις των κλαδικών οργάνων των γιατρών έμπρακτα και όχι με λόγια.

• ΠΡΩΤΟΣΤΑΣΤΗΣΑΜΕ στον αγώνα για την κατάργηση του καταστροφικού Clawback και συνεχίζουμε την προσπάθεια, 
ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των κλινικοεργαστηριακών ιατρών και εργαστηρίων. δεν θα κάνουμε πίσω, ο 
αγώνας συνεχίζεται μέχρις εσχάτων.

• ΑΠΟΤΡΕΨΑΜΕ το gate keening και διασφαλίσαμε την ελεύθερη πρόσβαση του ασθενή, στον εξειδικευμένο ιατρό.

• ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ κατεστημένα συμφέροντα και μηχανισμούς, καθώς και την αγυρτεία στον χώρο της υγείας, 
εξαντλώντας κάθε δυνατότητα και μέσο.

• ΑΠΑΝΤΗΣΑΜΕ με όλα τα ένδικα μέσα που διαθέτουμε στην ανυποληψία και αφερεγγυότητα της δημόσιας διοίκησης, 
σε όλα τα επίπεδα.

• ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΜΕ σε κάθε απόπειρα ισοπέδωσης του Έλληνα γιατρού και δεν χαριστήκαμε σε κανένα.

• ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΑΜΕ στον ιατρικό τουρισμό, με όραμα να γίνει η πατρίδα μας, η χώρα της υγείας και της ευεξίας, 
στην παγκόσμια κοινότητα. Για να σταματήσει η μετανάστευση και να επιστρέψουν οι γιατροί στη χώρα μας.
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Αδέσμευτο Ιατρικό Μέτωπο-ΔΗ.Κ.Ι. ΙΣΑ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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• ΘΕΣΑΜΕ ξεκάθαρα τις θέσεις μας, για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού.
ο Αγώνας του ιατρικού σώματος πρέπει να έχει ξεκάθαρους στόχους, που να υπηρετούν την αποτροπή σχεδίων 
υποβάθμισης της υγείας του λαού και να υπερασπίζονται το κύρος και την αξιοπρέπεια του γιατρού, σε όλα τα 
επίπεδα. εμείς το κάναμε πράξη, εξαντλώντας όλα τα μέσα. 
επιβάλλεται να στείλουμε, με τη δύναμη της ψήφου μας και τη μαζική συμμετοχή μας στις εκλογές, μήνυμα 
αντίστασης σε όσους ορέγονται να καταστήσουν τους γιατρούς υποζύγια των πολιτικών τους επιλογών, χωρίς τη 
συναίνεσή τους.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Συνεχίζουμε τον αγώνα για να διασφαλίσουμε τις καλύτερες οικονομικές και επαγγελματικές συνθήκες για τα 
μέλη μας. 
διεκδικούμε χρηματοδότηση και στρατηγικό σχεδιασμό, για την ανασυγκρότηση του εθνικού Συστήματος Υγείας, 
με βάση τις πραγματικές ανάγκες και στόχο την ποιοτικότερη περίθαλψη για τον ασθενή. 
Αγωνιζόμαστε για να επιλύσουμε τα προβλήματα των Νέων Γιατρών που απαιτούν πολιτική βούληση για να 
αντιμετωπιστούν. 
διεκδικούμε τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη δημόσια Υγεία και συλλογικές συμβάσεις των Ιατρικών 
Συλλόγων που θα διασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές των γιατρών.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

• Αξιοπρεπές μισθολόγιο, αντάξιο της προσφοράς τους. Ανθρώπινο ωράριο και συνθήκες εργασίας.

• Αναγνώριση του χρόνου εφημεριών ως συντάξιμου.

• Αναγνώριση της εργασίας του Νοσοκομειακού Ιατρού ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής.

• Νέες προσλήψεις προς κάλυψη των κενών θέσεων.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΑΤΡΟΙ

• Άμεση ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων, με πρόβλεψη για αυτόματη 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή και κατάργηση του Claw-back.

• Διασφάλιση της ελεύθερης επιλογής γιατρού και αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση.

• Απαγόρευση χορήγησης φαρμάκων χωρίς συνταγή.

• Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

• Νομοθετική θωράκιση των γιατρών σε ζητήματα ιατρικής ευθύνης.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ

• Αξιοποίηση του ιατρικού δυναμικού της χώρας με αξιοπρεπείς αμοιβές, στην υπηρεσία του πολίτη.

• Ποιοτική αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας.

• Επαρκής χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας.

Μόνο Όλοι Μαζί με αγώνες θα ξεπεράσουμε τα σημερινά αδιέξοδα και θα δώσουμε ελπίδα και προοπτική
για ένα καλύτερο αύριο.

Υποχρέωση και καθήκον όλων μας είναι να μη λείψει κανείς από της κάλπες της 16 & 17 οκτωβρίου 2022
 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΗ.ΚΙ. – Ι.Σ.Α.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΓΙΑΤΡΟΥ

και να μην ξεχνάτε: «Η Δημοκρατία είναι προσκλητήριο παρόντων
και ΟΧΙ Κοιμητήριο Απόντων».

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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Αδέσμευτο Ιατρικό Μέτωπο-ΔΗ.Κ.Ι. ΙΣΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΒΛΑΔΕΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΖΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΡΟΥΜΠΧΟΛΤΣ ΜΠΕΤΙΝΑ του ΚΛΑΟΥΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ

ΜΠΑΤΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ

ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

*ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΧΡΟΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

* Ο επικεφαλής της παράταξης στον ΙΣΑ και στον ΠΙΣ   ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
χρειάζεται σταυρό προτίμησης για να εκλεγεί

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)
 
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΒΕΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΒΟΛΙΚΑΣ ΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΕΙΔΙΑ

ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΚΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ

ΔΕΣΣΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΙΝΕΤΖΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΟΥΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΖΑΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΖΟΥΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΖΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΚΑΛΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΚΑΡΑΜΠΑΡΠΑ ΑΡΓΥΡΩ-ΑΝΝΑ (ΣΥΛΒΑΝΑ) του ΛΕΩΝΙΔΑ

ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΚΟΚΚΟΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΟΝΤΟΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ΛΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΛΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΛΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΛΩΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΑΜΠΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΗΝΑ

ΜΕΡΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΜΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ

ΜΙΣΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΙΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΓΑΘΟΚΛΗ

ΜΠΑΡΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ

ΜΠΑΤΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΧΙΛΛΕΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΝΤΟΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΑΓΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

*ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΠΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ΠΕΣΣΑΧ ΗΛΙΑΣ του ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΡΟΤΣΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΑΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ

* Ο επικεφαλής της παράταξης στον ΙΣΑ και στον ΠΙΣ   ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
χρειάζεται σταυρό προτίμησης για να εκλεγεί
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ

Αντιπρόεδρος
ΤΖΕΡΜΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μέλη
ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΟΛΙΚΑΣ ΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΜΟΥΖΑΚΑ ΛΥΔΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ
ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΤΙΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΜΠΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΖΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΤΣΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΨΑΡΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΛΥΤΙΝΑ ΦΟΙΒΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΠΕΤΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΓΚΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

ΣΑΡΔΙΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ

ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΕΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΣΕΠΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΟΦΟΚΛΗ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΣΙΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ

ΤΣΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΣΩΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ

ΦΑΤΣΗ ΛΟΥΚΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ

ΦΛΕΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΣΤΑ

ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΧΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΨΑΡΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - Α.Ι.Κ.

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

Μετά από 4 χρόνια, το ιατρικό σώμα καλείται εκ νέου “να μοιράσει” την τράπουλα της εκπροσώπησης ακολουθώντας 
τον κεντρικό εκλογικό κύκλο. Όμως από τον θώκο του Υπουργείου Υγείας έχουν περάσει πλέον οι πάντες από ακροα-
ριστερούς πρώην σταλίνες μέχρι πρώην ακροδεξιούς, οπότε η κριτική δεν αφήνει κανένα στο απυρόβλητο. Έτσι μπο-
ρούμε να πούμε ότι οι “Αριστεροί” στην θεωρία εφήρμοσαν πάλι με τον λάθος τρόπο -ευτελίζοντας τελικά τα κάτωθι.

Αστικού τύπου Κ.Υ –Δεν εννοούσαμε τις ΤΟΜΥ, αυτές μάλλον με παραδοχή του σφάλματος κατάργησης των πολυϊα-
τρείων του ΙΚΑ φαντάζουν.

Ενοποίηση ασφαλιστικών ταμείων-Δεν σημαίνει ασφαλιστικές εισφορές 38,5% σε 48.500 γιατρούς και ει-
σφορές 120€!!!! μηνιαίως σε 1.200.000 «αγρότες».
Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικής δαπάνης –Δεν σημαίνει τυφλό claw back και rebate επί δικαίων και 
αδίκων.
Προγράμματα σπουδών και περιγραφή γνωστικών αντικειμένων των ειδικοτήτων δεν απαιτεί «απ’ το πα-
ράθυρο» εξετάσεις πριν την έναρξη της ειδικότητας για να προηγηθούν οι δικοί μας.
Gatekeeping με κατάργηση της ελεύθερης επιλογής γιατρού (Δημοκρατική κατάκτηση της ελληνικής 
κοινωνίας)
Νομοθετική κατοχύρωση των ανώτατων ωρών εργασίας ανά εβδομάδα καθώς και των ορίων συνεχόμενης 
εργασίας που ακολουθείται από repos σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε δεν σημαίνει «φάγωμα» των repos 
και εργασία με δική μας αστική και ποινική ευθύνη κατά τις εφημερίες
Κατ’ αντιστοιχία οι εκ δεξιών ορμώμενοι και προς κέντρo κινούμενοι νυν κυβερνήτες μας, ενώ ξεκίνησαν 
ελπιδοφόρα κατάφεραν στην κορονοκρίση να έχουν θνησιμότητα επιπέδου ΕΡΝΤΟΓΑΝ!!!
Ελλείψεις τραγικές σε ΜΕΘ (1.200 ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
Ελλείψεις τραγικές σε ΜΑΦ (Δεν νοείτε ΜΑΦ σε κοινό θάλαμο με «τριγκεράκια»)
Ελλείψεις τραγικές σε ανθρώπινο δυναμικό και όχι μόνο σε επίπεδο ΕΣΥ (27.000 γιατροί έχουν μεταναστεύ-
σει και περίπου άλλοι 7.500 έχουν λάβει σύνταξη την τελευταία 5ετία.
Ελλείψεις τραγικές σε παιδιατρικά νοσοκομεία (Αγ. Σοφία, Αγλαΐα Κυριακού και το παραμελημένο ΠΑΙΔΩΝ 
Πεντέλης).
Παντελής αδιαφορία για τις αποδοχές των ΕΣΥ των με μισθούς πείνας και άνευ οποιασδήποτε δυνατότητας 
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ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

συμπλήρωσης του εισοδήματος από άλλες νόμιμες δραστηριότητες
Τα προβλήματα όμως του ΕΣΥ και των νοσοκομειακών γιατρών λύση δεν βρίσκουν με τέτοιες λογικές. Οι κεντρικές 
εξουσίες μας, όταν καταγράψουν αυτό που θέλουν σε επίπεδο συσχετισμών σταματούν να μιλούν για σχέδια ανα-
μόρφωσης της Υγείας και ασχολούνται με περιστασιακή ικανοποίηση αιτημάτων Δημάρχων και αναξιοπαθούντων 
ασθενών και συναδέλφων (με το κατάλληλο «βουλευτικό μπιλιετάκι» βεβαίως –βεβαίως).

