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Θεματολογία:  
ΕΟΠΠΥ ώρα μηδέν - στοιχεία σοκ για το μεγάλο 
σκάνδαλο της φαρμακευτικής δαπάνης  

Μέσο: 
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/09/blog-post_2833.html 
 

 
από το Γραφείο Τύπου 

Κατά την χθεσινή συνάντηση του Αναπληρωτή Υπ. Υγείας στα γραφεία του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ με τους φορείς Α’Βάθμιας και Β’ βάθμιας περίθαλψης, έγινε 

επίσημη ενημέρωση ότι το... 
ταμείο χρεοκόπησε και αδυνατεί να αποπληρώσει τις δεδουλευμένες 

δαπάνες των παρόχων υγείας, πλην φαρμακοποιών. 
 

Ο ανεπαρκής σχεδιασμός και η υποχρηματοδότηση του μεγαλύτερου 
φορέα ασφάλισης της χώρας είναι η κυρίαρχη αιτία και όχι η δήθεν 

υπερσυνταγογράφηση των Ιατρών, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Σαλμάς. 
 

Είναι γνωστό ότι ο ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε με τον πενιχρότατο προϋπολογισμό 

των 350 εκατ. για την κάλυψη των εργαστηριακών εξετάσεων 9,5 εκ 
ασφαλισμένων, ενώ οι δαπάνες μόνο του ΟΠΑΔ για το 2011 ήταν 250 

εκατ. για 1,2 εκ ασφαλισμένους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕUROSTAT, 
η δαπάνη για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα έπρεπε να είναι 1 δις. 

Ακολούθησαν απανωτές μειώσεις του προϋπολογισμού για τα εργαστήρια 
με τελικό ποσό τα 260 εκατ. ήτοι 21 εκατ. μηνιαίως, στα πλαίσια της 

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/09/blog-post_2833.html
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/09/blog-post_2833.html
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μείωσης των πακέτων των 11,5 δις, και παρά την είσοδο των 

ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου και του ΤΑΥΤΕΚΩ στον οργανισμό. 
 

Κατά τη χθεσινή συνάντηση, επισημοποιήθηκε από τον κ. Σαλμά, το 
έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ που βρίσκεται στα 2,5 δις, με τον αυθαίρετο 

περιορισμό της ετήσιας δαπάνης για εξετάσεις και παρακλινικά στα 187 εκ, 
με 75 εκ να έχουν καταβληθεί για το πρώτο τετράμηνο του, ήδη το ποσό 

αυτό έχει υπερκαλυφθεί κατά 131,37% . Αυτό πρακτικά σημαίνει στάση 
πληρωμών για εξετάσεις και παρακλινικά. Ανακοινώθηκε επίσης η πολιτική 

απόφαση επιβολής περαιτέρω εκπτώσεων, με την απειλή ότι οι 
ασφαλισμένοι θα κατευθύνονται αποκλειστικά στις δημόσιες δομές του 

ΕΟΠΥΥ. 
 

Η νεώτερη αυτή εξέλιξη αποτελεί τραγική είδηση για την οριακή 

βιωσιμότητα των ιατρείων και εργαστηρίων. Η κατάσταση είναι πλέον 
εκτός ελέγχου καθώς η υπάρχει κατά την γνώμη μεθοδευμένη και άνιση 

περικοπή των δαπανών όλων των υπολοίπων παρόχων του ΕΟΠΥΥ, σε 
αντιδιαστολή με την φαρμακευτική δαπάνη που θα ξεπεράσει τα 3,2 δις 

ετησίως σε σχέση με τα 2,25 δις του αρχικού προϋπολογισμού (62% του 
προϋπολογισμού έναντι στόχου 33% !!!) Την ίδια στιγμή διαθέτει μόνο το 

1,8% στους κλινικούς ιατρούς και 4,2% για εξετάσεις – παρακλινικά -
φυσιοθεραπευτές! (Δείτε σχετικό πίνακα στο τέλος του εγγράφου). 

 
Το θράσος ορισμένων απέναντι στους πολίτες έχει ξεπεράσει κάθε όριο και 

ενώ έχουν αποδώσει από μόνοι τους, πέρα από κάθε λογική, το 62% του 
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ σε φαρμακευτικές δαπάνες, συνεχίζουν να 

συκοφαντούν τους ιατρούς για υπερσυνταγογράφηση, ενώ τους έχουμε 
επανειλημμένα υποδείξει τον τρόπο να την περιορίσουν δραστικά και δεν 

το πράττουν. Απαντήστε κ. Σαλμά με τίνος εντολή, τη στιγμή που όλοι οι 

κωδικοί μειώνονται και οι μισθοί των ελλήνων εκμηδενίζονται, ο κωδικός 
για την φαρμακευτική δαπάνη αυξάνει δραματικά. 

