
ΜΕΤΩΠΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΠ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΗ 2022
✓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΕΣΥ 

✓ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ

✓ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ

✓ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΣΥ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ 

Άμεσες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις:

✚ Άμεση αποκατάσταση του ιατρικού μισθολογίου, 
αρχικά στα επίπεδα του 2012 με εφαρμογή υπ’ αριθ. 
431/26-2-2018 Απόφασης της Ολομέλειας του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, και άμεση καταβολή των ανα-
δρομικών οφειλών, με προοπτική εισαγωγικό μισθό για 
τον Επιμελητή Β΄ 2000 € σε βάθος τριετίας και γενναία 
αύξηση του μισθού των ειδικευομένων.   Αφορολόγητο 
στα 12.000 €. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. 

✚ Ενιαίο κονδύλι εφημεριών, με κατάργηση της δια-
φοροποίησης τακτικών και πρόσθετων και αύξηση της 
ωριαίας αποζημίωσης τους. 

✚ Αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών με ειδικό 
φορολογικό συντελεστή 20%, όπως προέβλεπε η κλα-
δική συμφωνία το 2008.

✚ Μόνιμες προσλήψεις για ενίσχυση του Συστήματος 
και αναστροφή της μετανάστευσης των νέων γιατρών.  
Θεσμοθέτηση μηχανισμού αυτόματης αναπλήρωσης των 
κενών λόγω συνταξιοδότησης. Δέσμη κινήτρων για προ-
σέλκυση γιατρών  σε ειδικότητες που υπάρχει έλλειψη.

✚ Μονιμοποίηση των επικουρικών γιατρών.

✚ Ένταξη στα ΒΑΕ και χορήγηση ανθυγιεινού επιδό-
ματος σε όλους τους συναδέλφους, σύμφωνα και με την 
θετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και άμεση έκ-
δοση σύνταξης των συνταξιοδοτούμενων συναδέλφων.

✚ Σύσταση Προδικαστικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
για τις υποθέσεις που αφορούν στην ιατρική ευθύνη των 
γιατρών του ΕΣΥ και πλήρη κάλυψη της αστικής ευθύ-
νης των γιατρών κατά την διάρκεια άσκησης του κλινι-
κού και εφημεριακού τους έργου.

         Συνάδελφοι

Κ
αθώς έχουμε μπει στον τρίτο χρόνο της πανδημίας, είναι 
πλέον εμφανής η αποτυχία διαχείρισής της από την κυ-
βέρνηση της ΝΔ. Αποτυχία που αποτυπώνεται τόσο στη 

θλιβερή πρωτιά σε θανάτους που σχετίζονται με την covid-19 
και στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα από μη-covid παθολογικές 
καταστάσεις, όσο και στην εικόνα κατάρρευσης του ΕΣΥ.  
Ενώ τείνει να εμπεδωθεί ως καθολική πεποίθηση η αξία της 

ενίσχυσης των Δημόσιων Συστημάτων Υγείας, η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, δέσμια του νεοφιλελεύθερου αφηγήματός της για 
«λιγότερο κράτος», συνεχίζει να ασκεί μια πολιτική ανεπαρ-
κών παρεμβάσεων «μιας χρήσης», αρνούμενη συστηματικά να 
προχωρήσει σε ουσιαστική και μακροχρόνια ενίσχυση του ΕΣΥ.  
Αδιαφορεί για τον κίνδυνο να βρεθεί το Δημόσιο Σύστημα Υγεί-
ας την επόμενη μέρα αποδυναμωμένο και ανίκανο να ανταπο-
κριθεί στις αυξημένες ανάγκες. 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΠ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΗ 2022



ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

 ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Η ιδιαίτερη «επιμέλεια» που επέδειξε η ΝΔ να προστατεύσει 
τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να παραμείνει  «covid – free» 
ακόμα και στις φάσεις κορύφωσης των επιδημιολογικών κυμά-
των, είχε ως αποτέλεσμα την «μονοθεματική» λειτουργία των 
νοσοκομείων και την εξάντληση του προσωπικού τους - κατά-
σταση που επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο με την άρνηση της 
κυβέρνησης να επιτρέψει την επιστροφή των συναδέλφων που 
τέθηκαν σε αναστολή. 
Έχει γίνει πλέον απόλυτα σαφές ότι η λογική  με την οποία δια-
χειρίστηκε η κυβέρνηση την πανδημία είναι αποκαλυπτική των 
σχεδίων της για ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, η οποία θα επιφέρει 
την πλήρη αποδιοργάνωσή του. Η υλοποίηση των σχεδίων 
φάνηκε να παγώνει προσωρινά, τώρα όμως η ΝΔ εμφανίζεται 
έτοιμη να προχωρήσει σε επιθετικές νομοθετικές παρεμβάσεις 
που μέσω των ΣΔΙΤ θα διαμορφώνουν το πλαίσιο κερδοσκοπι-
κής επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα στις δημόσιες δο-
μές. Ο υπουργός υγείας, Θ. Πλεύρης, επιβεβαίωσε ότι μέχρι το 
καλοκαίρι θα υλοποιηθεί το πλάνο για εισβολή ιδιωτών γιατρών 
στο ΕΣΥ με part time εργασία, απογευματινά χειρουργεία με 
συμμετοχή των ασθενών στο κόστος, ενώ ταυτόχρονα «διαρ-
ρέουν» πληροφορίες για άρση της πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ, η οποία σταδιακά θα οδη-
γήσει σε κατάργηση της  μονιμότητας και του ειδικού ιατρικού 
μισθολογίου Επιπλέον, επιβεβαιώνουν τον κυβερνητικό σχεδι-
ασμό για ιδιωτικοποίηση και άλωση του δημόσιου συστήματος 
υγείας, αρχής γενομένης από την μετατροπή των Νοσοκομείων 
του ΕΣΥ σε ΝΠΙΔ. Η επιλογή να επιμένουν εμμονικά στην ιδιω-
τικοποίηση της υγείας, χωρίς να έχουν διδαχτεί τίποτε από την 
πανδημία, είναι επικίνδυνη και εγκληματική.
Οι ιδεοληπτικές εμμονές για στήριξη συγκεκριμένων οικονομι-
κών συμφερόντων και η απαξίωση του δημόσιου τομέα υγείας 
αποδεικνύονται μοιραίες για τους πολίτες και τη δημόσια υγεία. 
Η νεοφιλελεύθερη  πολιτική  εμπορευματοποίησης της υγείας 
και παροχής της ελάχιστης υγειονομικής κάλυψης από το κρά-
τος, με μετακύλιση του βάρους της δαπάνης στους πολίτες, 
χτυπά κατάφωρα τις αξίες της καθολικότητας και της ισότιμης 
πρόσβασης και  οδηγεί σε έκπτωση της ποιότητας, με αρνητικά 
αποτελέσματα στην υγεία των πολιτών.

Πρόκειται για σχέδιο πλήρους αποδιάρθρωσης, που μας 
φέρνει 40 χρόνια πίσω! Δεν θα το αφήσουμε να υλοποι-
ηθεί!  Είμαστε αποφασισμένοι, μέσα από τους καθημερι-
νούς μας αγώνες να ανατρέψουμε  αυτή την πολιτική και 
να διεκδικήσουμε ένα ΕΣΥ αναβαθμισμένο και Δημόσιο 
Σύστημα Υγείας που εγγυάται την ισότιμη και δωρεάν 
πρόσβαση όλων των κατοίκων της χώρας σε ποιοτικές 
υπηρεσίες. 
  

Oι επερχόμενες εκλογές στην ΕΙΝΑΠ διεξάγονται σ’ ένα πολύ 
κρίσιμο χρονικά σημείο για το μέλλον του ΕΣΥ και το κίνημα των 
νοσοκομειακών γιατρών.
 Το ΜΕΤΩΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ αγωνίστηκε 
όλα αυτά τα χρόνια, θέτοντας ως κεντρική προτεραιότητα την και 
την εγγυημένη πρόσβαση όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις 
στο ΕΣΥ, τη στήριξη της δημόσιας περίθαλψης, την ενίσχυση 
των νοσοκομείων με ανθρώπινο δυναμικό και πόρους. Αγωνί-
στηκε κατά της υπερεργασίας και εφημεριακής εξόντωσης λόγω 
της υποστελέχωσης, της τρομοκρατίας, της αυθαιρεσίας και της 
απροκάλυπτης  καταπάτησης των εργασιακών δικαιωμάτων από 
τις Διοικήσεις, της συνεχούς περικοπής των δημόσιων δαπα-
νών υγείας, της ανεργίας και μαζικής φυγής των νέων γιατρών 
στο εξωτερικό. Αγωνιστήκαμε κατά της μονοθεματικής λειτουρ-
γίας των νοσοκομείων και της ανορθολογικής διαχείρισης του 
ιατρικού προσωπικού στην διάρκεια της πανδημίας.

