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Τίτλος : 
Ανδρέας Λυκουρέντζος: Θα εξοφληθούν σε δύο δόσεις  
 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-

post_3068.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 
Σε δύο δόσεις, έως ο τέλος του χρόνου, θα εξοφληθούν οι φαρμακοποιοί 

όλης της χώρας για το σύνολο των οφειλών του ΕΟΠΥΥ. Όπως 
ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος -μιλώντας στο 

δημοτικό ραδιόφωνο Τρίπολης- οι τρέχουσες οφειλές θα εξοφληθούν 
εντός του Σεπτεμβρίου. 

Υπογράμμισε ότι οι φαρμακοποιοί δεν έχουν λόγους να συνεχίσουν τις 

κινητοποιήσεις, αφού το υπουργείο, από την πρώτη στιγμή, εργάζεται για 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και ανέφερε πως απαιτείται 

κατανόηση και συνεργασία από όλους, για να αποκλιμακωθεί η ένταση. 
Για την επίσχεση εργασίας των συμβεβλημένων γιατρών, ο υπουργός 

έκανε λόγο για υπερβολική αντίδραση, καθώς, όπως είπε, ο ΕΟΠΥΥ τους 
πληρώνει τακτικά. 

Χθες ο κ. Λυκουρέντζος εγκαινίασε νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στο 
νοσοκομείο Καλαμάτας, το οποίο χαρακτήρισε «ένα από τα καλύτερα 

νοσοκομεία της χώρας» 
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Τίτλος : 
Τη Δευτέρα το πλάνο αποπληρωμής οφειλων  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-
post_9659.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

Για άμεση εξόφληση των παλαιών χρεών του ΕΟΠΥΥ μίλησε ο 
αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς μιλώντας στην εκπομπή 

"Mega Σαββατοκύριακο", ξεκαθαρίζοντας πως αυτά θα καλυφθούν αμέσως 
μετά την εκταμίευση της επόμενης δόσης των 31 δισ. ευρώ, εκ των 

οποίων το 1,5 δισ. προορίζεται για τον οργανισμό. 
"Θα βάλουμε τρείς ημερομηνίες που προκύπτουν μετά από μια εκτενή 

συνάντηση που είχαμε με τον υπουργό κ. Λυκουρέντζο και τις 

ασφαλιστικά ταμεία -τις διοικήσεις των ταμείων- που μας ενημέρωσαν 
πόσα χρήματα θα πάρουν, ως ασφαλιστικές εισφορές μέχρι τέλος του 

έτους", είπε ο κ. Σαλμάς. 
Πρόθεση του υπουργείου είναι να αυξηθεί σε όλη την αλυσίδα του 

φαρμάκου ο χρόνος της πίστωσης για να δοθεί ανάσα ρευστότητας στην 
αγορά. Αν κάποιοι αρνηθούν τότε, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, 

υπάρχει έτοιμο σχέδιο ώστε να αναλάβει ο ΕΟΠΥΥ τον απευθείας 
εφοδιασμό των φαρμακείων. 

Παράλληλα, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η δαπάνη, θα δοθούν 
κίνητρα σε όσους συμβεβλημένους γιατρούς του οργανισμού συμβάλλουν 

στη μείωση της υπερσυνταγογράφησης. "Σε όποιον γιατρό από τους 
συμβεβλημένους διαπιστώσουμε ότι η συνταγογραφική συμπεριφορά είναι 

κάτω από τον μέσο όρο της ειδικότητας θα δώσουμε τη δυνατότητα για 
άλλες π.χ. 50 ή 100 επισκεψεις και αυτοί να φτάνουν το εισόδημά τους 

έως 2.500 και 3.000 ευρώ", σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός. 

Οι φαρμακοποιοί από την πλευρά τους δηλώνουν επιφυλακτικοί καθώς, 
όπως λένε, ο ΕΟΠΥΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία δεν είναι βιώσιμα με 

αποτέλεσμα το όποιο σχέδιο να μην μπορεί να τους ελαφρύνει τα 
οικονομικά βάρη. 

