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ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ 
 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

 Οδεφουμε προσ τισ εκλογζσ των Ιατρικϊν Συλλόγων ςτισ 16 Οκτωβρίου και αιςκανόμαςτε 
τθν ανάγκθ να επικοινωνιςουμε μαηί ςασ, να ςασ ενθμερϊςουμε ποιοι είμαςτε και ποιοι είναι οι 
ςτόχοι μασ, εφόςον μασ εμπιςτευτείτε, για τθν νζα 4ετία. 

 

 Ροιοι είμαςτε 

 Συνάδελφοι με προθγοφμενθ εμπειρία ςτα όργανα του Ιατρικοφ Συλλόγου, αλλά και 
αρκετοί, για πρϊτθ φορά υποψιφιοι, που επικυμοφν όλοι να τεκοφν ςτθν κρίςθ ςασ. 
Ριςτεφουμε ότι μία ςφνκεςθ παλαιότερων, εχόντων εμπειρία και νεότερων με αυξθμζνθ 
διάκεςθ για προςφορά, είναι το καλφτερο ςυςτατικό για τθν επιτυχία των ςτόχων και 
επιδιϊξεϊν μασ. 

 Ανεξάρτθτθ Ενωτικι Ιατρικι Κίνθςθ, θ Ραράταξι μασ, θ οποία ςυνεχίηει τθ διαδρομι τθσ 
ςτον Ιατρικό Σφλλογο Ζβρου, για τρίτθ ςυνεχόμενθ κθτεία, μζςα από δφο διαφορετικοφσ 
Ρροζδρουσ του Ι.Σ.Ε. 

 Ανεξάρτθτθ από χρϊματα και κόμματα. Πλοι ζχουμε τθν πολιτικι μασ τοποκζτθςθ, όμωσ 
μζνει απ’ ζξω, ι ζρχεται δεφτερθ, από τθ ςτιγμι που εκλεγόμαςτε ςτα όργανα του Ιατρικοφ 
Συλλόγου. Οι αποφάςεισ και οι κζςεισ μασ ςε καμία περίπτωςθ δεν παίρνονται με βάςθ τισ 
πολιτικζσ μασ επιλογζσ, αλλά με γνϊμονα πάντα, τα καλϊσ εννοοφμενα ςυμφζροντα των 
ςυναδζλφων και τθν προςφορά μασ ςτθν κοινωνία. Με τθν ίδια αγωνιςτικότθτα ςτισ 
διεκδικιςεισ μασ, ανεξάρτθτα από το ποια κυβζρνθςθ και κόμμα ζχει τθν θγεςία τθσ χϊρασ. 

 Ενωτικι, θ κίνθςι μασ, κακϊσ ςυγκεντρϊνει και ενϊνει, όχι μόνο ςυναδζλφουσ με 
διαφορετικι πολιτικι τοποκζτθςθ, αλλά και αντιπροςωπευτικι εκπροςϊπθςθ όλων των 
επαγγελματικϊν χϊρων. Τόςο από τουσ δθμόςιουσ λειτουργοφσ (Ρρωτοβάκμιεσ δομζσ, 
Νοςοκομεία, ΕΣΥ και Ρανεπιςτιμιο), όςο και από τουσ ελευκεροεπαγγελματίεσ ιατροφσ. 

 Κακϊσ πάγια τακτικι των εκάςτοτε κυβερνόντων είναι το «διαίρει και βαςίλευε», εμείσ 
κεωροφμε ότι ενωτικά, όλεσ οι επαγγελματικζσ ομάδεσ, ενϊνοντασ τισ δυνάμεισ μασ και 
ςυντονίηοντασ τισ προςπάκειζσ μασ, μποροφμε να γίνουμε πιο ιςχυροί, πιο διεκδικθτικοί και 
ςαφϊσ πιο αποτελεςματικοί. 
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 Μία Ιατρικι κίνθςθ με τα παραπάνω χαρακτθριςτικά, ζχει τισ καλφτερεσ προχποκζςεισ 
για μία επιτυχι αντιπροςϊπευςθ των ςυναδζλφων και αποτελεςματικι δράςθ που είναι το 
τελικό ηθτοφμενο. 