Αυτά που πρέπει να γίνουν
• Άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ

• Επιστροφή των αναδρομικών που κερδήθηκαν δικαστικά (όπως των ενστόλων)

• Ομογενοποίηση των συμβάσεων εργασίας των ιατρών με το ΕΣΥ (σήμερα υπάρχουν 15!!! διαφορετικές 
σχέσεις εργασίας που υποκρύπτουν πελατειακές δοσοληψίες)

• Συγχώνευση πλεοναζόντων δομών στη βάση δημογραφικών και όχι δημοσιονομικών στοιχείων.

• Αξιοπρεπείς αμοιβές ανά πράξη και περίπτωση

• Έλεγχος της συνταγογράφησης με επιστημονικά και όχι λογιστικά κριτήρια

• Άνοιγμα των ΜΗΝ του Δημοσίου στον απλό ιδιώτη και έκδοση των υπουργικών αποφάσεων λειτουρ-
γίας των απογευματινών χειρουργείων

• Απλοποίηση του τρόπου λειτουργίας των ΜΗΝ προς όφελος των συνεταιρισμών γιατρών (π.χ 1 αίθου-
σα για 3 χειρουργικές ειδικότητες και όχι 3 αίθουσες για 3 ειδικότητες).

• Μέριμνα για τερματισμό της ομηρίας των 2.000 επικουρικών ιατρών που κλείνουν τρύπες μέσω ΕΣΠΑ. 
Αν χρειάζονται, οι θέσεις να προκηρυχτούν, και μέσω μοριοδότησης να προσληφθούν οι καλύτεροι

Η Ιατρική δεν έχει χρώμα, φύλο, εθνικότητα η σεξουαλική προτίμηση.. Η ιατρική είναι ΜΙΑ, και πρέπει το κράτος να 
την παρέχει δημόσια και δωρεάν για όλους τους πολίτες του.
Απέναντι σε αυτά, η Α.Ι.Κ – η μοναδική Ανεξάρτητη κομματικά παράταξη στον ΙΣΑ η οποία εδώ και 15 χρόνια μεταφέρει 
την φωνή και την απελπισία του απλού γιατρού, του ειδικευόμενου, του εν ομηρεία παρατασιακού ή επικουρικού 
Επιμελητή, αντιπροτείνει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο παρόμοιας εμβέλειας αλλά διαφορετικής φιλοσοφίας από 
τον εισαγωγικό νόμο του ΕΣΥ του 1986 (ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ)

Γι’ αυτό στις επόμενες εκλογές σπάσε τα δεσμά του κομματισμού και στήριξε την Ανεξάρτητη Ιατρική Κίνηση. Την μόνη 
παράταξη του κεντρώου χώρου που θεωρεί τιμή την ρετσινιά του «συντεχνιακού». Γιατί τελικά γί αυτό αγωνιζόμαστε 
εδώ και 20 χρόνια για την επιβίωση και την αξιοπρέπεια των ασθενών μας και του κάθε γιατρού.

Για την Α.Ι.Κ.
Τσαγκαράκης Ν. Μύρων
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - Α.Ι.Κ.*
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΔΑΜΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΖΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΚΕΙΜ
ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΣΤΑ ΦΙΟΡΗ του ΟΔΥΣΣΕΑ
ΜΑΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΖΩΗ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΦΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)

ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΔΑΜΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΖΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΚΕΙΜ
ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΣΤΑ ΦΙΟΡΗ του ΟΔΥΣΣΕΑ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΖΩΗ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΦΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

* Οι επικεφαλής της παράταξης στον ΙΣΑ και στον ΠΙΣ χρειάζονται σταυρό προτίμησης για να εκλεγούν
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-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ

-ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΙΣΑ

-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑΤΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΚΟΙΝΑ 

Η υγειονομική περίθαλψη δέχεται επίθεση από τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα τα τελευταία 12 χρόνια. 
Δούρειος ίππος των συμφερόντων είναι οι κυβερνήσεις οι οποίες πιστές στο δόγμα του νεοφιλελευθερι-
σμού προάγουν με “επιστημονικές” μεθόδους τη μετάβαση σε ολιγομονοπωλιακό σύστημα μακριά από 
τις ανάγκες των κατοίκων της χώρας. Παράλληλα το ΕΣΥ με την υποχρηματοδότηση του μεταμορφώνε-
ται σε σύστημα οριακής ύπαρξης και σε ένα καθεστώς “ανοίγματος” στα μεγάλα συμφέροντα μέσω των 
συμπράξεων των ΣΔΙΤ και της συμμετοχής σε αυτό ιδιωτικού προσωπικού χωρίς εργασιακή σχέση με το 
δημόσιο, μέσω trust και μεγάλων ομίλων.

Οι ιδιωτικές δαπάνες για την Υγεία στην χώρα μας βρίσκονται στα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ.

Ο “πολυκερματισμός των συμφερόντων των γιατρών” είναι ένα επίπλαστο επιχείρημα. Στην ουσία ο θάνα-
τος του Δημοσίου Συστήματος Υγείας θα σημάνει άμεσα και το θάνατο του Υγιούς Ιδιωτικού Τομέα, δηλαδή 
των εργαζόμενων φυσικών προσώπων και των μικρομεσαίων εργαστηρίων. Αυτός είναι ο λόγος που επι-
βάλλεται η ενότητα, γιατί η αξιοπρέπεια του ιατρικού κόσμου δεν κινδυνεύει από τα “ατομικά συμφέρο-
ντα”, αλλά από τη λαίλαπα των μεγάλων συμφερόντων.

Συνέπειες της πολιτικής αυτής για την Υγεία είναι η Ιατρική Μετανάστευση και η κακή και ανεπαρκής 
ποιότητα των υπηρεσιών. Όλοι γνωρίζουμε ότι η χώρα μας εν μέσω Πανδημίας βρέθηκε στην προτελευ-
ταία χειρότερη θέση σε θνητότητα από Covid στην ΕΕ. Παράλληλα όχι μόνο δεν έγιναν διορισμοί αλλά 
απειλούνται με απόλυση εργαζόμενοι που δεν εμβολιάστηκαν. Το προσωπικό του ΕΣΥ μετακινείται συ-
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νέχεια σε άλλες δομές για να καλύψει τρύπες, ανοίγοντας παράλληλα άλλες τρύπες και ο φαύλος κύκλος συ-
νεχίζεται. Οι μισθοί στο ΕΣΥ είναι οι χαμηλότεροι στην ΕΕ, η συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση ανύπαρκτη. Το 
Clawback απειλεί άμεσα με κλείσιμο πολλά μικρά εργαστήρια. Γιατροί του ΕΣΥ απολύονται και κανένας διορι-
σμός. Ο θεσμός του «προσωπικού ιατρού» δεν προχωράει γιατί δεν παρέχει οικονομικά και εργασιακά κίνητρα 
στους συναδέλφους.
Είναι συμφωνημένο, η Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία να ξεπουληθούν. 

Συνάδελφοι,
Οι παλιές συνταγές έχουν αποτύχει. Εμείς πιστεύουμε στην κινηματική και ενωτική δράση. Πιστεύουμε στην 
καθημερινή οργανωμένη πάλη. Οι ιατρικοί σύλλογοι οφείλουν να κάνουν ρήξεις με τις διοικήσεις, τα υπουρ-
γεία και τελικά με τις κυβερνήσεις. Οφείλουν να είναι κοντά σε συλλόγους ασθενών και να συνεργάζονται. Η 
απερχόμενη διοίκηση του ΙΣΑ, παρά την διεκδικητική φρασεολογία, στην πράξη δεν κατάφερε να αναβαθμί-
σει το ρόλο του γιατρού. Το ίδιο και η διοίκηση του ΠΙΣ, η οποία ταλανίζεται από εμφύλια ενδοπαραταξιακή 
σύρραξη.

Σας καλούμε να στηρίξουμε όλοι μαζί ένα σύστημα υγείας αντάξιο των κατοίκων της χώρας, αξιόπιστο και 
αποτελεσματικό.

Σας καλούμε να στηρίξετε προσπάθειες παρατάξεων που στέκονται στο ύψος των αναγκών για μια Υγεία όπως 
μας αξίζει και που με τον αγώνα τους ανοίγουν προοπτικές επιστημονικής και επαγγελματικής εξέλιξης ειδικά 
για τους νέους γιατρούς.

Σας καλούμε να στηρίξετε αυτούς που δεν παίρνουν κομματική γραμμή και πορεύονται ανεξάρτητα από 
εντολές. 

Σας καλούμε να κάνουμε όλοι μαζί την Ανατροπή από κατεστημένες και αναποτελεσματικές εκπροσωπήσεις.

Σας καλούμε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα για ασθενείς και γιατρούς

Σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά στις εκλογές, για να μην αποφασίζουν άλλοι για εμάς και για την αναβάθ-
μιση του ρόλου των ιατρικών συλλόγων και όλων των οργάνων της διοίκησης.

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 16 & 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ 
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΛΑΤΣΑΚΗ ΜΕΡΣΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ
ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΩΝ-ΝΙΚΗΤΑ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΓΑΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ
ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΝΟΥΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ
ΠΑΤΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΟΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΩΚΡΑΤΗ
ΠΡΩΤΟΣΥΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΡΥΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΚΟΡΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ
ΣΧΟΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΟΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΦΛΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΦΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΟΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)

ΑΛΑΤΣΑΚΗ ΜΕΡΣΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ
ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΩΝ-ΝΙΚΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΓΑΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΔΗΜΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΠΑΥΛΟΥ
ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΑΡΖΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ
ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΑΝΩΛΗ-ΛΑΜΠΡΟΥ
ΝΟΥΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΞΥΓΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΙΡΑ ΟΛΓΑ του ΑΝΔΡΕΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ
ΠΑΤΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΟΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΩΚΡΑΤΗ
ΠΡΩΤΟΣΥΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΡΥΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΚΟΡΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ

* Οι επικεφαλής της παράταξης στον ΙΣΑ και στον ΠΙΣ χρειάζονται σταυρό προτίμησης για να εκλεγούν
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ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΧΟΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΟΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΣΙΑΠΑΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΛΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΦΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΟΥΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΟΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Αντιπρόεδρος
ΠΑΙΡΑ ΟΛΓΑ του ΑΝΔΡΕΑ

Μέλη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΟΥΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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ΗΘΟΣ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΣ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Μετά την πανδημία είναι πλέον εμφανές ότι αλλαγές στο χώρο της υγείας είναι αναγκαίες κι επιβεβλημένες παρά τις 
δυσκολίες που αναπόφευκτα τις συνοδεύουν. Οι αλλαγές αυτές, οφείλουν να έχουν τη σφραγίδα μας για να οδηγήσουν 
σε επιτυχή αποτελέσματα. 