 
Δείτε το βίντεο 

 
http://www.megatv.com/megagegonota/summary.asp?catid=17574&sub

id=2&pubid=29733499  
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Τίτλος : 
Στην εντατική η Υγεία  
 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-

post_2791.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam
paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

Των Μανώλη Γασπαράκη - Νίκου Μορφονιού 

 
Το υπουργείο χρωστάει στους φαρμακοποιούς 430 εκατ. ευρώ για τους 

μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, τη στιγμή που υπάρχουν οφειλές από το 2011-12 
που αγγίζουν τα 350 εκατ. ευρώ 

 
«Όμηροι» του βαθιά πληγωμένου Εθνικού Συστήματος Υγείας βρίσκονται 

εκατομμύρια ασφαλισμένοι εξαιτίας των περικοπών. Πολίτες με πενιχρούς 
μισθούς, χαμηλοσυνταξιούχοι, άνεργοι και ανασφάλιστοι, καλούνται να 

βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν τα πανάκριβα 
φάρμακα, ενώ τα νοσοκομεία πασχίζουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά 

τους με μειωμένο προσωπικό, με ελάχιστα κονδύλια και ιατρικά υλικά. «Ή 
έχεις λεφτά ή μένεις χωρίς φάρμακα και ιατρική φροντίδα», είναι το 

απάνθρωπο δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι απεγνωσμένοι ασθενείς. Η 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου όχι μόνο παρακολουθεί με αμηχανία και 

από... απόσταση το εφιαλτικό σκηνικό που έχει στηθεί στις πλάτες των 
Ελλήνων πολιτών, αλλά δίνει και τις «ευχές» της στις περικοπές δημοσίων 

δαπανών ύψους 1,3 δισ. ευρώ για τη διετία 2013-2014, που έχουν 

αποφασίσει οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι για τον χώρο της Υγείας. 
 

 
Χωρίς φάρμακα... 

 
Σε πανελλαδική αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους 

ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(ΕΟΠΥΥ) έχουν προχωρήσει από το περασμένο Σάββατο οι φαρμακοποιοί 

όλης της χώρας, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την αδυναμία του 
Οργανισμού να εξοφλήσει πλήρως και εγκαίρως τα χρωστούμενα για τις 

εκτελεσμένες συνταγές του περασμένου Μαΐου και Ιουνίου. Τελικά, και με 
καθυστέρηση σχεδόν δύο μηνών, καταβλήθηκε ο Μάιος στους 29 νομούς 

της χώρας που δεν είχαν πληρωθεί. Το υπουργείο χρωστάει στους 
φαρμακοποιούς 430 εκατ. ευρώ για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, τη 
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στιγμή που υπάρχουν οφειλές από το 2011-12 που αγγίζουν τα 350 εκατ. 
ευρώ. 

 
Ζητούν τα οφειλόμενα οι φαρμακοποιοί 

Για τα οφειλόμενα αυτά, μας λέει ο γενικός γραμματέας του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής Ηλίας Γιαννόγλου, "δεν υπάρχει καμία 

συγκεκριμένη και γραπτή δέσμευση από την πλευρά του υπουργείου 
Υγείας για την εξόφλησή τους. Στο κενό έχουν πέσει οι δεσμεύσεις τόσο 

για τον συμψηφισμό των χρεών του Δημοσίου προς τα φαρμακεία με τους 

φόρους των τελευταίων προς το κράτος όσο και για τη λήψη μέτρων ώστε 
να μην εντάσσονται στον Τειρεσία τα φαρμακεία εξαιτίας των οφειλών του 

Δημοσίου". 
"Ο αγώνας μας υπό αυτές τις συνθήκες", όπως σημειώνει ο κ. Γιαννόγλου, 

"θα συνεχιστεί. Ο απεργοσπαστικός μηχανισμός, εξάλλου, που επιχείρησε 
να στήσει το υπουργείο δεν λειτούργησε, και πανελλαδικά από τον Έβρο 

μέχρι την Κρήτη οι φαρμακοποιοί δεν εκτελούν συνταγές. Το βασικό 
πρόβλημα, πάντως, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι η υποχρηματοδότηση του 

ΕΟΠΠΥ, ο οποίος από το προγραμματισμένο 0,6% του προϋπολογισμού, 
έλαβε μόλις το 0,4%. Αν δεν λυθεί αυτό, τα προβλήματα θα 

αναπαράγονται διαρκώς". 
 

Επίσχεση από τους γιατρούς 
Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι γιατροί καθώς ο Ιατρικός 

Σύλλογος της Αθήνας (ΙΣΑ) σε συνεδρίασή του, αποφάσισε να συνεχίσει 

την επίσχεση κατά του οργανισμού ζητώντας μετρητά από τους ασθενείς. 
«Ο ΕΟΠΥΥ μας οφείλει 570 εκατ. ευρώ από τα προηγούμενα έτη μέχρι το 

2011 και 230 εκατ. ευρώ για το 2012, σύνολο 800 εκατ. ευρώ. Έχουμε 
χρηματοδοτήσει ατόκως την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα στον τόπο», 

είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ένωσης 
Γιατρών του Οργανισμού Γιώργος Ελευθερίου. 