 Τα ψθφοδζλτιά μασ, με πλιρθ ςφνκεςθ ςε όλα τα όργανα, ζχουν αρκετοφσ νζουσ 
ανκρϊπουσ και ςθμαντικι γυναικεία παρουςία.  

 Σασ τουσ παρουςιάηουμε, πριν προχωριςουμε ςε ζναν ςφντομο απολογιςμό τθσ μζχρι 
τϊρα διαδρομισ μασ και κυρίωσ ςτουσ ςτόχουσ μασ για τθν προςεχι κθτεία. 

 

 

ΥΡΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ.Σ. 

(ζωσ 11 ςταυροφσ) 

 

ΑΝΔΟΥΤΣΟΡΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΘ      Επιμελιτρια Β’ Χειρουργικισ Κλινικισ Καρδιάσ Θϊρακοσ, ΡΓΝΑ 

ΑΓΥΙΟΥ ΧΘΣΤΟΣ Επικ. Κακθγθτισ Αγγειοχειρουργικισ Δ.Ρ.Θ. 

ΒΟΥΛΓΑΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ Ειδικευόμενοσ Χειρουργικισ ΡΓΝΑ 

ΓΑΛΑΝΘΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Διευκυντισ ΕΣΥ, Ορκοπεδικισ Κλινικισ Γ.Ν.Δ 

ΓΕΩΓΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ειδικευόμενθ Ρακολογίασ ΓΝΔ 

ΔΕΛΘΓΕΩΓΘΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, Μαιευτιρασ – Γυναικολόγοσ,  

                                                               Αλεξανδροφπολθ 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΡΟΥΛΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Διευκυντισ ΕΣΥ, Κ.Υ. Σαμοκράκθσ, Γενικόσ Ιατρόσ 

ΘΩΔΘΣ ΜΑΙΟΣ Ειδικευόμενοσ Ραιδιατρικισ ΡΓΝΑ 

ΚΑΗΑΝΤΗΙΔΘ ΒΕΟΝΙΚΑ   Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, Ραιδίατροσ, Διδυμότειχο 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΘΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, Βιοπακολόγοσ, Σουφλί 

ΜΑΚΟΥ ΜΑΚΟΣ Ειδικευόμενοσ Χειρουργικισ ΡΓΝΑ 

ΜΟΥΒΑΤΘ ΕΥΘΥΜΙΑ  Διευκφντρια ΕΣΥ, Ραν. Νεφρολογικισ ΔΡΘ 

ΜΡΕΔΕΛΘΣ ΣΩΤΘΙΟΣ Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, Μικροβιολόγοσ, Ορεςτιάδα 

ΡΑΝΟΡΟΥΛΟΥ ΜΑΙΑ Κακθγιτρια - Διευκφντρια Εργαςτθρίου Μικροβιολογίασ 
Δ.Ρ.Θ. 

ΡΑΡΑΝΔΟΥΔΘΣ ΑΝΔΕΑΣ  Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, Οφκαλμίατροσ, Διδυμότειχο 

ΤΑΣΟΡΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΡΘ ΜΑΙΑ Ειδικευόμενθ Αγγειοχειρουργικισ ΡΓΝΑ 

ΤΗΙΑΚΑ ΜΑΙΑ Επιμελιτρια Β’  ΚΥ Δικαίων, Γενικόσ Ιατρόσ 

ΤΟΥΛΑΚΘ ΜΑΙΑ ΑΝΝΑ Ειδικευόμενθ Ρακολογίασ ΓΝΔ 

ΤΣΑΜΘΣ ΙΩΑΝΝΘΣ  Επιμελθτισ Β’ ΚΥ Ορεςτιάδασ, Ακτινοδιαγνϊςτθσ 

ΦΛΩΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, Καρδιολόγοσ,  Αλεξανδροφπολθ 

