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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σύσκεψη για το Ινστιτούτου Μελέτης και  Ερευνών του ΠΙΣ 

Συνάντηση του Προέδρου του ΠΙΣ , του Γενικού Γραμματέα του ΠΙΣ, του Προέδρου και του 

Γενικού Γραμματέα του Ινστιτούτου Μελέτης και  Ερευνών με τους Προέδρους των Τομέων 

του Ινστιτούτου 

 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου η πρώτη σύσκεψη, 

διάρκειας δύο ωρών,  του Προέδρου του ΠΙΣ κ. Μιχαήλ Βλασταράκου, του Γεν. Γραμματέα κ. Δημήτρη 

Βαρνάβα, του Προέδρου του Ινστιτούτου Μελέτης και  Ερευνών κ. Κων/νου Αλεξανδρόπουλου και του Γεν. 

Γραμματέα του Ινστιτούτου κ. Παναγιώτη Χαλβατσιώτη, με τους Προέδρους των 14 τομέων που απαρτίζουν το 

Ινστιτούτο Μελέτης & Ερευνών του Π.Ι.Σ. 

 

Το Ινστιτούτο Μελέτης και Ερευνών, το οποίο θεσμοθετήθηκε με το Ν.4316 (24.12.2014) και άρχισε να 

λειτουργεί με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Γραμματείας, θα αποτελέσει ένα 

όργανο θεμελιώδους σημασίας για την τεκμηριωμένη άποψη σε όλα τα επίπεδα που αφορούν τη περίθαλψη-

εκπαίδευση-ασφάλιση-σύγχρονη ιατρική λειτουργία, ώστε να αξιοποιηθεί από την Πολιτεία, σε συνεργασία με 

το Κε.Σ.Υ., για την θέσπιση σύγχρονων κανόνων, σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα, που πρέπει να διέπουν 

την ιατρική κοινότητα, αλλά και τη περίθαλψη των πολιτών.  

 

Στους  τομείς του Ινστιτούτου συμμετέχουν 150 καταξιωμένοι επιστήμονες όλων των επιπέδων, που απαιτεί η 

σύγχρονη τεχνογνωσία, προκειμένου η ιατρική επιστημονική κοινότητα να οδηγηθεί μέσα από τη κρίση σε μία 

εποχή, με θεμελιώδεις κανόνες που θα δημιουργούν προϋποθέσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη.  

Στη συνάντηση συμμετείχαν κατά αλφαβητική σειρά οι Πρόεδροι των τομέων:  

 

 

 

 



 
 

 

- Γεώργιος Δαϊκος, Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Τομέα Θεραπευτικών 

& Διαγνωστικών Πρωτοκόλλων,  

- Γεώργιος Ζωγράφος Καθηγητής Χειρουργικής, Αν.Πρύτανης, Πρόεδρος του Τομέα Ιατρικής 

Εκπαίδευσης,  

- Ιωάννης Λιάπας, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Πρόεδρος Ψυχικής Υγείας,  

- Παναγιώτης Μπεχράκης Καθηγητής-Πνευμονολόγος, Πρόεδρος Τομέα Δημόσιας Υγείας,  

- Ιωάννης Μπράμης, Καθηγητής Χειρουργικής, Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Πρόεδρος 

Τομέα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων,  

- Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, τέως Διοικητής ΙΚΑ, Πρόεδρος 

Ασφαλιστικού Τομέα,  

- Χριστίνα Παπανικολάου, τέως Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Πρόεδρος Τομέα Ηλεκτρονικής 

Υγείας,  

- Γεώργιος Πατούλης Πρόεδρος ΚΕΔΕ-Ι.Σ.Α., Πρόεδρος Τομέα Ιατρικού Τουρισμού,  

- Βλάσης Πυργάκης, Συντονιστής Δ/ντής ΕΣ.Υ. Νοσοκομείο «Κρατικό Αθηνών, Γ.Γεννηματάς» 

Αντιπρόεδρος Πειθαρχικού Ι.Σ.Α., Πρόεδρος Τομέα Νοσοκομειακής Περίθαλψης,  

- Παναγιώτης Σκανδαλάκης, Καθηγητής Ανατομίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τέως Πρόεδρος Κε.Σ.Υ., 

Πρόεδρος του Τομέα Εθνικού Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας,  

- Αναστάσιος Φιλαλήθης Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρος Τομέα 

Κοινωνικής Ιατρικής-Εργασίας και Περιβάλλοντος,  

- Νίκος Χούλης, Καθηγητής Φαρμακολογίας, Πρόεδρος του Τομέα Φαρμάκων. 

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, έγινε εκτενής συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων στο τρόπο λειτουργίας των 

τομέων, την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, τη συνεργασία με τις Διεθνείς Επιστημονικές Οργανώσεις 

και την έγκαιρη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας εκάστου τομέα, ώστε η λειτουργία του Ανώτατου Υγειονομικού 

Οργάνου της Πολιτείας, όπως είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, να έχει τη δυνατότητα της σύγχρονης 

αντίληψης, προκειμένου η Πολιτεία μέσα από το θεσμικό ρόλο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου να 

αξιοποιήσει δυνατότητες που υπάρχουν και χρησιμοποιούν πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Η επίσημη παρουσίαση της λειτουργίας του Ινστιτούτου θα γίνει στις αρχές του Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή 

του δυναμικού του Ινστιτούτου και τη παρουσία των εκπροσώπων της Πολιτικής, Κοινωνικής, Επιστημονικής 

κοινότητας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου να αναδειχθεί η προσπάθεια που γίνεται προς 

την κατεύθυνση της προώθησης των νέων δεδομένων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του αξιότερου 

δυναμικού της επιστήμης, της υγειονομικής περίθαλψης και της οικονομίας της υγείας ιδίως αυτή τη δύσκολη 

περίοδο για τη χώρα μας.  

 

Θεωρούμε ότι έτσι θα συμβάλλουμε, κατά το καλύτερο τρόπο, στις απαιτήσεις και τις ανάγκες που έχει ο 

ιατρικός και εν γένει ο επιστημονικός τομέας, αλλά και η κοινωνία.  

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ. 

 

 