Ο ΠΙΣ ως φυσικός εκπρόσωπος του ιατρικού κόσμου και ως επίσημος σύμβουλος της πολιτείας, με σχέδιο, μέθοδο και 
επιστημονική προσέγγιση, ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ πρωταγωνιστικό ρόλο στην χάραξη των πολιτικών εκείνων, που θα οδηγή-
σουν στη βελτίωση της κατάστασης στον χώρο της υγείας όσον αφορά τις ποιοτικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς αλλά 
και της προάσπισης του ρόλου των Ιατρών.

Θεωρούμε, ότι σε αυτήν την κατεύθυνση, μπορούμε να συμβάλλουμε με εχέγγυο τη μακρόχρονη διαδρομή μας στον 
χώρο της Υγείας, την εμπειρία μας αλλά και την επιστημονική μας συγκρότηση. 

Με σαφές και ξεκάθαρο ιδεολογικό πρόσημο αλλά χωρίς εξαρτήσεις και δογματισμούς, προσεγγίζουμε το γίγνεσθαι της 
υγείας με σαφή ιατρική θεώρηση. Προσέγγιση που παρά το μεγάλο αριθμό υποψηφίων φέτος, ειδικά για τη Γενική Συ-
νέλευση του ΠΙΣ, δεν βρίσκει θέση στην κλασσική συνδικαλιστική λογική της διατήρησης ισορροπιών και του καθολικά 
τηρούμενου Δόγματος: «μήν θίγετε τά κακώς κείμενα».

Πιστεύουμε ότι η επιστημονική και επαγγελματική μας διαδρομή, μαζί με την επί δεκαετίες ενεργό συμμετοχή μας στα 
ιατρικά δρώμενα, αποτελούν εχέγγυα ποιότητας και αξιοπιστίας, και μας επιβάλλουν ως καθήκον την διεκδίκηση της 
ψήφου σας με δύο ΣΤΟΧΟΥΣ και ένα ΟΡΑΜΑ:

• Ποιοτική συμμετοχή στη ΓΣ του ΠΙΣ, τον οποίον ήδη υπηρετούμε από θέσεις ευθύνης

• Προώθηση συνολικών προτάσεων αναμόρφωσης του χώρου της υγείας

Όραμά μας
Η μετεξέλιξη του ΠΙΣ στα πρότυπα των ισχυρών Ευρωπαϊκών Συλλόγων

Η προσπάθεια μας δεν αποτελεί μια ακόμα συνδικαλιστική παρουσία.
Επιλέξαμε συνειδητά να απευθυνθούμε σε εσάς για να σας εκπροσωπήσουμε, μόνο στη ΓΣ του ΠΙΣ.
Με τη δύναμη σας, φιλοδοξούμε να λειτουργήσουμε καταλυτικά - ενωτικά και εποικοδομητικά, για την περαιτέρω 
ενίσχυση του Π.Ι.Σ, που θεσμικά αποτελεί την ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ.

Για την παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΙΣ»
Βλάσης Ν. Πυργάκης 
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΙΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)

ΚΟΛΕΝΤΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΛΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΜΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ
ΜΠΙΣΔΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΩΜΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΠΕΤΡΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΑΡΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
*ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

* Οι επικεφαλής της παράταξης στον ΙΣΑ και στον ΠΙΣ χρειάζονται σταυρό προτίμησης για να εκλεγούν
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Συνάδελφε, εργαζόμενε γιατρέ

Απευθυνόμαστε σε σένα που ζεις από τη δουλειά σου είτε ως μισθωτός του δημόσιου τομέα είτε ως μισθωτός ή αυτοα-
πασχολούμενος στον ιδιωτικό τομέα. 

Μέσα στην πανδημία βιώσαμε με ιδιαίτερη όξυνση τις συνέπειες των πολιτικών που εφάρμοσαν διαδοχι-
κά στην ΠΦΥ και την υγεία όλες οι κυβερνήσεις

• Ανύπαρκτες δομές δημόσιας υγείας καθιστούσαν ανέφικτη την αποτελεσματική επιδημιολογική επιτήρηση

• Η αυτοδιάγνωση και η εκχώρηση ιατρικών πράξεων σε φαρμακεία με αρνητικό αποτύπωμα για τη προστασία της υγείας 
των ασθενών και της δημόσιας υγείας. 

• Το βάπτισμα ως «κρεβάτια ΜΕΘ» διάφορων πρόχειρων κλινών και η τραγική υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομεί-
ων οδήγησε σε επιδείνωση των όρων θεραπείας ασθενών COVID

• Η μετατροπή των νοσοκομείων σε μίας νόσου εκτίναξε τη NON-COVID θνησιμότητα

Ακόμα και μέσα στην πανδημία συνεχίζεται η επίθεση στα δικαιώματα και ανάγκες των μισθωτών και αυτοαπασχολού-
μενων γιατρών και των ασθενών μας. Κοινός παρονομαστής αυτής της επίθεσης είναι η επέκταση των νόμων της αγοράς 
στον κλάδο της υγείας

• Τα «ποιοτικά» κριτήρια του τελευταίου νόμου δίνουν άλλο ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στις αλυσίδες διαγνωστικών, 
τις μεγαλοκλινικές και τους ομίλους υγείας, κλιμακώνοντας την επίθεση στους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς. 

• Η επιτροπή διαπραγμάτευσης τιμών και ο «realtime» έλεγχος αποτελούν νέα εργαλεία για την εφαρμογή των νόμων της 
αγοράς και την διασφάλιση των κλειστών προϋπολογισμών. 

• Η νομοθέτηση της εισόδου ιδιωτών γιατρών ώστε να συμβάλλονται με το Εθνικό Σύστημα Υγείας καλύπτοντας κενά 
και τρύπες αποτελεί ευθεία ομολογία της κυβέρνησης ότι δεν θα στελεχώσει τα δημόσια νοσοκομεία με το αναγκαίο 
προσωπικό. 

• Οι απαράδεκτοι αναιμικοί κλειστοί προϋπολογισμοί και το «clawback» που τσακίζει ιδιαίτερα τους μικρούς εργαστηρια-
κούς και κλινικοεργαστηριακούς γιατρούς αφού οι μεγάλοι όμιλοι διατηρούν τεράστια ποσοστά κέρδους. 

• Το απαράδεκτο μέτρο της επιστράτευσης ιδιωτών – αυτοαπασχολούμενων γιατρών την περίοδο της πανδημίας, που η 
ζωή έδειξε ότι ήταν αναποτελεσματικό και αποδυνάμωσε παραπέρα την ανεπαρκή ΠΦΥ, αποτελεί σήμερα όχημα για την 
ομηρία αυτοαπασχολούμενων γιατρών.

Την ίδια ώρα οι μεγαλοκλινικές και οι όμιλοι υγείας, οι αλυσίδες διαγνωστικών όχι μόνο δεν επιτάχτηκαν χωρίς απο-
ζημίωση -όπως απαιτούσαν οι υγειονομικές συνθήκες και οι ανάγκες των ασθενών και διεκδικούσε το εργατικό λαϊκό 

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 16/17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΔΗμοκρατική ΠΑνεπιστημονική Κίνηση
ΔΗΠΑΚ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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κίνημα και η ΔΗΠΑΚ - αλλά αντίθετα θησαύριζαν στις πλάτες των ασθενών μας «κάνοντας την πανδημία-ευκαιρία». Τα 
συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών και των ομίλων υγείας προάσπισαν ως κόρη οφθαλμού και οι 
ηγεσίες των ΙΣΑ /ΠΙΣ. Αυτή τους τη στάση ανταμείβουν σήμερα οι όμιλοι υγείας και οι μεγαλοκλινικάρχες 
οργανώνοντας φιέστες για την προεκλογική τους στήριξη!

Απορρίπτουμε και καταδικάζουμε την απαράδεκτη στάση της ηγεσίας των ΙΣΑ/ ΠΙΣ
Άλλοτε με μία φωνή και άλλοτε με τις «αναγκαίες ενδο- και δια-παραταξιακές» αντιπαραθέσεις, στηρίζουν τους βασικούς 
άξονες της πολιτικής επέκτασης των νόμων της αγοράς και της άμεσης επιβάρυνσης των ασθενών για υπηρεσίες ΠΦΥ. 
Σε αυτή τη βάση στηρίζουν την ελεύθερη επιλογή γιατρού και την τροποποίηση της εφαρμογής των αντιδραστικών 
κλειστών προϋπολογισμών και την αντικατάσταση του (απαράδεκτου) clawback με κλειστό προϋπολογισμό ανά ασθε-
νή. Με τη στάση τους υπονομεύουν τις ανάγκες μισθωτών γιατρών που βιώνουν την επέκταση των ελαστικών μορφών 
απασχόλησης (επικουρικά, μπλοκάκι κλπ), προωθώντας τελικά τα συμφέροντα μεγαλοεπιχειρηματιών και ομίλων. Ποιος 
δε θυμάται την εκδήλωση για τις ΣΔΙΤ που ακύρωσαν οι κινητοποιήσεις μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων γιατρών;
Οι ενδοπαραταξιακές τους αντιπαραθέσεις δεν αναιρούν την ουσιαστική συμφωνία τους και αφήνουν αδιάφορους την 
πλειοψηφία μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων γιατρών.

Ξέρουμε ότι αγανακτείς και εσύ με την απαράδεκτη στάση των ηγεσιών ΙΣΑ/ΠΙΣ

Μην αδρανοποιήσεις αυτή σου την αγανάκτηση.

Η ΔΗΠΑΚ με όλες μας τις δυνάμεις αντιπαρατεθήκαμε διαχρονικά στους νόμους της αγοράς, του ανταγωνισμού της ζού-
γκλας που μόνοι κερδισμένοι είναι οι όμιλοι υγείας και μεγαλοεπιχειρηματίες γιατροί. 