ΧΑΤΑΜΡΑ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ Διευκφντρια Κ.Υ. Σουφλίου, Γενικόσ Ιατρόσ 

ΧΑΤΗΘΡΑΡΑΣ ΧΘΣΤΟΣ Διευκυντισ Ορκοπαιδικισ 216 ΚΙΧΝΕ 

 

 

Υποψιφιοσ Ρρόεδροσ ΙΣΕ:  Ραπανδροφδθσ Ανδρζασ (χρειάηεται  ςταυρό για τθν εκλογι του) 
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ΥΡΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΡΟΣΩΡΟΙ ΣΤΟΝ ΡΙΣ 

(ζωσ 6 ςταυροφσ) 

 

ΒΟΥΛΓΑΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ                    Ειδικευόμενοσ Χειρουργικισ ΡΓΝΑ 

ΓΕΩΓΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ειδικευόμενθ Ρακολογίασ ΓΝΔ 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΡΟΥΛΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Διευκυντισ Κ.Υ. Σαμοκράκθσ, Γενικόσ Ιατρόσ 
ΘΩΔΘΣ ΜΑΙΟΣ Ειδικευόμενοσ Ραιδιατρικισ 
ΚΑΑΜΑΝΙΔΘΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ Διευκυντισ ΕΣΥ, Μαιευτικισ – Γυναικολογικισ Κλινικισ ΡΓΝΑ 
ΚΑΑΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΘΛ Αν. Κακθγθτισ Χειρουργικισ Δ.Ρ.Θ. 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΘΣ ΚΟΣΜΑΣ  Διευκυντισ ΕΣΥ, Νευροχειρουργικισ Κλινικισ ΔΡΘ 

ΜΑΚΟΥ ΜΑΚΟΣ                           Ειδικευόμενοσ Χειρουργικισ ΡΓΝΑ 

ΡΑΡΑΝΔΟΥΔΘΣ ΑΝΔΕΑΣ  Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, Οφκαλμίατροσ, Διδυμότειχο 
ΣΤΑΚΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ Κακθγθτισ Καρδιολογίασ ΔΡΘ 
ΤΟΥΛΑΚΘ ΜΑΙΑ ΑΝΝΑ Ειδικευόμενθ Ρακολογίασ ΓΝΔ 
ΧΑΤΗΘΡΑΡΑΣ ΧΘΣΤΟΣ Διευκυντισ Ορκοπεδικισ 216 ΚΙΧΝΕ 
 
 
 

ΥΡΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΙΘΑΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Υπ. Ρρόεδροσ:  ΡΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  Κακθγθτισ Νεφρολογίασ ΔΡΘ 

Υπ. Αντιπρόεδροσ:  ΛΥΑΤΗΟΡΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ομ. Κακθγθτισ Χειρουργικισ ΔΡΘ 

 

(ζωσ 6 ςταυροφσ μόνο ςτα ΜΕΛΗ – ο υποψιφιοσ Ρρόεδροσ και Αντιπρόεδροσ δεν χρειάηονται 
ςταυρό) 

 

ΜΕΛΗ 

 

ΑΜΑΑΝΤΙΔΘΣ ΚΥΙΑΚΟΣ Διευκυντισ ΕΣΥ Ογκολογικισ Κλινικισ ΔΡΘ 

ΒΑΒΕΤΣΘΣ ΣΡΥΙΔΩΝ                 Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, Κυτταρολόγοσ, Αλεξανδροφπολθ 

ΒΕΗΥΙΔΘΣ ΧΘΣΤΟΣ                  Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, ευματολόγοσ, Αλεξανδροφπολθ 

ΓΕΩΓΙΑΔΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ  Κακθγθτισ Αγγειοχειρουργικισ ΔΡΘ 

ΕΥΦΑΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΘ Κακθγιτρια Χειρουργικισ ΔΡΘ 

ΘΕΟΔΩΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΘ Διευκφντρια ΕΣΥ, ΜΕΘ, Αναιςκθςιολόγοσ 

ΚΑΛΑΪΤΗΘΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, Ορκοπεδικόσ, Διδυμότειχο 

ΚΟΥΜΡΑΝΙΑΝ ΚΑΑΜΡΕΤ Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, Ακτινολόγοσ, Ορεςτιάδα 

ΜΑΚΘΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, Γενικόσ Ιατρόσ, Διδυμότειχο 

ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΙΑ                            Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, Ραιδίατροσ, Αλεξανδροφπολθ 
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ΥΡΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ 

(ζωσ 3 ςταυροφσ) 

ΚΑΩΝΘΣ ΘΕΟΔΩΟΣ  Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, Καρδιολόγοσ 

ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ  Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, Καρδιολόγοσ 

ΚΟΥΤΙΔΟΥ ΡΕΛΑΓΙΑ Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, Οφκαλμίατροσ 

ΜΑΥΟΥΔΘΣ ΧΘΣΤΟΣ  Επιμελθτισ Α’ Γ.Ν.Δ, Αναιςκθςιολόγοσ 

ΜΕΛΕΤΙΑΔΘΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, Μαιευτιρασ - Γυναικολόγοσ 

 

  

Θα γίνει ζνασ ςφντομοσ, επιγραμματικόσ απολογιςμόσ του ζργου τθσ προθγοφμενθσ 
κθτείασ, το οποίο πιςτεφουμε ότι λαμβάνει ςαφζσ κετικό πρόςθμο, πράγμα ςθμαντικό ςτθν 
απόφαςι ςασ να μασ εμπιςτευτείτε εκ νζου με ανανεωμζνθ φυςικά εκπροςϊπθςθ. 

 

 

 Απολογιςμόσ ζργου προθγοφμενθσ κθτείασ 

 

 Στο απερχόμενο ΔΣ, ςυνεργαςτικαμε αρμονικά όλα τα μζλθ, ανεξάρτθτα με τθν 
παράταξθ που εξελζγθ ο κακζνασ και αγωνιςτικαμε για όλεσ τισ δομζσ υγείασ και όλουσ τουσ 
γιατροφσ. Για πρωτοβάκμιεσ, δευτεροβάκμιεσ και τριτοβάκμιεσ δομζσ. Από τα Δίκαια ωσ τθ 
Σαμοκράκθ, ςυχνά με επιτόπιεσ επιςκζψεισ. Για τα δφο Νοςοκομεία, το Γενικό Νομαρχιακό 
Νοςοκομείο Διδυμοτείχου, αλλά και το Τριτοβάκμιο, Ρανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο που καλφπτει 
όλθ τθν Ρεριφζρεια ΑΜΘ και όχι μόνο. Για τουσ γιατροφσ του ΕΣΥ, αλλά και το Ρανεπιςτιμιο και 
τθν Ιατρικι Σχολι. 

 Κάκε αίτθμα που ερχόταν, ετφγχανε ενδελεχοφσ ςυηιτθςθσ ςτο ΔΣ και παίρναμε τισ 
αποφάςεισ για διεκδίκθςθ τθσ ενδεδειγμζνθσ λφςθσ. 

 Σε κανζνα πρόβλθμα και κανζνα ςυνάδελφο, δεν γυρίςαμε τθν πλάτθ. Για τισ 
περιςςότερεσ ενζργειζσ μασ, ιδίωσ όταν αφοροφςαν κοινά προβλιματα, ενθμερωνόςαςταν από 
τον ΙΣΕ, θλεκτρονικά πάντα. 

 Μεγάλο μζροσ του χρόνου και των προςπακειϊν μασ, κατζλαβε θ πανδθμία, όπου 
προςπακιςαμε να ςτθρίξουμε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ παντοιοτρόπωσ, αλλά και τθν κοινωνία, 
τουσ πολίτεσ. 