 
Βάσει αυτών, καλούνται τα μέλη μας σε μέγιστη ετοιμότητα και σε τοπικές 

συνελεύσεις των εργαστηριακών και κλινικών Ιατρών ανά την επικράτεια 
προκειμένου να συνεδριάσουν εντός των αμέσως επόμενων ημερών και να 

κοινοποιήσουν τις απόψεις τους στην ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ. 
 

Καλούμε επίσης, όσοι δεν είναι μέλη να κάνουν άμεσα την εγγραφή τους, 
ώστε να υπάρχει η αντίστοιχη συνδικαλιστική κάλυψη σε περίπτωση νέων 

μαζικών κινητοποιήσεων, που αυτή την στιγμή μοιάζουν αναπόφευκτες, 
και πάντα σε συνεργασία με τις αποφάσεις των επιμέρους ενώσεων των 

εργαστηριακών Ιατρών και των φορέων Α΄βάθμιας και Β’ βάθμιας 
περίθαλψης, με τους οποίους, η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ συνεργάζεται στενά στην 

κατεύθυνση συγκρότησης ενιαίου μετώπου που θα συμβάλλει από κοινού 

στο σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των διεκδικήσεων.  
 

Η ώρα μηδέν έφτασε, δεν υπάρχουν περιθώρια για ολιγωρίες, όλοι οι 
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ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας θα πάρουμε αποφάσεις με 

μοναδικό σκοπό να αποτραπεί η τελική εξόντωση και ο αφανισμός του 
ιατρικού κλάδου, από τις αυθαιρεσίες της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και της 

ηγεσίας του ΥΥΚΑ. 

 

 
Για την ΔΕ της ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ 

Ο Πρόεδρος 
Ελευθερίου Γ. 

 
Ο Γεν. Γραμμ. 

Πολυζόπουλος Εμ. 

http://4.bp.blogspot.com/-sVtxerjYF1I/UFl_ZAzVNVI/AAAAAAAFXig/bCG2NH8TR7s/s1600/tromaktiko1397.jpg
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Θεματολογία:  
ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
HEALTH DAILY  

 

Μέσο: 
http://snignrodou.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://snignrodou.blogspot.gr/2012/09/health-daily.html 

 

 

ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
HEALTH DAILY 

  

Διαβάστε το δημοσίευμα στον παρακάτω σύνδεσμο : 
 
http://www.ygeianet.gr/box/cal/31759.pdf  

http://snignrodou.blogspot.gr/2012/09/health-daily.html
http://snignrodou.blogspot.gr/2012/09/health-daily.html
http://www.ygeianet.gr/box/cal/31759.pdf
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Θεματολογία:  
Διαμαρτυρία του Συλλόγου Μυασθενών Ελλάδος για την 
έλλειψη Ανοσοσφαιρινών στα Νοσοκομεία 

Μέσο: 
http://nosfar.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://nosfar.blogspot.gr/2012/09/blog-post_19.html 

 

Ο Σύλλογος Μυασθενών Ελλάδος συνέταξε και έστειλε έγγραφη 
διαμαρτυρία προς τον ΕΟΦ, τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την έλλειψη ανοσοσφαιρινών για τη 
θεραπεία των μυασθενών, που παρατηρείται στα νοσοκομεία της χώρας. 

 

ΣΜΕ_Ανοσοσφαιρίνες  
 

Το έγγραφο μπορείτε να διαβάσετε και ΕΔΩ.   
 

Πηγές 
 

http://myasthenia.gr 
http://www.ygeia360.gr

http://nosfar.blogspot.gr/2012/09/blog-post_19.html
http://nosfar.blogspot.gr/2012/09/blog-post_19.html
http://nosfar.blogspot.gr/2012/09/blog-post_19.html
http://nosfar.blogspot.gr/2012/09/blog-post_19.html
http://myasthenia.gr/
http://www.scribd.com/doc/106374251/%CE%A3%CE%9C%CE%95-%CE%91%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://myasthenia.gr/uploads/pdf/71.Eleipsi_Anososfairinis_sta_nosokomeia.pdf
http://myasthenia.gr/
http://www.ygeia360.gr/
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Τίτλος : 
Συνάντηση των προέδρων Ιατρικών Συλλόγων με τον Α. 
Λυκουρέντζο 
 
Μέσο :  

http://www.newsbeast.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/416050/sunadisi-ton-proedron-

iatrikon-sullogon-me-ton-a-lukouredzo/ 

Εισοδηματικά κριτήρια για την περίθαλψη προτείνουν τα 

προεδρεία 

Την μηδενική συμμετοχή στην φαρμακευτική δαπάνη όσων έχουν 
εισόδημα κάτω των 15.000 ευρώ πρότειναν τα προεδρεία των Ιατρικών 

Συλλόγων στον Υπουργό Υγείας. 
 