Όλοι εμείς που αγωνιζόμαστε να ζήσουμε έντιμα από τον 
μισθό και τις εφημερίες μας νιώθουμε ότι οφείλουμε να 
ανατρέψουμε τη θλιβερή πραγματικότητα στις συνθήκες ερ-
γασίας, στις αμοιβές και στην υγειονομική περίθαλψη των 
συνανθρώπων μας.

Το κίνημα των νοσοκομειακών γιατρών, οφείλει να μην εξα-
ντλείται σέ έναν ξύλινο καταγγελτικό λόγο, αλλά να έχει δικές 
του επεξεργασμένες  προτάσεις και διεκδικήσεις σε κάθε μικρό 
ή μεγάλο πρόβλημα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε, δίνοντας 
αλληλέγγυα και συλλογικά αποφασιστική μάχη και αξιοποιώ-
ντας όλες τις υφιστάμενες δομές εκπροσώπησης (Συνελεύσεις 
Τομέων, Επιστημονικά Συμβούλια, Εκπροσώπους στο Δ.Σ. των 
Νοσοκομείων, Γενικές Συνελεύσεις) και σε κοινούς αγώνες με 
τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Μόνον έτσι μπορούμε να 
πετύχουμε. 
Η λήψη αποφάσεων από το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ πρέπει ν’ αντανακλά 
τις ανάγκες και τις αγωνίες των νοσοκομειακών γιατρών, όπως 
εκφράζονται μέσα από τις συνελεύσεις στα Νοσοκομεία και όχι 
τις ανάγκες ανάδειξης συνδικαλιστών ή την άσκηση συγκυρια-
κής  μικροπολιτικής με χαρακτηριστικά παραγοντισμού.  

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές αντιλήψεις, οι οποίες οδηγούν 
στην υποβάθμιση του ΕΣΥ,  πρέπει να αποδοκιμαστούν απο-
φασιστικά στις επικείμενες εκλογές. Αποφασιστικό βήμα για 
την υλοποίηση ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου σχεδίου για 
την αναβάθμιση του ΕΣΥ είναι η ενίσχυση των δυνάμεων του 
ΜΕΤΩΠΟΥ στην ΕΙΝΑΠ.

Οι αντιπρόσωποι του ΜΕΤΩΠΟΥ στο επικείμενο συνέδριο της 
ΟΕΝΓΕ θα δώσουν όλες τις δυνάμεις τους προκειμένου να ανα-
τρέψουν την στασιμότητα που έχει επιφέρει στην Ομοσπονδία το 
σημερινό Προεδρείο  καθιστώντας την ένα οργανισμό, ο οποί-
ος διεκπεραιώνει κομματικές εντολές, και δεν έχει καταφέρει 
να συσπειρώσει τον κλάδο ώστε να προχωρήσει και να πιέσει 
το Υπουργείο και την Κυβέρνηση, σε διαπραγμάτευση προς την 
κατεύθυνση της επίλυσης για τα μείζονα ζητήματα του κλάδου.   



ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΎΓΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:

→ Αύξηση των δαπανών για την Υγεία στο 7% του ΑΕΠ. 
→ Άμεση αναμόρφωση του ιατρικού μισθολογίου.
→ Προσλήψεις γιατρών για την κάλυψη όλων των λειτουργι-
κών αναγκών των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας με μό-
νιμο προσωπικό.
→ Επικαιροποίηση των Οργανισμών των Νοσοκομείων και των 
Κέντρων Υγείας ώστε να καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες 
και η ανάπτυξη νέων δομών, αντικατάσταση των απαρχαιωμέ-
νων συντελεστών που ισχύουν από το 1986! 
→ Κατάρτιση Νέου Χάρτη Δημοσίων Δομών στην Αττική με 
πληθυσμιακά γεωγραφικά και επιδημιολογικά κριτήρια, για την 
κάλυψη των σύγχρονων υγειονομικών αναγκών του πληθυ-
σμού.
→ Θεσμική ανασυγκρότηση του ΕΣΥ με δημοκρατική και συμ-
μετοχική Διοίκηση, δημόσια λογοδοσία, αξιοκρατία και μηχανι-
σμούς αξιολόγησης  της ποιότητας των υπηρεσιών.
→ Ανάπτυξη και στελέχωση περαιτέρω κλινών ΜΕΘ, με βάση 
τις διεθνώς αποδεκτές πληθυσμιακές και στελεχιακές αναλογί-
ες. 
→ Ειδική μέριμνα πλήρους στελέχωσης για κρίσιμα τμήματα 
όπως Χειρουργεία, ΜΕΘ, ΜΕΝΝ, ΤΕΠ, ΜΕΛ, επεμβατικής ακτι-
νολογίας, αιμοδυναμικά  εργαστήρια, μονάδες μεταμόσχευσης 
μυελού και συμπαγών οργάνων, βιοπαθολογικά εργαστήρια.
→ Λειτουργία των θεσμοθετημένων αυτοτελών Τμημάτων 
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) της Αττικής, με πλήρη στελέ-
χωση και θεσμική δυνατότητα συμμετοχής των ιατρών ΤΕΠ στην 
τακτική λειτουργία των Τμημάτων της ειδικότητας τους.
→ Αναμόρφωση του συστήματος εφημέρευσης του λεκανοπε-
δίου και ένταξη στο σύστημα εφημερίας τουλάχιστον 6 Κέντρων 
Υγείας Αστικού τύπου.
→ Περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του συστήματος της Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και λειτουργική διασύνδεση του με 
τα Νοσοκομεία. Άμεση ενίσχυση με το αναγκαίο μόνιμο προσω-
πικό των Κέντρων Υγείας της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής 
για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την ανακούφιση του εφη-
μεριακού έργου των Νοσοκομείων. Ανάπτυξη νέων ΤΟΜΥ και 
Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) και κατ’ οίκον νοσηλείας.
→ Ανάπτυξη Δημόσιων Μονάδων Αποκατάστασης και Δημόσι-
ων Δομών μετανοσοκομειακής και ανακουφιστικής φροντίδας.
→ Ουσιαστική Αλλαγή της Ψυχιατρικής περίθαλψης, με εφαρ-
μογή της τομεοποίησης των υπηρεσιών, σε ένα κοινοτικό δίκτυο 
συνεργασίας και φροντίδας στα πλαίσια ολοκλήρωσης της ψυχι-
ατρικής Μεταρρύθμισης Εφαρμογή της ολιστικής θεραπευτικής 
προσέγγισης, αποκέντρωση της Διοίκησης, προστασία των δι-
καιωμάτων των ψυχικά ασθενών και συμμετοχή των ληπτών και 
των οικογενειών τους στην λήψη αποφάσεων. Τροποποίηση του 
θεσμικού πλαισίου για την ακούσια νοσηλεία και την φροντίδα 
των ασθενών με μη καταλογισμό καθώς και για την δικαστική 
συμπαράσταση. Αναδιοργάνωση της Ψυχιατρικής εφημερίας με 
βάση την τομεοποίηση των Υπηρεσιών. Ενίσχυση και δικτύωση 
των υπηρεσιών για το παιδί και τον έφηβο (νοσηλεία, κοινοτικές 
υπηρεσίες). Δημόσιες πολιτικές για τις εξαρτήσεις.