 Αγωνιςτικαμε για τθν ςτελζχωςθ ςτισ δθμόςιεσ δομζσ, αλλά και για τθν γενναία αφξθςθ 
του μιςκολογίου, το  οποίο είναι πραγματικά εξευτελιςτικό. 

 Στθρίξαμε τουσ ελευκεροεπαγγελματίεσ ιατροφσ, οι οποίοι ζχουν τα γνωςτά προβλιματα, 
με οφειλζσ ακόμθ, ζςτω και λίγοι, ακόμθ από τα Ταμεία προ ΕΟΡΥΥ. 

 Με ζναν ΕΟΡΥΥ κλειςτό ςε νζουσ ςυναδζλφουσ, αλλά και ςτθν  πλειοψθφία των γιατρϊν. 

 Πςοι είναι ενταγμζνοι ςτον ΕΟΡΥΥ, αντιμετωπίηουν το απαράδεκτο, ανζντιμο, λθςτρικό 
clawback, το οποίο, πρζπει και μπορεί άμεςα να καταργθκεί, ςτθ βάςθ των προτάςεϊν μασ, οι 
οποίεσ ζγιναν κοινζσ κζςεισ των Ιατρικϊν Συλλόγων ΑΜΘ και εντζλει του ΡΙΣ μζςα από τθ ΓΣ. 

Διεκδικιςαμε προγράμματα ΕΣΡΑ για τθν απόκτθςθ εξοπλιςμοφ και τθν αναβάκμιςθ των 
επαγγελματικϊν χϊρων. 
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 Αγωνιςτικαμε ξεκάκαρα και ςκεναρά για όλουσ και για όλα τα ηθτιματα, χωρίσ να 
«μαςάμε τα λόγια μασ» απζναντι ςτθν πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Υγείασ. 

Πςον αφορά τθ λειτουργία του Συλλόγου, εκτόσ τθσ ςτακερισ λειτουργίασ τθσ 
Γραμματείασ όλεσ τισ θμζρεσ αδιάλειπτα, για τθν διεκπεραίωςθ όλων των ηθτθμάτων των μελϊν 
και του Συλλόγου, προωκιςαμε και ενιςχφςαμε τθν θλεκτρονικι επικοινωνία με τα μζλθ. Θ 
ενθμζρωςθ ιταν ςυνεχισ για όλα τα ηθτιματα.  

Αποφαςίςαμε τζλοσ, τθν δυνατότθτα για χριςθ θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ ςτισ 
προςεχείσ εκλογζσ, ςυμπλθρωματικά με τθν δια ηϊςθσ διαδικαςία, για όςουσ ςυναδζλφουσ το 
επικυμοφν, ϊςτε να δοκεί θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ει δυνατόν όλων. 

 Ολοκλθρϊνοντασ τον ςφντομο περιλθπτικό απολογιςμό, τονίηουμε, ότι άςχετα με το 
τελικό αποτζλεςμα, αγωνιςτικαμε ςτακερά και μεκοδικά για όλα τα κζματα, κάποια από τα 
οποία λφκθκαν και κάποια όχι. Δυςτυχϊσ, τα αποτελζςματα δεν εξαρτϊνται μόνο από τθν 
προςπάκειά μασ, ειδικά όταν άλλοι ζχουν το «μαχαίρι και το πεπόνι». 

 

 

 Ρροχωροφμε όμωσ ςτισ προτάςεισ μασ για τθν νζα 4ετία, οι οποίεσ καλφπτουν όλο το 
φάςμα των δομϊν υγείασ και όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ. 