Ακόμη, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης πρότεινε 17 σημαντικές 
προτάσεις στον Ανδρέα Λυκουρέτζο που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα 

του συστήματος Υγείας. 
 

Κατά την σημερινή συνάντηση με τον .Α. Λυκουρέντζο, τα προεδρεία των 
Ιατρικών Συλλόγων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου και 

Λάρισας, που συμμετέχουν στο Πανελλαδικό Μέτωπο Υγείας, τόνισαν την 
ανάγκη να δοθεί μάχη για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση του κάθε πολίτη 

σε υπηρεσίες υγείας ποιότητας και να ξεπεραστούν τα συσσωρευμένα 
προβλήματα που ταλανίζουν το χώρο της Υγείας. 

 

Στο πλαίσιο αυτό πρότειναν μεταξύ άλλων στον Υπουργό Υγείας να 
καθιερωθεί η συμμετοχή των ασφαλισμένων σε εξετάσεις και φάρμακα 

βάσει εισοδηματικών φορολογικών κριτηρίων και κριτηρίων επιβίωσης. Και 
να θεσπιστεί μηδενική συμμετοχή για όσους έχουν εισόδημα κάτω των 

15.000 ευρώ. 
 

«Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει μία ισοβαρή συμμετοχή στο κόστος της 
φαρμακευτικής περίθαλψης και θα ενισχυθούν οι κοινωνικές ομάδες που 

έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη και κάνουν αγώνα για να επιβιώσουν 
»,σχολίασε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης. 

 
Από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε εποικοδομητική τη 

συνάντηση και δεσμεύθηκε ότι θα ακολουθήσει ένας διαρκής διάλογος για 
να παραχθούν οι θεσμικές αλλαγές και να εξοικονομηθούν τα χρήματα 

που θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα του συστήματος. 

 
Ειδικότερα τα προεδρεία των Ιατρικών Συλλόγων μεταξύ άλλων πρότειναν 

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/416050/sunadisi-ton-proedron-iatrikon-sullogon-me-ton-a-lukouredzo/
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/416050/sunadisi-ton-proedron-iatrikon-sullogon-me-ton-a-lukouredzo/
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/416050/sunadisi-ton-proedron-iatrikon-sullogon-me-ton-a-lukouredzo/
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στον Υπουργό Υγείας τα εξής: 

 
- τη δημιουργία Διαρκούς Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου του ΕΟΠΥΥ 

 
- την πρόβλεψη σαφούς χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής των 

570.000.000 ΕΥΡΩ των παλαιοτέρων οφειλών 
 

- την χρηματορροή των ιατρικών επισκέψεων και πράξεων εντός του 
χρονικού διαστήματος των 45 ημερών 

 
- την αποπληρωμή των οφειλών των εφημεριών των ειδικευόμενων και 

των νοσοκομειακών γιατρών και την μη περαιτέρω μείωση του μισθού 
τους κατά 18% όταν έχει προηγηθεί η ακρωτηριαστική περικοπή της 

τάξεως του 40%. 

 
- την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τον κατά τόπο 

Ιατρικό Σύλλογο, τόσο για τους συμβεβλημένους γιατρούς όσο και για 
τους μη συμβεβλημένους 

 
- τη δυνατότητα ελεύθερης συνταγογράφησης χωρίς περιορισμούς (όσον 

αφορά τον αριθμό συνταγών, φαρμάκων και αναλωσίμων) 
 

- τη δυνατότητα εκτέλεσης των παραπεμπτικών για εργαστηριακές 
εξετάσεις σε ΟΛΑ τα εργαστήρια (μικροβιολογικά, ακτινολογικά ) και όχι 

μόνο στα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ μεγάλα «Διαγνωστικά Κέντρα» 
 

- το συμψηφισμό των οφειλομένων και εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των 
ιατρών από ασφαλιστικούς φορείς με οφειλές τους προς την εφορία 

 

- την αύξηση κρατικής επιχορήγησης στο 0,6% και μετά στο 1% 
τουλάχιστον του ΑΕΠ 

 
- την ανακοστολόγηση Ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων 

σε επίπεδα πραγματικών δεδομένων κόστους οφέλους. 
 

