
 

 

Προς                                Αθήνα, 7/3/2023 
Προέδρους Ιατρικών Συλλόγων της χώρας              Α.Π.: 652 
Μέλη της Γ.Σ. του Π.Ι.Σ. 
 
Κοιν.: Ιατρ. Επιστημονικές Εταιρείες/ Ιατρ. Επαγγελματικές Ενώσεις 
 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Μετά τη λήξη του τριήμερου πένθους για την τραγωδία των Τεμπών, πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία η Σύνοδος εργασίας των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων και του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στη Δράμα, το Σάββατο 4 
Μαρτίου 2023.  
 
Μετά την τήρηση ενός λεπτού σιγής και τις εκτενείς αναφορές όλων των ομιλητών στο 
τραγικό συμβάν, η Σύνοδος υιοθέτησε το συνημμένο με τα αποτελέσματα, Ψήφισμα. 
Αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, με απόφαση της Συνόδου, 
παρευρέθηκε την επομένη, Κυριακή 5 Μαρτίου, στην επιμνημόσυνη δέηση για τα 
θύματα, στη Μητρόπολη Δράμας.  
 
Στη  Σύνοδο των Προέδρων για πρώτη φορά συμμετείχε και Αντιπροσωπεία από τη 
γειτονική Βουλγαρία με επικεφαλής τον Πρόεδρο του εθνικού Ιατρικού Συλλόγου της 
Βουλγαρίας Dr Ivan Madzharov, το Mέλος του Δ.Σ. του Ι.Σ. Βουλγαρίας, Prof. Milena 
Staneva, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Πρωτεύουσας της Βουλγαρίας, 
Σόφιας, Dr Vanio Vidkov  και του Προέδρου του Ιατρ. Συλλόγου Πλοβντίβ, Dr Georgi 
Tsigarovski, οι οποίοι συνέβαλαν ιδιαιτέρως στις εργασίες της Συνόδου που αφορούσαν 
τη βία στην υγεία, καθώς η γειτονική μας χώρα αντιμετωπίζει οξυμένο πρόβλημα από 
ετών.  
 
Η Σύνοδος αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής για την παρακολούθηση της προόδου των 
υιοθετημένων προτάσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου, αποτελούμενης από 
το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κ. Δημήτρη Βαρνάβα 
και τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων Αργολίδας κ. Κωνσταντίνο Κατσαρό, 
Ημαθίας κ. Πρόδρομο Ισαακίδη, Κορινθίας κ. Χρυσοβαλάντη Μέλλο και Κω, κ. 
Αικατερίνη Γαβαλά.  



 

 

Ο ΠΙΣ έχει ήδη ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών, εκδίδοντας Δελτίο Τύπου 
και εκτυπώνοντας δύο αφίσες, οι οποίες έχουν αναρτηθεί σε όλα τα Νοσοκομεία και 
υπηρεσίες υγείας της χώρας. Ταυτόχρονα το μήνυμα των αφισών θα εμφανίζεται στις 
οθόνες του Μετρό για δύο εβδομάδες 
 
Συνημμένα σας αποστέλλουμε τις αποφάσεις της Συνόδου.  
 

 