 

 

 

Α) Δθμόςιεσ δομζσ – Κζντρα Υγείασ - Νοςοκομεία 

 

 

α)  Στελζχωςθ 

 

 Ράγια κζςθ μασ για τθν οποία αγωνιςτικαμε και κα αγωνιςτοφμε είναι θ άμεςθ 
προκιρυξθ όλων των κενϊν οργανικϊν κζςεων ςτο ΕΣΥ. Κάλυψθ των κζςεων με μόνιμουσ 
διοριςμοφσ. 

 Πταν και εφόςον προκθρυχκεί θ κζςθ, μπορεί να γίνει πρόςκλθςθ - προκιρυξθ για 
επικουρικοφσ γιατροφσ, που να καλφψουν τα κενά, ωσ να καλυφκεί θ κζςθ με μόνιμο 
διοριςμό. 

 Ζςχατθ, προςωρινι λφςθ, μόνο όταν ςυντρζχουν και εξελίςςονται οι πιο πάνω 
διαδικαςίεσ, αποτελεί θ κάλυψθ από ελευκεροεπαγγελματία ιατρό με ΑΡΥ. 

 Σε κζςεισ και περιοχζσ όπου οι προκθρφξεισ αποβαίνουν άγονεσ, κα πρζπει να δίνονται 
ιδιαίτερα - αυξθμζνα κίνθτρα για τθν κάλυψι τουσ. 

      Ρρογραμματιςμόσ προςλιψεων ςε βάκοσ διετίασ, ϊςτε να ζχουν ολοκλθρωκεί οι 
διαδικαςίεσ  κρίςθσ και θ τοποκζτθςθ όταν ζλκει θ ςτιγμι τθσ αφυπθρζτθςθσ των 
ςυναδζλφων. 
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β) Μιςκολογικά 

 

1)  Άμεςθ αναπροςαρμογι του ςθμερινοφ εξευτελιςτικοφ μιςκολογίου των γιατρϊν του 
ΕΣΥ (ςτο διπλάςιο – τριπλάςιο του ςθμερινοφ – αντίςτοιχο με τον μζςο όρο των χωρϊν 
τθσ Ε.Ε. 

2) Αναπροςαρμογι τθσ αμοιβισ των εφθμεριϊν ςτα αντίςτοιχα επίπεδα άλλων χωρϊν τθσ 
Ε.Ε. και αυτοτελι φορολόγθςι τουσ.  

3) Άμεςθ απόδοςθ τθσ πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ για τισ επιπλζον εφθμερίεσ για 
Αναιςκθςιολόγουσ και υπθρετοφντεσ ςτα τμιματα covid που βάςει νόμου πρζπει να 
καταβάλλεται με τισ τακτικζσ εφθμερίεσ και ζωσ τϊρα δεν ζχει δοκεί κακόλου. 

4) Αναπροςαρμογι – επικαιροποίθςθ των κινιτρων ςτα Άγονα Α’ κατθγορίασ Κζντρα 
Υγείασ και ςτο Νοςοκομείο Διδυμοτείχου. 

5) Αντίςτοιχθ αναπροςαρμογι των αμοιβϊν για εφθμερίεσ και κλινικό επίδομα των 
ιατρϊν μελϊν ΔΕΡ. 

 

 

γ) Επιμζρουσ διεκδικιςεισ ανά υγειονομικι μονάδα 

 

γ1) Κζντρο Υγείασ Δικαίων 

1. Ρροκιρυξθ – κάλυψθ των κενϊν κζςεων ιατρικοφ προςωπικοφ  
2. Εξοπλιςμόσ – αναλϊςιμα εργαςτθρίων 

 

γ2) Κ.Υ. Ορεςτιάδασ 

1. Άμεςθ προκιρυξθ – κάλυψθ κζςθσ Μικροβιολόγου 
2. Ενεργειακι αναβάκμιςθ ΚΥΟ 

 

γ3) Κ.Υ. Σουφλίου 

1. Άμεςθ προκιρυξθ – κάλυψθ κζςθσ Μικροβιολόγου 
2. Εξοπλιςμόσ Μ/Β εργαςτθρίου 

 