- την χορήγηση της άδειας λειτουργίας των μικροβιολογικών και 
ακτινολογικών εργαστηρίων από τους Ιατρικούς Συλλόγους αφού η 

χορήγησή της από την περιφέρεια οδηγεί σε καθυστερήσεις που 
ξεπερνούν τον ένα χρόνο. 
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Τίτλος : 
ΦΣΑ Συνεχίζετε η αναστολή πίστωσης στον ΕΟΠΥΥ  

 

Μέσο :  
http://farmacien.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://farmacien.blogspot.gr/2012/09/blog-post_20.html 

Η ΓΣ του ΦΣΑ με ψήφους 872 υπερ και 566 κατα 
αποφάσισε να συνεχιστεί  η  αναστολή  πιστωσης στον 
ΕΟΠΥΥεως 21/9/2012 

http://farmacien.blogspot.gr/2012/09/blog-post_20.html
http://farmacien.blogspot.gr/2012/09/blog-post_20.html
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Θεματολογία:  
Όλες οι εξελίξεις στη Μαιευτική-Γυναικολογία θα 
συζητηθούν στην Πάτρα σε Διεθνές Συνέδριο  

Μέσο: 

http://thebest.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://thebest.gr/news/index/viewStory/148876 

Συνέδριο με θέμα «Εξελίξεις στη Μαιευτική – Γυναικολογία», διοργανώνει 
η Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών, στο 

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 21 

έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2012. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής και της Ελληνικής 

Μαιευτικής − Γυναικολογικής Εταιρείας. 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα διεξαχθεί και Ημερίδα της Ελληνικής 
Εταιρείας Υπερήχων στη Μαιευτική − Γυναικολογία. 

Στην θεματολογία του Συνεδρίου, εξετάζονται όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας, δηλαδή:Εμβρυομητρική 

Ιατρική, Γυναικολογική Ογκολογία, Αναπαραγωγική Ιατρική, Παιδική & 
εφηβική γυναικολογία, Εμβόλια & κατώτερο γεννητικό σύστημα, Μαιευτική 

και Γυναικολογική Υπερηχογραφία. 

Στο συνέδριο συμμετέχουν με εισηγήσεις τους διακεκριμένοι 
Μαιευτήρες – Γυναικολόγοι όλων των Πανεπιστημίων της χώρας, 

καθώς και διαπρεπείς Έλληνες Μαιευτήρες–Γυναικολόγοι που 
σταδιοδρομούν στο εξωτερικό. 

 

http://thebest.gr/news/index/viewStory/148876
http://thebest.gr/news/index/viewStory/148876
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Θεματολογία:  
Συγκέντρωση γονέων στο Μαρούσι 

Μέσο: 

http://www.enikos.gr/society/80498%2CSygkentrwsh_gonewn_sto_Maro

ysi.html 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.enikos.gr/society/80498%2CSygkentrwsh_gonewn_sto_Maro
ysi.html 

 

Αναγνώστης του enikos.gr με ηλεκτρονική επιστολή μας ενημερώνει 
ότι αύριο Πέμπτη οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στο 1ο και 2ο 

Ειδικά Δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία Αμαρουσίου θα 

συγκεντρωθούν στον χώρο του Σικιαρίδειου ιδρύματος για να 
διαμαρτυρηθούν για το κλείσιμο των δύο προαναφερθέντων 

σχολείων που στεγάζονται στους χώρους του ιδρύματος. 

http://www.enikos.gr/society/80498%2CSygkentrwsh_gonewn_sto_Maroysi.html
http://www.enikos.gr/society/80498%2CSygkentrwsh_gonewn_sto_Maroysi.html
http://www.enikos.gr/society/80498%2CSygkentrwsh_gonewn_sto_Maroysi.html
http://www.enikos.gr/society/80498%2CSygkentrwsh_gonewn_sto_Maroysi.html
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Θεματολογία:  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

 
Μέσο: 
http://agonistikiparemvasi.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://agonistikiparemvasi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_20.html 
 

 
Σε ολόκληρη την Ελλάδα εντείνονται οι επισχέσεις από Ειδικευόμενους και 

Ειδικευμένους Ιατρούς, ενώ σε αρκετά συμμετέχει και το υπόλοιπο 

υγειονομικό προσωπικό. Ο αγώνας δεν αφορά μόνο τα δεδουλευμένα των 
προηγούμενων μηνών. Αφορά πρώτα απ’ όλα τον ακρωτηριασμό των 

αποδοχών μας της συνολικής τάξης του 50%, τη διάλυση του δημόσιου 
συστήματος υγείας, την απώλεια χιλιάδων κλινών παράλληλα με την 

αύξηση προσέλευσης στο ΕΣΥ, την ταυτόχρονη μείωση των θέσεων 
Ειδικότητας, και την απώλεια του δικαιώματος στην ολοκληρωμένη 

θεραπεία για τον ασφαλισμένο και ανασφάλιστο ασθενή. 
 