 
Δημ. Βαρνάβας: Θα αντισταθούμε... 

Τη ζοφερή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 
έχει περιγράψει και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων 

Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), Δημήτρης Βαρνάβας, ο οποίος 
υπογραμμίζει ότι τα σχέδια των υπουργείων Υγείας και Οικονομικών 

οδηγούν τα νοσοκομεία και τους γιατρούς στο χείλος της κατάρρευσης. Οι 
γιατροί όχι μόνο εργάζονται σε αντίξοες και άκρως ανθυγιεινές συνθήκες 

ώστε να διασφαλίζουν την περίθαλψη του ελληνικού λαού, αλλά μέχρι 

στιγμής έχουν υποστεί σφαγιαστικές απώλειες στις αποδοχές τους που 
αγγίζουν το 40%. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και νέο «ψαλίδι» 

18% στο ειδικό ιατρικό μισθολόγιο, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Υγείας. 
«Θα αντισταθούμε σθεναρά σε αυτόν τον νέο σφαγιασμό», είναι το 

μήνυμα του Δημ. Βαρνάβα και της Ομοσπονδίας. 
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τα νοσοκομεία αδειάζουν επικίνδυνα 

και από υλικά καθώς οι προμηθευτές αναλώσιμων υλικών του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών - (ΠΑΣΥΠΙΕ) 
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συνεδριάζουν την Τρίτη οπότε και αναμένεται να προχωρήσουν σε 
εμπάργκο ιατρικών ειδών και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού εξαιτίας 

των χρεών των δημόσιων νοσοκομείων. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
βρίσκεται και επίσημα στην «εντατική»... 

 
 

 
"Στείλτε μας στον άλλο κόσμο να τελειώνουμε..." 

Τον δικό τους Γολγοθά περνάνε οι συνταξιούχοι οι οποίοι βλέπουν το 

κράτος να τους γυρνάει επιδεικτικά την πλάτη. Άνθρωποι που μια ζωή 
πλήρωναν τις εισφορές του έχουν χάσει το δικαίωμα στη δημόσια δωρεάν 

Υγεία. Μετά τις κομμένες συντάξεις, τα αλλεπάλληλα «χαράτσια» και την 
εξοντωτική φορολογία, καλούνται να πληρώσουν τα σπασμένα του 

διαλυμένου συστήματος υγείας. «Μας κοροϊδεύουν. Πλέον για να 
επιβιώσεις πρέπει να έχεις τράπεζα να κόβεις συνέχεια λεφτά. Στείλτε μας 

καλύτερα στον άλλο κόσμο να τελειώνουμε», αναφέρει στην «Αυγή» της 
Κυριακής η Λαμπρινή Σταυροπούλου, μία από τις χιλιάδες απελπισμένες 

συνταξιούχους. Η ίδια αναγκάζεται να σταματήσει να παίρνει τα φάρμακά 
της για να... σώσει τον άντρα της που έχει πρόβλημα με την καρδιά του. 

Οι συντάξεις που παίρνουν δεν φτάνουν για τα φάρμακα και των δύο 
οπότε προχωρούν σε περικοπές. «Ποια δωρεάν υγεία; Να πάνε να 

πνιγούν. Τώρα που χρειάζεσαι το σύστημα Υγείας, δεν υπάρχει», λέει με 
παράπονο και οργή. 

 
 

ΑΥΓΗ 
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Θεματολογία:  
Έρχονται και πενταψήφια νούμερα παραγγελιών για 
φάρμακα  

 

Μέσο: 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4981.html 

 

 

Μετά τα πενταψήφια για ραντεβού με γιατρους ΕΟΠΥΥ, σε λίγο και 

πενταψηφια για παραγγελίες φαρμάκων από την φαρμακαποθήκη... 
"ΣΑΛΜΑΣ ΑΕ"! 

 
Τα φαρμακεία θα καλουν στους αριθμους αυτους, θα παραγγελνουν ο,τι 

φαρμακα και σε οσες ποσοτητες θελουν και θα τα στελνει ο ΕΟΠΥΥ αμεσα 
στο φαρμακείο με το... αψογο συστημα διανομης φαρμακων που διαθετει! 