Δεν έχουμε κοινά συμφέροντα ούτε κοινές ανάγκες με τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τους ομίλους 
υγείας. Ο μοναδικός δρόμος προάσπισης των αναγκών μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων γιατρών 
περνάει μέσα από την αντιπαράθεση με τους νόμους της ελεύθερης αγοράς που έχουν ευαγγέλιο οι ηγε-
σίες ΙΣΑ/ΠΙΣ. 

Μετέτρεψε την αγανάκτησή σου σε δύναμη 

στηρίζοντας και δυναμώνοντας στις εκλογές την ΔΗΠΑΚ.

Για να μπορούμε από καλύτερες θέσεις μετά τις εκλογές να αποκρούσουμε την επίθεση, να αντεπιτεθούμε για το σύνολο 
των σύγχρονων αναγκών μας. Να δυναμώσουμε τη συμμαχία με τους ασθενείς μας, τη λαϊκή οικογένεια που θα 
παλέψει για την απόσπαση κατακτήσεων, την ανακούφιση από την αντιλαϊκή επίθεση, την απόκρουση 
των νέων μέτρων που έρχονται. Για να δυναμώσουμε την αναμέτρηση με τον πραγματικό αντίπαλο με 
προοπτική την ανάπτυξη, όπου όλος ο υλικός και πνευματικός πλούτος που δημιουργούν οι εργαζόμενοι καθημερινά θα 
αποτελεί κοινωνική ιδιοκτησία και θα αξιοποιείται για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Για να αξιοποιούνται το σύνολο των 
επιστημονικών δυνατοτήτων και στον κλάδο της Υγείας για τη διασφάλιση σε όλους τους ασθενείς μας, δωρεάν με κάλυψη από 
τον κρατικό προϋπολογισμό, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρόληψης, προστασίας της υγείας, έγκαιρης διάγνωση, θεραπείας 
και αποκατάστασης μέσα από ένα πλήρως ανεπτυγμένο καθολικό, αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας. Με κατάργηση κάθε 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κλάδο.

Παλεύουμε για τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας
Βάζουμε στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο,

το κεφάλαιο την ΕΕ και τα κόμματα που τους υπηρετούν
για να χαλάσουμε τα σχέδιά τους για την επόμενη μέρα και να περάσουμε στην αντεπίθεση.

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση
Γιατρών (ΔΗ.ΠΑ.Κ)*

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΑΓΓΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΔΟΥΜΑΝΗ - ΚΟΡΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΖΩΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΝΤΑΝΑ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΛΥΓΔΗ ΛΟΥΚΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΝΗ ΗΛΙΑΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΝΑΡΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΔΑΜ
ΑΛΜΠΟΪΣΙ ΜΩΧΑΜΕΝΤ του ΙΜΠΡΑΧΙΜ
ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝ του ΙΩΑΝΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΑΛΛΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ
ΒΕΧΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΑΛΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΗΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΟΛΕΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΑΓΓΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖΑΜΙΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ-ΙΩΑΝΝΗ
ΔΟΥΜΑΝΗ-ΚΟΡΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΔΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ-ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΖΑΒΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

* Οι επικεφαλής της παράταξης στον ΙΣΑ και στον ΠΙΣ χρειάζονται σταυρό προτίμησης για να εκλεγούν
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ΖΩΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ
ΘΕΟΔΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΙΜΑΝΤ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΟΥΣΕΪΝ-ΛΑΜΠΡΟ
ΙΣΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΣΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΙΔΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΚΑΡΑΝΤΑΝΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΡΑΝΤΑΝΑ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΡΑΟΛΙΔΟΥ ΦΡΥΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΑΣΤΕΡΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΛΩΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΝΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΟΥΜΠΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΛΑΪΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΙΑΝΔΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΛΟΥΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ
ΛΥΓΔΗ ΛΟΥΚΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΛΟΥΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΝΗ ΗΛΙΑΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ
ΜΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΔΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΕΛΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΦΩΤΙΟΥ
ΜΠΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΠΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΒΑΛΣΑΜΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΑΡΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΙΧΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΤΑΒΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΣΟΛΩΝΑ
ΟΥΖΟΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΒΕΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΝΙΚΗ του ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΑΠΠΑ ΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΡΟΡΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΟΥΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση
Γιατρών (ΔΗ.ΠΑ.Κ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
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ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΕΒΑΣΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ
ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΩΜΑ
ΤΖΑΝΑΚΗ ΛΗΤΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΡΙΓΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΤΡΟΓΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΤΣΙΟΥΠΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΟΜΑΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΖΩΗ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΔ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΙΣΤΑΚΗ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μέλη
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ
ΓΟΛΕΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΟΥΖΟΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΖΩΗ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
ΜΠΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΨΑΘΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση
Γιατρών (ΔΗ.ΠΑ.Κ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
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Οι Ελεύθερα Σκεπτόμενοι Ιατροί (ΕΛΕΥ.Σ.Ι.), είναι μία νέα πρωτοβουλία που δεν καθοδηγείται και δεν λογοδοτεί σε 
κανένα πολιτικό κόμμα, στην οποία συμπράττουν ιατροί που δεν είναι επαγγελματίες του συνδικαλισμού και δεν 
προτίθενται να μείνουν θεατές στο οργανωμένο σχέδιο της διάλυσης και της πλήρους εμπορευματοποίησης της 
Υγείας.

Με κεντρικό πρόταγμα την ανεξάρτητη Ιατρική Επιστήμη και το σεβασμό στις Αρχές του Κώδικα Ηθικής 
και Δεοντολογίας της Ιατρικής, στη Χάρτα Δικαιωμάτων του Ασθενή και στον Όρκο του Ιπποκράτη, επι-
διώκουμε:

• Κατάργηση του νέου νόμου 4931/ 2022 (για την υγεία) που αποσκοπεί στην εμπορευματοποίηση της ΠΦΥ 
(προσωπικός Ιατρός, ποιοτικά κριτήρια, κ.α. ευτράπελα) και υποδουλώνει, υπαλληλοποιεί και υποβι-
βάζει τους ιατρούς σε φτηνά χέρια παρεχόμενων υπηρεσιών.

• Ευνοϊκές οικονομικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση των ιατρών που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα – Κατάργηση 
του claw back και του rebate. Οι Ιατροί να αποφασίζουν για τις αμοιβές τους και όχι οι ιδιωτικές κλινικές με 
τις ασφαλιστικές.

• Αποτροπή της υλοποίησης του νέου χάρτη υγείας που προβλέπει λουκέτα σε δημόσιες και ιδιωτικές 
δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.

• Ισχυρό και βιώσιμο, δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας.

• Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με ευθύνη του ΠΙΣ – αξιοπρεπείς αμοιβές – καταβολή νοσοκομειακού 
επιδόματος.

• Αποκατάσταση όλων των συναδέλφων που υπέστησαν διώξεις, απολύσεις ή αναστολή τέλεσης καθη-
κόντων, στα πλαίσια της κυβερνητικής “διαχείρισης” της νόσου CoViD-19 με την ενεργό συμμετοχή των 
απερχόμενων διοικήσεων των ιατρικών συλλόγων.
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• Κανένα άνοιγμα του ΕΣΥ στο ιδιωτικό κεφάλαιο – Καμία σύμπραξη δημοσίου/ ιδιωτικού τομέα.

• Ανατροπή του σχεδίου λειτουργίας του ΕΟΠΠΥ με όρους ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας – άνοιγμα 
του ΕΟΠΠΥ σε όλους τους ιατρούς και επαναδιαπραγμάτευση των αμοιβών τους.

• Ουσιαστική ενίσχυση της ΠΦΥ – ΝΑΙ στην εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού ιατρού προς όφελος 
της κοινωνίας • ΟΧΙ στον προσωπικό ιατρό -“κόφτη” της ελεύθερης πρόσβασης στο σύστημα υγείας. - ΟΧΙ 
στον έλεγχο των ιατρών από ιδιωτικές εταιρίες ο οποίος εκ των πραγμάτων θα διεξάγεται με οικονομικά 
και όχι επιστημονικά κριτήρια.

• Αυτοτελείς και εξωστρεφείς Ιατρικούς Συλλόγους οχυρωμένους απέναντι σε κομματικές επιρροές, με 
εξασφάλιση της αστικής ευθύνης των μελών τους. 

• ΝΑΙ στην ομοιογενή, διαφανή, αντικειμενική και αδέσμευτη Ιατρική Εκπαίδευση και Έρευνα με έμφαση 
στην πρόληψη καθώς και στον σωστό έλεγχο σκευασμάτων και τυχόν παρενεργειών τους (φαρμακοεπα-
γρύπνηση) – ΟΧΙ στην κατευθυνόμενη γνώση και έρευνα μέσω φαρμακευτικών εταιρειών.

• ΝΑΙ στην ανεξαρτησία του επιστήμονα υγείας που ασκεί την Ιατρική τέχνη με γνώμονα το <<ΩΦΕΛΕΕΙΝ 
Ή ΜΗ ΒΛΑΠΤΕΙΝ>>, χωρίς υποχρεωτική δέσμευση σε μονομερή ιατρικά πρωτόκολλα που αναιρούν άλλα 
ομοίως επιστημονικά τεκμηριωμένα και οδηγούν στην αυτοματοποιημένη Ιατρική και όχι στην εξατομί-
κευση προς όφελος του ασθενούς.

• Θεσμοθέτηση όλων των επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων όπως αυτές ορίζο-
νται από τον ΠΟΥ ως ιατρικές πράξεις (παραδοσιακές, εναλλακτικές και συμπληρωματικές) και διεύρυν-
ση των ήδη θεσμοθετημένων εφαρμογών τους. Διασφάλιση της ελεύθερης επιλογής ιατρού και θεραπευ-
τικής προσεγγίσεως. - ΟΧΙ στην αποκλειστική θεραπευτική προσέγγιση με πρωτόκολλα της Συμβατικής 
Ιατρικής. 

Συνάδελφε, 

Η κατάρρευση του εθνικού συστήματος υγείας και ο οικονομικός στραγγαλισμός του ιατρού που ασκεί ελεύθερο επάγ-
γελμα, είναι αποτέλεσμα μελετημένου σχεδίου του πολιτικού συστήματος και όχι διαχειριστικής αστοχίας. 
Αδιάσειστη απόδειξη αποτελεί γι αυτό ο νέος νόμος 4931/22.

Η εκχώρηση του ΕΣΥ στο μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο, όπως προβλέπεται στο νόμο δεν είναι τμηματική, είναι ΚΑΘΟΛΙΚΗ.