Καλούμε όλους του Ιατρούς και τους Υγειονομικούς σε εξέγερση για την 

ανατροπή των μέτρων που καταστρέφουν το ΕΣΥ και εξαθλιώνουν 
εργαζόμενους και αρρώστους. 

         
Στην επίσχεση εργασίας αναστέλλεται πλήρως η τακτική λειτουργία των 

νοσοκομείων και εξυπηρετούνται μόνο τα άκρως επείγοντα περιστατικά. 
Τονίζουμε ότι σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή μεμονωμένα τμήματα αυτών 

όπου οι Ειδικευμένοι Ιατροί δεν συμμετέχουν μαζικά και ουσιαστικά στην 

κινητοποίηση, οι Ειδικευόμενοι Ιατροί θα αποχωρούν από το εφημεριακό 
έργο.  

         
Υπενθυμίζουμε ότι σε τμήματα που η επίσχεση εργασίας δεν είναι 

καθολική, οι μη συμμετέχοντες στην κινητοποίηση εξυπακούεται ότι θα 
αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις εφημερίας. 

         
Καθιστούμε σαφές ότι οποιασδήποτε άμεση ή έμμεση απειλή ή εκβιασμός 

από κρατικές υπηρεσίας, διοικήσεις, διευθυντές, κ.α. θα καταγγέλλονται 
επώνυμα στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους, ενώ όλοι οι 

συνδικαλιστικοί φορείς θα επιβλέπουν την άμεση και αυστηρή τιμωρία των 
υπευθύνων. 

         
Όλοι που ασκούν το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας συμμετέχουμε, 

παρουσία μελών του ΚΙΝΙ και εκπροσώπων του προεδρείου της ΟΕΝΓΕ και 

του ΠΙΣ, στα εξής: 
 

http://agonistikiparemvasi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_20.html
http://agonistikiparemvasi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_20.html
http://agonistikiparemvasi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_20.html
http://agonistikiparemvasi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_20.html
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1.Ενημερωτική εξόρμηση-παράσταση διαμαρτυρίας στις διοικήσεις του 

ΓΝΑ «Σωτηρία» και του ΓΚΑ «Γεννηματάς» την Παρασκευή 21/9/12, 
8:00πμ στην πύλη του «Σωτηρία» 

2.Ιδία παράσταση Δευτέρα 24/9/12 8:00πμ στο ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» 

3.Παράσταση Τρίτη 25/9/12 8:00πμ στο ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 

4.Πανεργατική διαδήλωση την Τετάρτη 26/9/12 

5.Συνάντηση με νομικό σύμβουλο κο Μ. Μιχαήλ την Παρασκευή 28/9/12 

12:30μμ στο Δώμα του Ευαγγελισμού, για διευκρίνιση των νομικών 
ζητημάτων. 
 

Στη Συντονιστική Γενική Συνέλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι Αγροτικών 
Ιατρών, Ιατρών σε αναμονή έναρξης Ειδικότητας, μέλη του Κινήματος 

Νέων Ιατρών, καθώς και αντιπρόσωποι από τα κάτωθι νοσοκομεία: 

 1. ΓΝ Κορίνθου 

 2. ΓΝΑ «Σωτηρία» 

 3. ΓΝΑ «Αρεταίειο» 

 4. ΨΝΑ «Δαφνί» 

 5. ΓΚ Νίκαιας 

 6. ΓΝΑ «Αγ.Όλγα» 

 7. 7ο ΙΚΑ Πατησίων 

 8. ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» 

 9. ΓΝΑ «Σισμανόγλειο» 

 10. 1ο ΙΚΑ 

 11. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 

 12. ΓΚΑ «Γεννηματάς» 

 13. ΓΝΔΑ «Αγ.Βαρβάρα» 

 14. ΓΝ Πύργου 

 15. Ασκληπίειο Βούλας 

 16. Τζάνειο Πειραιά 

 

 