Οσο για το πως θα τα προμηθευεται αυτα ο ΕΟΠΥΥ, πού θα τα αποθηκεύει 
και πώς θα τα πληρώνει στην βιομηχανία ειναι θεμα που δεν αφορά 

κανέναν οπως φαινεται. Ισως σε δυο χρονια, ισως σε τρια θα 
αποπληρωνονται στην βιομηχανία. Ειναι γνωστή άλλωστε η... ευαισθησία 

της βιομηχανίας και η... κατανόηση και υπομονή που επιδεικνύει στις 

πιστώσεις... Το οτι εν μια νυκτί σβηνονται οι φαρμακαποθηκες απο το 
χαρτη, ειναι αλλο θεμα. 

 
Σε κάθε περίπτωση, είμαστε μαζί με τον κ. Σαλμά και όλη την ηγεσία του 

ΥΥΚΑ στην προσπάθεια που κάνουν για εξορθολογισμό του ΕΟΠΥΥ. Ο 
δρόμος όμως αυτός δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και σίγουρα τα 

δεδομένα δεν είναι τόσο απλά όσο παρουσιάζονται...

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4981.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4981.html
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Τίτλος : 
Πώς θα πέσουν οι τιμές στα φάρμακα  
 

Μέσο :  

http://pharmateam.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/blog-

post_9183.html#axzz262XHRLHf 

 

 

Ένα «μπέρδεμα» μεταξύ θεσμοθετημένης τιμολόγησης και επίπεδων 
μειώσεων τιμών θα εφαρμόσει το υπουργείο Υγείας αυτή τη φορά, για να 

κατεβάσει τη φαρμακευτική δαπάνη.  
 

Από τις χώρες αναφοράς του Παρατηρητηρίου, δεν θα εξαιρεθούν χώρες 
με προβλήματα ισοτιμίας (Αγγλία, Ουγγαρία), ούτε οι χώρες με μη 

έγκυρες πηγές στοιχείων τιμολόγησης (Ολλανδία, Φινλανδία και 

Σλοβενία).  
 

Τα πρωτότυπα με πατέντα φάρμακα, θα κοστολογηθούν βάσει του μέσου 
όρου των 3 φθηνότερων τιμών στην ΕΕ.  

 
Τα πρωτότυπα χωρίς πατέντα και τα γενόσημά τους, θα μειωθούν 15% όχι 

όμως κάτω από το μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ε.Ε.  
 

Και επίσης προβλέπεται μείωση 3% στα φάρμακα που κοστίζουν μέχρι 3 
ευρώ, μείωση 5% στα φάρμακα που κοστίζουν μεταξύ 5-10 ευρώ, και 

μείωση 10% στα φάρμακα που κυκλοφόρησαν πριν το 2000 και κοστίζουν 
πάνω από 10 ευρώ.  

Όσο για τα καινούρια φάρμακα που περιμένουν τιμή, όχι μόνο δεν θα 
συμπεριληφθούν ορφανά φάρμακα, παράγωγα αίματος, αντιρετροϊκά και 

πιθανόν και τα εμβόλια, αντίθετα αποσυρθούν και από το προηγούμενο 

Δελτίο Τιμών του περασμένου Απριλίου, τα φάρμακα που παρανόμως 
είχαν συμπεριληφθεί. 

Πηγή: iatronet.gr 
 
 

http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9183.html%23axzz262XHRLHf
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9183.html%23axzz262XHRLHf
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9183.html%23axzz262XHRLHf
http://iatronet.gr/
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Τίτλος : 
Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις από τους Γιατρούς του 
Κόσμου στη ΔΕΘ  
 

Μέσο :  

http://www.thestival.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  
http://www.thestival.gr/health/item/52336-dorean-iatrikes-eksetaseis-

apo-toys-giatroys-toy-kosmoy-sti-deth 
 
  

Δωρεάν πρωτοβάθμιες παιδιατρικές, γυναικολογικές, οδοντιατρικές, 

οφθαλμολογικές... 

και παθολογικές εξετάσεις προσφέρουν οι Γιατροί του Κόσμου στην 77η 
ΔΕΘ. 

Το πολυιατρείο των «Γιατρών του Κόσμου» θα λειτουργεί καθημερινά, 
μέχρι και 16 Σεπτεμβρίου, με ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 

16:00 – 22:00, Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 22:00, πλησιέστερη 
είσοδος: Κεντρική Εμπορική Πύλη 1 (Εγνατία Οδός). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δωρεάν προκλήσεις 

(περιορισμένος αριθμός) επικοινωνήστε με τα γραφεία των Γιατρών του 
Κόσμου Θεσσαλονίκης (Τηλ: 2310-566641, 2315-314206). 