γ4) Κ.Υ. Σαμοκράκθσ 

1 . Ρροκιρυξθ – κάλυψθ των κενϊν κζςεων ιατρικοφ προςωπικοφ 

2. Τροποποίθςθ οργανιςμοφ για ζνταξθ νζων απαραίτθτων ιατρικϊν ειδικοτιτων 

3. Λειτουργία βάςθσ ΕΚΑΒ 

  

γ5) Ρολυδφναμα Ρεριφερειακά ιατρεία  

1. Εξοπλιςμόσ – λειτουργία Μ/Β εργαςτθρίων 
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Β) Ελευκεροεπαγγελματίεσ ιατροί 

 

 Δυνατότθτα όςων ιατρϊν το επικυμοφν να ςυμβάλλονται με τον ΕΟΡΥΥ 

 Αφξθςθ του προχπολογιςμοφ του ΕΟΡΥΥ για τθν επαρκι κάλυψθ των υπαρχόντων 
αναγκϊν περίκαλψθσ των πολιτϊν 

 Εκνικι Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ μζςω του ΡΙΣ και των Ιατρικϊν Συλλόγων. Άμεςθ 
υλοποίθςθ τθσ ςχετικισ ρφκμιςθσ του πρόςφατου νόμου για τον “Ρροςωπικό Ιατρό” 

 Ουςιαςτικι αλλαγι των όρων τθσ ςφμβαςθσ για προςωπικό ιατρό και ίςεσ δυνατότθτεσ 
για ιατροφσ εκτόσ ΕΟΡΥΥ – Αποδοχι των ςχετικϊν προτάςεων του ΡΙΣ. 

 Αμοιβζσ που κα δίνονται ςτθν ϊρα τουσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ με 
ςαφι ριτρα ςε κακυςτζρθςθ αποπλθρωμισ 

 Άμεςθ κατάργθςθ του απαράδεκτου, ανζντιμου, λθςτρικοφ clawback ςτθ βάςθ των 
προτάςεων του ΡΙΣ και διαγραφι των χρεϊν του από clawback και rebate, ςφμφωνα και 
με τισ αποφάςεισ τθσ ΓΣ του ΡΙΣ, κατόπιν προτάςεων των Ιατρικϊν Συλλόγων ΑΜΘ. 

 Εφαρμογι τθσ ιςοτιμίασ τθσ ιατρικισ υπογραφισ, ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ 3418/2005 
και 3627/2007 και άμεςθ κατάργθςθ παντοφ, οιαςδιποτε αντίκετθσ διάταξθσ. 

 Ρρογράμματα ΕΣΡΑ για απόκτθςθ εξοπλιςμοφ, αποκλειςτικά για γιατροφσ. 

 

 

Γ. Ρανεπιςτιμιο – Ιατρικι Σχολι 

 

1. Αφξθςθ πιςτϊςεων για τθ λειτουργία και ανάπτυξθ του Ιατρικοφ Τμιματοσ του ΔΡΘ. 
Αναβάκμιςθ και επζκταςθ τθσ υλικοτεχνικισ του υποδομισ με ςκοπό τθν αρτιότερθ εκπαίδευςθ 
των φοιτθτϊν. 

2. Ραρζμβαςθ ςτο Υπουργείο Ραιδείασ για προκθρφξεισ κζςεων μελϊν ΔΕΡ ϊςτε να 
αντιμετωπιςκεί θ μείωςθ του διδακτικοφ προςωπικοφ, που ζχει ςυμβεί τα τελευταία χρόνια 
λόγω αφυπθρετιςεων και μετακινιςεων και τθν κάλυψθ των κενϊν που υπάρχουν. 

3. Συντιρθςθ και αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου 
Αλεξανδροφπολθσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ του παρεχόμενου κλινικοφ ζργου.   