Αγωνιζόμαστε ενάντια σε αυτό το σχέδιο για να μην ξεπέσουμε σε υπαλλήλους /διεκπεραιωτές των ιατρικών επιχει-
ρηματικών ομίλων και για να έχει ο πληθυσμός της χώρας μας, που φτωχοποιείται ταχύτατα, διασφαλισμένη και στο 
μέλλον την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε δωρεάν και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας.

Για τους λόγους αυτούς οφείλουμε να πάρουμε τους ιατρικούς συλλόγους στα χέρια μας.
Μαζί ενωμένοι όλοι οι ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ46

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 16/17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ (ΕΛΕΥ.Σ.Ι.)*

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΛΕΥΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΕΡΜΟΛΑΟΥ
ΓΑΡΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΓΕΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΗΛΙΑ
ΔΕΛΗΧΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΔΟΪΤΣΙΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΕΔΗΚΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΚΥΒΕΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΛΕΒΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΛΥΜΒΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΘΩΜΑ
ΠΑΠΑΜΕΘΟΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ-ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΤΤΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΟΝΗΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΡΙΑΧΙΝΑ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΚΥΦΤΗ ΣΤΕΛΛΙΑΝΗ του ΘΩΜΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΛΕΥΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΕΡΜΟΛΑΟΥ
ΓΑΡΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΓΕΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΗΛΙΑ
ΔΕΛΗΧΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΔΟΪΤΣΙΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΕΔΗΚΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΥΒΕΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΛΕΒΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΛΥΜΒΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΘΩΜΑ
ΠΑΠΑΜΕΘΟΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ-ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΤΤΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΟΝΗΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΡΙΑΧΙΝΑ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΚΥΦΤΗ ΣΤΕΛΛΙΑΝΗ του ΘΩΜΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΠΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΡΥΣΙΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
ΦΡΥΣΙΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Αντιπρόεδρος
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΑΠΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

* Οι επικεφαλής της παράταξης στον ΙΣΑ και στον ΠΙΣ χρειάζονται σταυρό προτίμησης για να εκλεγούν
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Ζούμε σε μια πραγματικά ζοφερή εποχή που την χαρακτηρίζουν πολλαπλές κρίσεις: η κρίση της πανδημίας Covid 19, η γενίκευση 
των πολεμικών αναμετρήσεων και των ανταγωνισμών με την ιδιαίτερα επικίνδυνη τροπή που παίρνει η ιμπεριαλιστική αναμέτρη-
ση στην Ουκρανία, οι θηριώδεις στρατιωτικές δαπάνες και η επέκταση του ΝΑΤΟ, η ενεργειακή και περιβαλλοντική κρίση, και κυ-
ρίως η πανδημία της φτώχειας, της καταστολής και της ακρίβειας. Όλες προέρχονται και κλιμακώνονται από την ίδια αιτία: την τε-
ράστια αντίθεση πλούτου- φτώχειας, την υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων, την παρατεταμένη καπιταλιστική κρίση πλέον των 
15 χρόνων που αναδείχνουν ακόμα πιο καθαρά ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα αχαλίνωτης κερδοφορίας, που σπέρνει πο-
λέμους, ανέχεια, καταστροφή της φύσης και αδυνατεί να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.
Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζοντας και κλιμακώνοντας την πολιτική του δημοσιονομικού σφαγείου, των ιδιωτικοποιήσεων και της 
μόνιμης επιτροπείας (πολιτική που εφάρμοσε εν πολλοίς και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ) και παίρνοντας θάρρος από 
την συναινετική αντιπολίτευση του, προωθεί την αντιδραστική επίθεση σε όλα τα μέτωπα. Με τραγικά αποτελέσματα στους λεγόμε-
νους σκληρούς δείκτες της πανδημίας (πρώτη σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην Ευρώπη), με διαλυμένο ΕΣΥ σε κάθε 
επίπεδο, με άνευ προηγουμένου επίθεση στα δικαιώματα των υγειονομικών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με σοβαρές συνέπειες 
στη λαϊκή υγεία. Και όλα αυτά με ένα κρεσέντο αυταρχισμού που έχει στόχο να καταστείλει την ογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια και 
οργή. Από τον νόμο Χατζηδάκη και την ουσιαστική απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης, την πρωτοφανή απόφαση για είσοδο 
της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα ΑΕΙ που έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις από το φοιτητικό κίνημα μέχρι το σκάνδαλο των 
υποκλοπών. Είναι η ίδια κυβέρνηση που κλιμακώνει τους ανταγωνισμούς στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δαπανώντας δι-
σεκατομμύρια ευρώ σε πολεμικούς εξοπλισμούς, συσφίγγει συνεργασίες με το κράτος δολοφόνο- Ισραήλ σε αντιδραστικούς άξονες 
για τις ΑΟΖ. Η άλλη όψη αυτής της πολιτικής σφραγίζει τα θαλάσσια και χερσαία σύνορα πνίγοντας και σκοτώνοντας πρόσφυγες και 
μετανάστες με την αγαστή συνεργασία της FRONTEX.
Οι ιατρικοί σύλλογοι και ο ΠΙΣ, που στη μεγάλη τους πλειοψηφία ανήκουν σε δυνάμεις που πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία, παρά 
τις επιμέρους ανούσιες ενδοπαραταξιακές διαμάχες, στήριξαν την καταστροφική κυβερνητική πολιτική. Στον ΙΣΑ έστησαν με τα χρή-
ματα των γιατρών της Αθήνας ένα μηχανισμό διαρκούς, χωρίς όρια, προσωπικής προβολής του Γ.Πατούλη στηρίζοντας τα πολιτι-
κά του σχέδια τα οποία ταυτίζονται με τις κυβερνητικές επιλογές, καθώς είναι ο εκλεκτός της κυβέρνησης στην Περιφέρεια Αττικής. 
Με τη σύνθημα «ναι στη συστράτευση όχι στην επιστράτευση» δεν έβαλαν εμπόδιο στην πρωτοφανή απόφαση της κυβέρνηση να 
επιστρατεύσει τους ιδιώτες γιατρούς αρνούμενη να ικανοποιήσει το παλλαϊκό αίτημα για επίταξη του μεγάλου ιδιωτικού τομέα και 
την αποφασιστική στήριξη του ΕΣΥ. Αντίθετα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια θησαύρισαν μέσα στην πανδημία πολλαπλασιάζοντας τις 
αποζημιώσεις που έπαιρναν από το δημόσιο για κάθε κλίνη που προσέφεραν που ακόμα και αυτές παραχωρούνταν με ασφυκτικά 
κριτήρια. Στον ΠΙΣ η συμμετοχή του προέδρου Θ. Εξαδάκτυλου στην επιτροπή ειδικών που όρισε η κυβέρνηση χαρακτηρίστηκε από 
την απόλυτη ταύτιση με όλες τις κυβερνητικές επιλογές με τα γνωστά αποτελέσματα, ενώ ο όψιμος διαχωρισμός της θέσης μελών 
της πλειοψηφούσας παράταξης (Γ.Ελευθερίου, Α.Μαστοράκου, Π.Καψαμπέλης) έχει στόχο μόνο την αλλαγή φρουράς στον ΠΙΣ καθώς 
υπάρχει απόλυτη συμφωνία όλων τους στις βασικές κυβερνητικές κατευθύνσεις στην Υγεία (προσωπικός γιατρός-ΠΦΥ, απελευθέρω-
ση εργασιακών σχέσεων στο ΕΣΥ, ΣΔΙΤ, φραγμοί στην ειδικότητα κλπ). Ευθύνες για την αναντίστοιχη αντίδραση στο παραπάνω σκη-
νικό που στήθηκε 4 χρόνια τώρα έχουν και οι παρατάξεις που συναινούν στην πολιτική κατεύθυνση της πλειοψηφίας των ιατρικών 
συλλόγων και του ΠΙΣ (Μέτωπο, ΠΑΣΚ κλπ) είτε εκείνοι που δεν εντάσσουν σε άμεση προτεραιότητα την ανάγκη οικοδόμησης πανυ-
γειονομικού, παλλαϊκού μετώπου ανατροπής της κυβερνητικής πολιτικής (ΔΗΠΑΚ)
Ο νέος νόμος για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τον προσωπικό γιατρό βαδίζει απόλυτα στα χνάρια όλων των σχετικών 
νόμων από τις προηγούμενες κυβερνήσεις πού έχουν οδηγήσει την ΠΦΥ σε αυτήν την κατάντια. Αποψιλωμένη από προσωπικό και 
πόρους αδύναμη να εξυπηρετήσει τις στοιχειώδεις λαϊκές ανάγκες στην εποχή της πανδημίας. Δεν καλύπτει τα τεράστια κενά στα 
κέντρα υγείας με μόνιμες θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (αντίθετα στους εναπομείναντες, μετά τις χιλιάδες απο-
λύσεις γιατρούς, φορτώνει υποχρεωτικά και νέα καθήκοντα) ενώ με τις προκλητικά χαμηλές αμοιβές στους ιδιώτες γιατρούς που θα 
μπουν στο σύστημα (κάποια λίγα ευρώ ανά ασθενή το χρόνο με απεριόριστες επισκέψεις) έχει σαν αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός 
των γιατρών που είναι στο σύστημα δωρεάν υπηρεσιών να υπολείπεται σαφώς των αναγκών (3.200 αντί 7500 με 8000). Είναι ένας 
νόμος που φτωχοποιεί και εντατικοποιεί σε μεγάλη κλίμακα τους ιδιώτες γιατρούς και διαλύει ακόμα περισσότερο τη δημόσια υγεία. 
Αντί να απολογηθούν γι αυτό το αίσχος, εκβιάζουν το λαό και ιδιαίτερα τα φτωχά λαϊκά στρώματα, αφού ποινικοποιούν την επιλογή 
«μη χρέωσης» στο περιορισμένο αριθμών γιατρών στο σύστημα, επιβαρύνοντας τους περισσότερο στην ήδη μεγάλη συμμετοχή σε 
φάρμακα και εξετάσεις. Η πρόσφατη αναστολή του μέτρου είναι προσωρινή καθώς ο πολύ περιορισμένος γιατρών που εντάχθηκαν 
στο σύστημα καθιστά προκλητική την εφαρμογή των προστίμων.
Ο προϋπολογισμός που προορίζεται για την ΠΦΥ, προσαρμοσμένος απόλυτα στις «δημοσιονομικές ανάγκες» είναι προκλητικά χα-
μηλός και οδηγεί εκτός των άλλων σε μαρασμό και κλείσιμο χιλιάδες ιατρεία, ιδιαίτερα εργαστηριακών ειδικοτήτων της γειτονιάς, 
που από τη μια πασχίζουν να καλύψουν τα τεράστια κενά του ΕΣΥ και από την άλλη είναι αντιμέτωπα με τις τεράστιες περικοπές 
από rebate και clawback.  Η θέσπιση των ποιοτικών κριτηρίων και η σύνδεση με την χρηματοδότηση των ακτινολογικών εργαστη-
ρίων σημαίνει ακραία πριμοδότηση του μεγάλου κεφαλαίου στο χώρο και στραγγαλίζει το μέλλον τους οδηγώντας στο κλείσιμο 
πολλά ιατρεία.
Στο ΕΣΥ η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από δυστοπική! Τα αλλεπάλληλα κύματα της πανδημίας, η μετατροπή των δημόσιων νο-
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σοκομείων σε νοσοκομεία μίας νόσου επί δύο χρόνια, σε συνδυασμό με την εκκωφαντική λιποταξία του μεγάλου ιδιωτικού τομέα, η 
μηδαμινή στήριξη με νέες προσλήψεις και η υποχρηματοδότηση κάνουν εφιαλτική τη ζωή των γιατρών ειδικών και ειδικευόμενων, με 
πενιχρές αμοιβές και εξαντλητική υπερεργασία. Μόνο φέτος το ΕΣΥ θα χάσει πέντε χιλιάδες εργαζόμενους σε σχέση με το 2021 λόγω 
συνταξιοδοτήσεων που δεν αναπληρώνονται. Οι συνέπειες είναι προφανείς στο επίπεδο παροχής υγείας στο λαό με τις τεράστιες κα-
θυστερήσεις στα απαραίτητα χειρουργεία, τα ράντζα και τις ατέλειωτες αναμονές στα ΤΕΠ. Η απάντηση της κυβέρνησης με το σχετι-
κό νομοσχέδιο ρίχνει λάδι στη φωτιά. Στην εποχή της άκρατης ακρίβειας και ενεργειακής φτώχειας ιδιωτικοποιούν τη δημόσια υγεία 
μέσω επέκτασης των ΣΔΙΤ, καταργούν την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών, δίνουν το δικαίωμα στους ιδιώτες να 
δουλεύουν στο ΕΣΥ με σχέσεις μερικής απασχόλησης, παραχωρούν ολόκληρες υπηρεσίες και τμήματα στους εργολάβους.
Στις μεγάλες ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα η θέση των γιατρών χειροτερεύει διαρκώς. Η επέλαση των αδηφάγων funds η 
ταύτιση με τα συμφέροντα των ασφαλιστικών εταιριών καταβαραθρώνουν τις ιατρικές αμοιβές ενώ η παντελής απουσία συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας οδηγούν στην εδραίωση των ατομικών συμβάσεων με μπλοκάκι με πολύ χαμηλές αμοιβές, εξαντλητικά ωράρια 
σε κλίμα αυταρχισμού, απολύσεων και απλήρωτης εργασίας.

ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;
Το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή έδωσε το παρόν σε όλες τις αγωνιστικές διεκδικήσεις τα τελευταία χρόνια, πίεσε με την συμμετοχή 
του στα όργανα των ιατρικών συλλόγων και στον ΠΙΣ για αλλαγή στην πολιτική τους κατεύθυνση. Έσπασε το σιωπητήριο που ήθελαν 
να επιβάλλουν στην αρχική φάση της πανδημίας και της καραντίνας η κυβέρνηση μαζί με όλο το σύστημα των ΜΜΕ και της λογικής 
του «θα λογαριαστούμε μετά» από την αντιπολίτευση, αναδείχνοντας τις τραγικές ελλείψεις στο ΕΣΥ και τις ακραία αντιεπιστημονικές 
απόψεις της κυβερνητικής επιτροπής των λοιμωξιολόγων που έβγαζαν λάδι τις βαριές κυβερνητικές ευθύνες. Κάλεσε σε απεργιακές 
κινητοποιήσεις στις πύλες των νοσοκομείων ενώ συνέβαλε με άλλες δυνάμεις του κινήματος στο σπάσιμο της καραντίνας που ήθε-
λαν να επιβάλουν στη λαϊκή δυσαρέσκεια και οργή. Κατήγγειλε την πρωτοφανή απόφαση για πολιτική επιστράτευση των ιδιωτών για-
τρών που αποδείχθηκαν εκτός των άλλων και άκρως αναποτελεσματικές να καλύψουν τα δυσθεώρητα κενά. Παλέψαμε απέναντι στη 
στοχοποίηση μαχητικών συναδέλφων μέσα στα νοσοκομεία. Βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή ενάντια στις σεξιστικές επιθέσεις αυτής 
της κυβέρνησης και τις σκοταδιστικές αντιλήψεις για τις γυναίκες μετατρέποντας την 8 Μάρτη σε απεργιακή μέρα δράσης και απο-
καλύπτοντας τον αποκλεισμό συναδέλφισσας από διεκδίκηση μόνιμης θέσης επειδή ήταν μάνα (!), συμβάλλοντας στην ακύρωση του 
αντιδραστικού συνεδρίου με το μεγαλοκαθηγητικό κατεστημένο και μητροπολίτες για την υπογεννητικότητα. Είμασταν στην πρώτη 
γραμμή μαζί με το υπόλοιπο εργατικό και νεολαιίστικο κίνημα για να μπουν στη φυλακή οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής, για να είναι οι 
πρόσφυγες και οι μετανάστες καλοδεχούμενοι στις πόλεις μας και στις δομές τις Υγείας. 
Παλεύουμε για ένα σύστημα υγείας σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτό που έφτιαξαν οι αστικές κυβερνήσεις χρόνια τώρα 
και ευλογούν με τις θέσεις τους οι ιατρικοί σύλλογοι και ο ΠΙΣ. 
Για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας υψηλής ποιότητας για κάθε κάτοικο αυτής της χώρας ασφαλισμένο, 
ανασφάλιστο, μετανάστη ή πρόσφυγα. 
Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην υγεία. Έξω το μεγάλο κεφάλαιο με κάθε εμπλοκή του, όχι στα ΣΔΙΤ.
Μαζικές προσλήψεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΣΥ, γενναία αύξηση των αμοιβών στα επίπεδα προ 
2012 βάσει των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων (ΟΕΝΓΕ και Ενώσεων) και των επανειλημμένων αποφάσεων του ΣτΕ.
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ όλων των επικουρικών γιατρών ΤΩΡΑ! Τέρμα στο αίσχος της ομηρίας
Όχι στις εξετάσεις για έναρξη ειδικότητας. Καμία σκέψη για «δανεισμό» ειδικευόμενων γιατρών στα ιδιωτικά θεραπευτηρια.
Μαζικές προσλήψεις νοσηλευτών και άρση εδώ και τώρα του αίσχους των αναστολών.
ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ χωρίς αποζημίωση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.
Δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με μαζικές προσλήψεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που δεν 
θα έχει σαν στόχο την απλή συνταγογράφηση. Αξίζουμε δημόσιες δομές ενταγμένες στην κοινωνία με λόγο όχι μόνο στην αποκατάστα-
ση της υγείας αλλά στην πρόληψη, την προστασία της εργασίας, των συνθηκών του περιβάλλοντος που προκαλούν την αρρώστια, δο-
μές που θα παρεμβαίνουν σε κάθε τι που διαταράσσει τη σύνδεση του ανθρώπου με το κοινωνικό περιβάλλον που ζει.
Σε ένα τέτοιο σύστημα ΠΦΥ οι γιατροί έχουν κάθε λόγο να συμμετέχουν με αξιοπρεπείς αμοιβές έξω από το στενό κορσέ της δημοσιο-
νομικής «προσαρμογής». Απαιτούμε την κατάργηση του rebate και του clawback. Κατάργηση των ποιοτικών κριτηρίων στα ακτινολογι-
κά εργαστήρια. Κατάργηση της ποινής της παραπάνω συμμετοχής λόγω μη συμμετοχής στο θεσμό του προσωπικού γιατρού.
Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους μισθωτούς γιατρούς του ιδιωτικού τομέα με γενναία αύξηση στους μισθούς, όχι 
στην εξαντλητική εργασία, κατάργηση της εργασιακής σχέσης με μπλοκάκι, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Απαιτούμε 
συλλογικές συμβάσεις για τις ιατρικές αμοιβές των ασφαλιστικών εταιριών απορρίπτουμε τον καθορισμό τους από τις ιδιωτικές κλινι-
κές που τα συμφέροντα τους ταυτίζονται απόλυτα με τους ασφαλιστικούς κολοσσούς.
Αποκατάσταση όλων των κλοπών που έχουν γίνει από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις στο ΤΣΑΥ που έχουν οδηγήσει σε συ-
ντάξεις πείνας και χαμηλές ασφαλιστικές καλύψεις, απαιτούμε μαζί με τους άλλους ασφαλισμένους του ταμείου την κατάργηση 
όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
Επιτέλους να δοθεί ο λόγος στη βάση των γιατρών! Σε αυτούς που υποφέρουν από τη άθλια κυβερνητική πολιτική. Στον ΙΣΑ χρειάζεται 
μια μεγάλη ανατροπή στις διαδικασίες του συλλόγου. Να αποφασίζουν οι γιατροί για κάθε μικρό ή μεγάλο ζήτημα με μαζικές διαδικα-
σίες (η Γενική Συνέλευση έχει ανεπίτρεπτα πολλά χρόνια να συγκληθεί, θέσπιση αποφασιστικών οργάνων ανά μεγάλη περιοχή στην 
Αθήνα). Αλλαγή του κανονισμού προμηθειών με ανοιχτές προκηρύξεις. Αναστολή της κυκλοφορίας του περιοδικού «Ενημέρωση» που 
δεν προσφέρει τίποτα στους γιατρούς πάρα μόνο την έξω από κάθε όριο προσωπική προβολή του προέδρου Γ. Πατούλη.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ: 
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ!
ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ- ΠΑΛΛΑΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΝΑ 
ΑΠΟΡΡΙΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ!
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ!ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ*

(Α.Ρ.Σ.Ι., Ε.ΜΕ.Ι.Σ, ΝΥΣΤΕΡΙ, Ρ.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΟΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΑΝΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΛΑΤΩΝΑ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΖΕΡΒΑ ΚΑΝΕΛΛΑ (ΚΑΝΕΛΛΙΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΟΥΡΜΠΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ
ΚΟΡΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΞΑΝΘΙΠΠΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ(ΕΜΜΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΖΑΝΝΕΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΣΠΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΣΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΤΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΕΣΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΥΛΒΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΪΝΤΑΡ-ΑΧΜΑΝΤ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΝΕΜΕΡ του ΧΑΕΛ
ΧΑΜΟΔΡΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΨΑΛΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΑΡΙΩΤΑ) του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΟΡΕΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ
ΓΚΙΟΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΟΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΡΕΝΖΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΑΝΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΑΦΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΡΑΓΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ (ΒΑΛΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΛΑΤΩΝΑ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ του ΣΠΥΡΟΥ
ΖΕΡΒΑ ΚΑΝΕΛΛΑ (ΚΑΝΕΛΛΙΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΟΥΡΜΠΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΗΛΙΑΚΗ ΑΓΑΠΗ του ΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΚΑΡΑΚΩΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ
ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ
ΚΟΡΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΞΑΝΘΙΠΠΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