→ Αναβάθμιση της Δημόσιας Οδοντιατρικής φροντίδας στα Νο-
σοκομεία και τα ΚΥ.
→ Εκδημοκρατισμό του Συστήματος, με την εισαγωγή νέων θε-
σμών όπως η Συνέλευση Τμήματος για τον προγραμματισμό και 
τη στοχοθέτηση της λειτουργίας του τμήματος και η άμεση εκλογή 
Διευθυντών Τομέων από το σύνολο των ειδικευμένων γιατρών 
του.
→ Κατάργηση του βαθμού του Συντονιστή Διευθυντή και επιλο-
γή Επιστημονικά υπεύθυνου Διευθυντή του Τμήματος με θητεία 
μεταξύ των Διευθυντών  του τμήματος. 
→ Ρύθμιση των θεμάτων των γιατρών του ΕΣΥ που εργάζονται 
σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και Κλινικές. Δυνατότητα μετά-
θεσης τους σε Τμήματα του ΕΣΥ, εφόσον το επιθυμούν. Πλήρης 
και αποκλειστική Απασχόληση των Πανεπιστημιακών Γιατρών και 
κάθε γιατρού που εργάζεται στο ΕΣΥ.
→ Προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές ανάγκες και εργασιακές 
συνθήκες των ειδικευομένων. Αναβάθμιση της εκπαίδευσης 
των νέων γιατρών με ενιαία εκπαιδευτικά προγράμματα ανά ει-
δικότητα, με θεσμική θωράκιση του ελέγχου της τήρησής τους. 
Αποκλειστική και ποιοτική εκπαίδευση των ειδικευομένων στο 
πλαίσιο του Δημοσίου Συστήματος Υγείας.
→ Συνεχής δωρεάν εκπαίδευση, μετεκπαίδευση οργανωμένη 
από το ΕΣΥ, ειδικευομένων και ειδικευμένων με κάλυψη των εξό-
δων (σεμινάρια, συνέδρια κλπ) από τους προϋπολογισμούς των 
νοσοκομείων και ευθύνη των Επιστημονικών τους Συμβουλίων.
→ Ηθικοποίηση του Συστήματος Υγείας και συστηματικές πα-
ρεμβάσεις  για την εξάλειψη των φαινομένων παραοικονομίας, 
διαπλοκής και συναλλαγής. 
→ Επιτάχυνση της  διαδικασίας των κρίσεων των γιατρών  του 
ΕΣΥ και επαναφορά στην προηγούμενη μοριοδότηση της συνέ-
ντευξης, αντί της σημερινής αυξημένης μοριοδότησης  της συνέ-
ντευξης που δημιουργεί στρεβλώσεις και αδικίες.
→ Κατάργηση της διάταξης που απαγορεύει την συμμετοχή στις 
εξετάσεις ειδικότητας των συναδέλφων που δεν έχουν εκπληρώ-
σει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου. Αναγνώριση ως προϋ-
πηρεσίας για την πρόσληψη στο ΕΣΥ, τόσο της υποχρεωτικής όσο 
και της επί θητεία υπηρεσίας υπαίθρου. Σταδιακή κατάργηση της 
υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, με την θέσπιση ειδικών κι-
νήτρων, την βαθμιαία στελέχωση με γενικούς γιατρούς μέχρι την 
πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ένα δίκτυο ολοκληρωμένης ΠΦΥ.
→ Άμεσος εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής του 
ΕΣΥ, με κρατική χρηματοδότηση και παράλληλη αξιοποίηση των 
ΕΣΠΑ και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να σταμα-
τήσει η σκανδαλώδης πριμοδότηση του κρατικοδίαιτου ιδιωτικού 
τομέα. Απόλυτη έμφαση στην αυτοτέλεια του ΕΣΥ σε ιατρικές 
πράξεις επεμβάσεις και εξετάσεις. 
→ Αναμόρφωση του συστήματος προμηθειών και της εφοδια-
στικής αλυσίδας των νοσοκομείων και Κ.Υ. 
→ Ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης του Εθνικού Συστήματος 
Αιμοδοσίας σε εναρμόνιση με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές οδηγί-
ες, για την απόκτηση εθνικής αυτάρκειας ασφαλούς αίματος και 
παραγώγων του.

ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΟΛΟΎΣ
ΤΟΎΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΎΣ ΓΙΑΤΡΟΎΣ ΚΑΙ ΤΟΎΣ ΓΙΑΤΡΟΎΣ ΤΩΝ Κ.Ύ.

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΎΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΗΣΗ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΣΎΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΝΕΟΎΣ 
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ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ    ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ
ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΑΤΤΙΚΟΝ
ΛΙΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΧΡΥΣΗΙΔΑ    ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ
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