 

 

Δ. Θζματα Δθμόςιασ Υγείασ 
 

1. Ραρεμβάςεισ ςε μείηονα κζματα δθμόςιασ υγείασ, ςτθ βάςθ του κεςμικοφ ρόλου των 
Ιατρικϊν Συλλόγων. 

2. Δράςεισ προλθπτικισ ιατρικισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι μασ, μζςω τθσ υγειονομικισ 
ενθμζρωςθσ του πλθκυςμοφ (διαλζξεισ, θμερίδεσ, κα) και προςυμπτωματικοφ ελζγχου ςε 
οριςμζνα ςοβαρά νοςιματα, με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν. 

3. Συνεργαςία με τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και τουσ ςυλλόγουσ γονζων και κθδεμόνων, για 
δράςεισ προλθπτικισ ιατρικισ ςτα ςχολεία και τθν εφαρμογι προγραμμάτων αγωγισ υγείασ. 
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Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

 όλα τα παραπάνω, είναι οριςμζνα βαςικά από όλα όςα κα διεκδικιςουμε ςτθ νζα κθτεία 
του ΔΣ του ΙΣΕ. Μεκοδικά και ανυποχϊρθτα, ζωσ τθν υλοποίθςι τουσ. Είμαςτε αποφαςιςμζνοι, 
ζχουμε τθν εμπειρία, τθν γνϊςθ και τθν αποδεδειγμζνθ διάκεςθ να αγωνιςτοφμε και να 
πετφχουμε. 

 Στόχοσ μασ, θ επίλυςθ των ςοβαρϊν προβλθμάτων του κλάδου και θ αξιοπρζπεια του 
Ζλλθνα γιατροφ. Να γίνει ελκυςτικι θ παραμονι και εργαςία ςτθν Ελλάδα. 

Διαφυλάττοντασ πάντα τθν Ιατρικι δεοντολογία, κακϊσ θ Ιατρικι πρωτίςτωσ δεν είναι 
επάγγελμα αλλά φψιςτο λειτοφργθμα και κακικον προσ τον ςυνάνκρωπο, από το οποίο μπορεί 
να απορρζει και κάκε κεμιτό όφελοσ. 

 Σε αυτό τον αγϊνα, ςασ κζλουμε δίπλα μασ. Θζλουμε τθν ςτιριξι ςασ, τόςο τθν θμζρα 
των εκλογϊν, όςο και τθν επόμενθ, για όλθ τθν 4ετία. Με προτάςεισ και καλόπιςτθ κριτικι και 
ςυμμετοχι ςτα όργανα και τισ διαδικαςίεσ του Ιατρικοφ Συλλόγου. 

 Ο Ιατρικόσ Σφλλογοσ αποτελείται από γιατροφσ, όλουσ τουσ γιατροφσ μζλθ του, 
εκπροςωπείται από γιατροφσ και αγωνίηεται για τουσ γιατροφσ και τθν κοινωνία. 

 

 Ασ ςυμβάλλουμε, ο κακζνασ από τθν πλευρά του ςε αυτι τθν προςπάκεια.  

 

 

 

Πλοι ςτισ 16 Οκτωβρίου, ςτισ εκλογζσ, διά ηϊςθσ ι θλεκτρονικά. 
 

 

Ψθφίηουμε Ανεξάρτθτθ Ενωτικι Ιατρικι Κίνθςθ ςε όλα τα όργανα 
 

 

 

 

Με ςυναδελφικι εκτίμθςθ – Για τθν Ανεξάρτθτθ Ενωτικι Ιατρικι Κίνθςθ 

 

 

Δρ Ανδρζασ Ραπανδροφδθσ 

Χειρουργόσ Οφκαλμίατροσ 

Ρρόεδροσ Ιατρικοφ Συλλόγου Ζβρου 

Μζλοσ ΔΣ ΡΙΣ – Αντιπρόεδροσ UEMS 

Επικεφαλισ τθσ Ραράταξθσ  

και υποψιφιοσ Ρρόεδροσ του ΙΣΕ 