* Οι επικεφαλής της παράταξης στον ΙΣΑ και στον ΠΙΣ χρειάζονται σταυρό προτίμησης για να εκλεγούν
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ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
(Α.Ρ.Σ.Ι., Ε.ΜΕ.Ι.Σ, ΝΥΣΤΕΡΙ, Ρ.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΚΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΧΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΕΜΜΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΩΤΣΙΑ ΑΛΚΗΣΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ( ΕΛΙΖΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
ΛΕΚΚΑΚΟΥ ΛΕΩΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΖΑΝΕΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΗΝΑΚΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΠΙΣΤΑ ΞΕΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΝΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΤΟΥΖΕΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΞΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΝΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΚΟΥΝΑΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΙΓΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΒΛΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
ΠΑΡΔΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΡΟΖΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΣΠΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΛΕΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΗΛΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ (ΑΙΜΗ) του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΖΑΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΖΟΒΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΣΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΤΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΣΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΟΥΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΦΕΣΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΪΝΤΑΡ-ΑΧΜΑΝΤ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΝΕΜΕΡ του ΧΑΕΛ
ΧΑΜΟΔΡΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΡΙΣ του ΠΑΥΛΟΥ
ΨΑΛΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΒΟΡΕΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΑ
ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ
ΠΑΠΙΓΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΒΛΑΣΙΟΥ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
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Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 16 &17 Οκτωβρίου 2022.

Και λοιπόν, θα μας πείτε. Και τί με αυτό; Μία απ΄ τά ίδια. Γι αυτό

• Δεν ασχολούμαι. 

• Δεν ψηφίζω. 

• Πάλι οι ίδιοι θα βγουν, τί νόημα έχει; 

Τί κάνει ο Σύλλογος για αυτό, για εκείνο, για το άλλο; Και δεν θα έχετε εντελώς άδικο.

Ένας Ιατρικός Σύλλογος οφείλει καθημερινά να υπερασπίζεται τα μέλη του, στα καθημερινά πράγματα που 
τους απασχολούν. Έχει φυσικά και άλλες υποχρεώσεις - και θέματα με τα οποία ασχολείται, αλλά λίγα από τα 
μέλη του ενημερώνονται για αυτά, όπως θα έπρεπε, όμως πρωτίστως θα πρέπει να είναι το καταφύγιο των 
μελών του στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε. 

Αυτό προσπάθησε να κάνει το ΚΙΝΙ όσα χρόνια βρίσκεται στο ΔΣ του Συλλόγου και κυρίως τα τελευταία δύο 
χρόνια, που ήταν ιδιαιτέρως σκληρά για τους γιατρούς - τόσο του ΕΣΥ, όσο και για τους ιδιώτες γιατρούς.

Δεν είμαστε εδώ για να μοιράσουμε υποσχέσεις. Ούτε να πούμε μεγάλα λόγια. Μας γνωρίζετε καλά πλέον. 
Δεν αλλάξαμε ούτε για μια στιγμή τη στάση μας απέναντι στους συναδέλφους.

Ήμασταν πάντα εκεί, δίπλα τους. Γιατί είμαστε κομμάτι τους. Είμαστε ίδιοι. Αντιμετωπίζουμε την ίδια σκλη-
ρή πραγματικότητα στα νοσοκομεία, δουλεύουμε σε δύο και τρεις δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα, είτε με τα 
ιατρεία μας, είτε σε Διαγνωστικά Κέντρα και Κλινικές. Ούτε μια στιγμή όμως δεν διστάσαμε να προστρέξουμε 
δίπλα στους συναδέλφους που μας κάλεσαν για υποστήριξη.
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ΚΙΝΙ
(Κίνημα Ιατρών - Κίνημα Νέων Ιατρών)

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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Και χρειάστηκε πολλές φορές τα τελευταία δυο χρόνια, ανάμεσα σε δουλειά και ξεκούραση να τρέξουμε, να 
τηλεφωνήσουμε, να παρέμβουμε

• Στις Επιτάξεις

• Στους συναδέλφους που νόσησαν με CoViD 19

• Στον αγώνα κόντρα σε αυταρχικές Διοικήσεις Νοσοκομείων που θεώρησαν πως οι γιατροί είναι πιόνια ή 
στρατιωτάκια.

Δώσαμε όρθιοι μάχες μέσα στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΙΣΑ, έχοντας απέναντί μας Υπουργούς που έρχο-
νταν με έτοιμα κείμενα και νομοσχέδια, χωρίς να μπορέσουν ποτέ να σταθούν αντάξιοι , με απαντήσεις στα 
κρίσιμα ερωτήματα που τους θέσαμε:

• Σχετικά με τον «απρόσωπο» Προσωπικό Γιατρό

• Σχετικά με τις ελλείψεις γιατρών στο ΕΣΥ και τους μισθούς πείνας

• Σχετικά με την εκπαίδευση των ειδικευόμενων γιατρών

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και οι θέσεις μας, είναι στη διάθεση του καθενός.

Προσπαθήσαμε, μέσα από ιατρικά φόρουμ να σας κρατάμε ενήμερους για τα τεκταινόμενα στον ΙΣΑ και τις 
λεπτομέρειες όλων αυτών των συναντήσεων, ώστε για πρώτη φορά να έχουν οι συνάδελφοι άμεση και έγκυρη 
ενημέρωση για όλα.

Συνάδελφοι , τα πολλά λόγια είναι φτώχια : γνωριζόμαστε όλοι καλά. Ζητάμε τη στήριξή σας ξανά, πιο δυ-
νατά. Όπως και πριν 4 χρόνια που μας κάνατε την τιμή να μας ψηφίσετε, διπλασιάζοντας τη δυναμική μας. 
Αν θέλουμε έναν ΙΣΑ πραγματικά αδέσμευτο από κομματικές γραμμές ένθεν κακείθεν, αν θέλουμε δυνατή τη 
φωνή του μέσου γιατρού, τη φωνή του νέου γιατρού δυνατή, η ψήφος είναι το τιμόνι μας. Με συλλογική, 
μαζική συμμετοχή. 

Γιατί όταν μόνο 5 ή 6 χιλιάδες γιατροί ψηφίζουν κάθε φορά, ενώ τα μέλη του ΙΣΑ είναι 26.500, τότε αν συνε-
χίσουμε έτσι, ας μην περιμένουμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Ηρθε η ώρα να αλλάξουν οι αναλογίες.

Περιμένουμε να σας δούμε όλους από κοντά στις κάλπες στο ΟΑΚΑ

Να δούμε από κοντά τους φίλους μας, αυτούς που δουλέψαμε μαζί , αυτούς που μοιραζόμαστε τις ίδιες 
καθημερινές αγωνίες και ανησυχίες.

Στηρίζουμε το ΚΙΝΙ (Κίνημα Ιατρών – Κίνημα Νέων Ιατρών)

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
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ΚΙΝΙ
(Κίνημα Ιατρών - Κίνημα Νέων Ιατρών)*

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΘΑΝΑΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΘΗΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΚΑΒΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΚΟΝΤΟΕΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΚΟΥΓΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΜΙΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΪΣΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΧΡΟΝΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΤΖΙΜΑ ΚΟΡΙΝΑ του ΜΑΡΚΟΥ
ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΗΛΙΑ
ΤΣΙΒΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΑΠΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)

ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΘΑΝΑΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΘΗΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΚΑΒΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΚΟΝΤΟΕΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΚΟΥΓΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΜΙΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΪΣΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΧΡΟΝΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΤΖΙΜΑ ΚΟΡΙΝΑ του ΜΑΡΚΟΥ
ΤΡΑΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΗΛΙΑ
ΤΣΙΒΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΑΠΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Μέλη
ΤΡΑΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

* Οι επικεφαλής της παράταξης στον ΙΣΑ και στον ΠΙΣ χρειάζονται σταυρό προτίμησης για να εκλεγούν
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Π.Α.Σ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Η Κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο για την αναβάθμιση της Υγείας και και η εκπροσώπηση των Γιατρών αποδείχθηκε κατώτερη 
των περιστάσεων στην διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, εγκλωβισμένη σε προσωπικές φιλοδοξίες. Η τριετία έδειξε ότι 
δύο καρπούζια δεν μπορούν να χωρέσουν στην ίδια μασχάλη και ο λογαριασμός πήγε στους Γιατρούς που έμειναν ανυπε-
ράσπιστοι. Οι εκλογές του ΙΣΑ διεξάγονται στον απόηχο της Πανδημίας του Covid19, που ως αποτέλεσμα είχε την απώλεια 
άνω των 33000 συνανθρώπων μας μέχρι σήμερα και τεράστιες οικονομικές, κοινωνικές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην 
υγεία και τη ζωή. Αυτές οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είχαν μετριαστεί μερικώς, ή ενδεχομένως ακόμη και να αποτραπούν 
από επαρκείς επενδύσεις και χρηματοδότηση, για τη δημόσια υγεία, την ετοιμότητα για πανδημίες και τηναντιμετώπιση των 
ελλειμμάτων στην στελέχωσητου ΕΣΥ εξαιτίας της πολυετούς Οικονομικής Κρίσης.

Δυστυχώς δυόμισι χρόνια μετά, τα παθήματα δεν έγιναν μαθήματα και το μάρμαρο το πληρώνουν οι πολίτες, οι Γιατροί του 
ΕΣΥ, οι Νέοι Γιατροί αλλά και οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, που καλούνται να καλύψουν τις αλλοπρόσαλλες Κυβερνητικές 
Επιλογές και την απουσία σχεδιασμού τόσο για το ΕΣΥ, όσο και για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Δημόσια και Ιδιωτική.
Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, από την μια να επιδιώκονται εργασιακές σχέσεις πολλαπλών ταχυτήτων στην Νοσο-
κομειακή Περίθαλψη και από την άλλη να συντηρείται το μοντέλο κλειστού αριθμού συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ στην Πρω-
τοβάθμια Υγεία. Οι Γιατροί βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα που προκαλεί η πολιτική της Κυβέρνησης στον τομέα της 
υγείας και ταυτόχρονα βιώνουν την ανεπάρκεια της Διοίκησης μερικής απασχόλησης του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και 
της επιλογής της Διοίκησης του ΠΙΣ να αποτελέσει τον λαγό των Κυβερνητικών Αποφάσεων για την αποδιάρθρωση του 
Δημοσίου Τομέα της Υγείας.