 

 

http://www.thestival.gr/health/item/52336-dorean-iatrikes-eksetaseis-apo-toys-giatroys-toy-kosmoy-sti-deth
http://www.thestival.gr/health/item/52336-dorean-iatrikes-eksetaseis-apo-toys-giatroys-toy-kosmoy-sti-deth
http://www.thestival.gr/health/item/52336-dorean-iatrikes-eksetaseis-apo-toys-giatroys-toy-kosmoy-sti-deth
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Τίτλος : 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών: Διεκδικώντας ένα 
καλύτερο σύστημα Υγείας  
 

Μέσο :  
http://drtsili.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://drtsili.blogspot.gr/2012/09/1.html 
 

 
Στο πλαίσιο της κοινωνικής αστάθειας και των μεταρρυθμιστικών 
αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, ο χώρος της υγείας 

αποτελεί έναν τομέα ο οποίος βάλλεται διαρκώς. 
 

Στο επίκεντρο όλων αυτών των προβλημάτων και των ραγδαίων αλλαγών 
βρίσκεται ο ασθενής ο οποίος καθημερινά βιώνει την αποδόμηση 

των κρατικών μηχανισμών κοινωνικής στήριξης, καθώς και του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

 
Το Συνέδριο «Patients in Power: Διεκδικώντας ένα καλύτερο 

σύστημα Υγείας» έχει ως βασικό στόχο να αποτελέσει μια βάση διαλόγου 
και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ασθενών. 

 
Απώτερος σκοπός είναι οι ασθενείς να καταφέρουν να ενώσουν τις 

φωνές τουςσε μια προσπάθεια να ακουστούν όλοι μαζί, γνωστοποιώντας 

τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και διεκδικώντας ένα 
καλύτερο Σύστημα Υγείας το οποίο θα βελτιωθεί μέσω των εμπειριών 

τους και της ενεργής συμμετοχής τους στη χάραξη των νέων πολιτικών 
υγείας. 

 
Kεντρικά θέματα 

 Δικαιώματα ασθενών 

 Πρόσβαση σε θεραπείες και αποζημίωση 

 Χρηματοδότηση Ασφάλισης Υγείας 

 Συμμετοχή ασθενών στη χάραξη πολιτικής 

 
Το Συνέδριο διοργανώνεται 2 Νοεμβρίου 2012 στην Αθήνα. Για να 

παρακολουθήσετε ή να υποστηρίξετε το Συνέδριο καλέστε τον: 
κ. Βασίλη Καφίρη, 

T: +30 210 661 77 77 (εσωτ. 132), 

F: +30 210 6617 778, 
Email: vkafiris@boussias.com 

 

http://drtsili.blogspot.gr/2012/09/1.html
http://drtsili.blogspot.gr/2012/09/1.html
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Πηγές 
 

http://www.pespa.gr/gr/announcements_gr.htm 
http://www.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=86&la=1&confID=23

2 

http://www.pespa.gr/gr/announcements_gr.htm
http://www.pespa.gr/gr/announcements_gr.htm
http://www.pespa.gr/gr/announcements_gr.htm
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Τίτλος : 

Η ομάδα εργασίας για την τιμολόγηση των φαρμάκων 
 

Μέσο :  
http://drtsili.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://drtsili.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5431.html 

 
Ομάδα εργασίας για την τιμολόγηση των φαρμάκων συγκροτείται 

σήμερα, Δευτέρα, από την αρμόδια γενική γραμματέα του 
υπουργείου Υγείας κυρία Χριστίνα Παπανικολάου. 

Σε αυτή θα συμμετάσχουν οι: 
 

- Νίκος Μανιαδάκης 
 

- Νίκος Καραπάνος 
 

- Κώστας Κοτροκόης (ΕΣΔΥ) 

 
- Μαρία Μοθωναίου (ΕΟΦ) 

 
- Νίκος Μανίας 

 
- Ζωή Δέδε (ex officio) 

 
Από τον ΕΟΦ θα συμμετάσχει ένα ακόμη στέλεχος το οποίο θα επιλεγεί 

από τη διοίκηση του Οργανισμού. 
 

ΠΗΓΗ: ygeia360.gr 

 

http://drtsili.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5431.html
http://drtsili.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5431.html