Η Κυβέρνηση ξόδεψε με αδιαφανείς διαδικασίες πάνω από 50 δις ευρώ για την αντιμετώπιση της Πανδημίας και στα Νοσο-
κομεία και τα Κέντρα Υγείας κατευθύνθηκαν 500 εκ. εύρω.

Οι Έλληνες δεν βρίσκουν Γιατρό, οι Γιατροί ξενιτεύονται για να βρουν δουλειά με αξιοπρεπείς αμοιβές και ο Κυβερνητικός 
Σχεδιασμός προβλέπει από τα 32 δις του Ταμείου Ανάκαμψης να κατευθυνθούν στην Υγεία μόλις 600 εκ. ευρώ για μια τριετία. 
Την ίδια ώρα ενώ επέλεξαν να επιστρέψουν 250 εκ. ευρώ στην Φαρμακοβιομηχανία, διατηρούν το Clawback στους Ελεύθε-
ρους Επαγγελματίες Γιατρούς και τα μικρά διαγνωστικά κέντρα.

Οι νέες προκλήσεις απαιτούν καινούργιες απαντήσεις.

• Σήμερα στο ΕΣΥ υπηρετούν 3.000 λιγότεροι μόνιμοι ιατροί από το 2012.

• Τα τελευταία 8 χρόνια μόλις το 20% των θέσεων που προκηρύσσονται καλύπτονται με νέους Γιατρούς.

• 18.000 Γιατροί υπηρετούν εκτός Ελλάδας.

Οι θέσεις της ΠΑΣΚ Γιατρών

Συνεργαζόμενοι για τους Γιατρούς του ΕΣΥ, τους Νέους Γιατρούς και τους Ελεύθερους Επαγγελματίες είναι εφικτές και υλο-
ποιήσιμες και αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την Αναγέννηση του ΕΣΥ και την αποκατάσταση αξιοπρεπών αμοι-
βών και συνθηκών εργασίας για όλους τους Γιατρούς
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Διεκδικούμε 

ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ

1. Αξιοπρεπές ιατρικό μισθολόγιο και επαναφορά αυτού στα προ μνημονίου επίπεδα (αύξηση 40%)
2. Εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας στις αμοιβές των γιατρών
3. Αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ, με αναβάθμιση κτηριακών υποδομών, του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και προ-
σλήψεις νέων γιατρών
4. Αναγνώριση εργασίας του νοσοκομειακού γιατρού ως ανθυγιεινή
5. Πρόγραμμα εκπαίδευσης των ειδικευομένων και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των νοσοκομειακών γιατρών
Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση είναι υποχρέωση της πολιτείας και όχι ελεημοσύνη της φαρμακευτικής 
βιομηχανίας
Όχι στην κατευθυνόμενη γνώση μέσω των φαρμακευτικών εταιριών και του ΣΦΕΕ
6. Υποχρέωση των νοσοκομείων, η κάλυψη αστικής ευθύνης των γιατρών του ΕΣΥ
7. Διασφαλιση του δημοσίου χαρακτήρα του ΕΣΥ.  Όχι στην κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
8. Όχι στα ΣΔΙT στη λειτουργία των Νοσοκομείων

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

1. Κατάργηση του clawback για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες.
2. Αύξηση προϋπολογισμού και χρηματοδότησης στην ΠΦΥ.
3. Αναπροσαρμογή κοστολόγησης των ιατρικών πράξεων.
4. Μείωση της φορολόγησης των εισοδημάτων και των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών.
5. Σύναψη συλλογικών συμβάσεων για τους ιδιώτες γιατρούς.
6. Να μην χορηγείται κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή και να μην διενεργείται καμία εξέταση χωρίς 
παραπεμπτικό γιατρο.
7. Καθορισμός της ιατρικής αμοιβής κατά πράξη και περίπτωση ΜΟΝΟ από τους γιατρούς και όχι από τις κλι-
νικές και τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8. Ισχυροποίηση του θεσμού του Προσωπικού γιατρού και με άλλες ειδικότητες καθώς και βελτίωση των συν-
θηκών εργασίας του.
9. Επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων γιατρών.

ΝΕΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 

1. Γεναία χρηματοδότηση του ΕΣΥ με προσλήψεις 3000 νέων γιατρών
2. Τελος στην ομηρία των επικουρικών ιατρών με μονιμοποίηση τους
3. Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη εκπαίδευση για τους ειδικευομένους και νεοδιοριζόμενους γιατρούς
4. Ειδικά κίνητρα (εξέλιξης -οικονομικά -στέγασης) για τους διοριζομένους στις άγονες περιοχές
5. Αύξηση  και εξορθολογισμός των θέσεων ειδίκευσης

Συνάδελφοι η ΠΑΣΚ ΙΑΤΡΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
σας καλεί να συμμετάσχετε στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου στις 16-17 Οκτωβρίου,

η αποχή μας αποδυναμώνει και μας κάνει ευάλωτους στην αυθαιρεσία
Έχουμε να πούμε ακόμα πολλά και έχουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα για την

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ
ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ 

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ: ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ: ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο Υποψήφιος Πρόεδρος χρειάζεται σταυρό προτίμησης για να εκλέγει 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Π.Α.Σ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ*

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΑΓΓΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΘΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΥΤΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ ΦΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΙΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΟΥΣΑ ΔΑΝΑΗ-ΠΡΙΣΚΙΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΠΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΠΕΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΙΡΟΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αντιπρόεδρος
ΠΑΣΤΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Μέλη
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΑΓΚΡΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΥΡΗΛΙΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΑΓΓΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΘΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΥΤΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ ΦΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΟΥΣΑ ΔΑΝΑΗ-ΠΡΙΣΚΙΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΠΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΠΕΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΙΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
ΤΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΙΡΟΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΦΑΓΚΡΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΥΡΗΛΙΟΥ

* Οι επικεφαλής της παράταξης στον ΙΣΑ και στον ΠΙΣ χρειάζονται σταυρό προτίμησης για να εκλεγούν
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ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Κατεβαίνω σ’ αυτές τις εκλογές, εξ αρχής, για λόγους αξιοπρέπειας, τιμής, αγάπης και προόδου του Συλλόγου μας. Οφεί-
λουμε να είμαστε αλληλέγγυοι, ο ένας στον άλλον, να βοηθάμε τους νέους Ιατρούς τόσο στην εγκατάστασή όσο και 
στην συνεχή επιμόρφωσή τους στις νέες ιατρικές εξελίξεις. Να υπάρχει συνεχής και έμπρακτη αλληλεγγύη, σε όλους 
τους τυχόν νοσούντες συναδέλφους και στις οικογένειές τους. Έχω υποστεί και εγώ ο ίδιος ισχαιμικό αγγειακό εγκεφα-
λικό επεισόδιο το έτος 2015 και ουδείς από τον ΙΣΑ μου τηλεφώνησε για να μου ευχηθεί έστω και περαστικά. 

Το πειθαρχικό του ΙΣΑ να απαρτίζεται από πραγματικά αξιοπρεπείς συναδέλφους, οι οποίοι να διαθέτουν πολύ μεγάλη 
κατανόηση ένθεν και ένθεν και όχι όπως τώρα. Γεννήθηκα το 1960 στη Ζάκυνθο, μεγάλωσα ορφανός με μοναδικό στή-
ριγμα την ΜΑΝΑ μου κυρία Φωτεινή που με στήριξε πάντα ξενοδουλεύοντας ως καθαρίστρια – παραδουλεύτρα. Μερικές 
ημέρες πριν φύγει από την ζωή το έτος 2019, την κάλεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο πειθαρχικό ως μάρτυρα, οπού 
την μετέφερα και παραβρέθηκα και εγώ ο ίδιος στην αίθουσα συνεδρίασης του πειθαρχικού του ΙΣΑ, για να βεβαιώσει 
εκεί, ότι λόγω της ηλικίας της – 85 ετών, δεν ενθυμείτο να μου έδωσε ειδοποιητήριο του ΙΣΑ. Την φωτογραφία της, την 
ημέρα εκείνη στον ΙΣΑ, θα την έχω διαθέσιμη για όλους τους συναδέλφους τις ημέρες των εκλογών 16/17 Οκτ. 

Το περιοδικό του ΙΣΑ να πραγματεύεται πραγματικά Ιατρικά θέματα και όχι να εκδίδεται κάθε φορά και για χρόνια με 
την φωτογραφία του Προέδρου Πατούλη Γεωργίου μαζί με διαφημίσεις ιατρικών εταιριών. Να βοηθήσουμε οικονομικά 
Ιατρούς, που λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και άλλων παραγόντων, δεν έχουν στην κυριολεξία χρήματα για τα απα-
ραίτητα, ακόμα και για τα ίδια τα παιδιά τους. Να βοηθήσουμε τους ιδιώτες Ιατρούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες 
και αυτούς που εργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ και να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αύξηση των αποδοχών, τόσο των προη-
γουμένων, όσο και των ιατρών του ΕΣΥ. Πρέπει επίσης να αυξηθεί γενναία ο μισθός όλων των εργαζομένων στον ΙΣΑ, 
συμπεριλαμβανομένων και των καθαριστριών. Να βοηθήσουμε στην ουσιαστική αποκέντρωση του ιατρικού δυναμικού 
με τον απαραίτητο εξοπλισμό – στα νησιά και σε ορεινούς και δύσβατους νομούς της Ελλάδας. Να στέλνουμε Ιατρικές 
αποστολές και φάρμακα όπου χρειάζεται στην Ελλάδα και σε φτωχές ή εμπόλεμες περιοχές του κόσμου. Οι υποψήφιοι 
Ιατροί όλων των παρατάξεων προσκείμενες σε ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΑΡΙΣΤ. ΣΥΣΠ., ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ουδέποτε με πλησίασαν 
πλην των προεκλογικών περιόδων. 

Εάν εκλεγώ και ζητήσει οποιοδήποτε μέλος του ΙΣΑ να παραβρεθεί, στη θέση μου να ψηφίσει ή να προτείνει κάτι, εγώ θα 
τιμήσω τον λόγο μου και θα το κάνω, αρκεί ένα απλό τηλεφώνημα του/της στο 210 7774602 ή στο 699 6971366. 

Ευχαριστώ από καρδιάς την κυρία Ελένη Λαλιώτη για την ουσιαστική βοήθειά της,
στη συγγραφή αυτού του κειμένου.

ΗΘΟΣ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΙΣΑ
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ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ*

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

* Οι επικεφαλής της παράταξης στον ΙΣΑ και στον ΠΙΣ χρειάζονται σταυρό προτίμησης για να εκλεγούν






















