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Mετα απ6 πρ6ταoι] μαζ, το ΔΣ του Π|Σ αποφdαlοε yθεE καl oε

σUvθxε|α τωv τοποθετηοi,ωv τιυv προεδρωv, τιζ παρζlκdτω δοdοεtq
του ιατρtκου κ6ομoυ ot οποΙεg θα προατεθο0v στιζ κolνts δραοεt9

6λωv τιυv επlστημoν|κων φoρf ων:

1) Tηv Πtμπτη 2s-1.2ο16 ο! ιατρικο[ or-1λλογol 6ληg τη5 xωμ5
Θα μεivoυv KλεtστoΙ.

2) Tηv Πfμπτη 28-1 καl Παραoκευli 29-1-2ο1θ ο| γ|ατροi 6ληζ
inc xωραi θα. απiχουν απ6 γραφε|οκραT|κd καθηκοVτα. Δεv θα

xδbri.ioiiv 
-βεβαrωoεi5 , γvωματειjσειg δεν Θα συμμετi1ουv σε

Lπiτρbπεe 
.δiv 

Θα υποYραφουv πlατoπoιητικα. Eξαlρo0νταI οι
.l.tερllΙ lΦt,ι|ζ ποu υφοροΦv AMEA

3) Trlv Δευτθρα 1.2.2016 κa| τηv Τεταρτη 3.2.2ο1θ ot γtατροi
δληq 'η xbραs θα οπεXοUV απ6 τηv ηλεκτροvικι,1 σUvταvογρdφηση
προειlοπο|ητ|κσ

rελοζ κα| αναλογα με τιζ εξελiξεrξ ατo ααφαλιoτlκo απΦ τηv Δευτθρα
θ.2.2b1θ, το ΔΣ προτeιvε1 qτη ΓΣ τη5 θ.2-201θ τηv oττοxl1 δ|('ρκεΙα6
απ6 κdθε Yραφε|oκραr|κξ δροοtηρrΔ,γηtct κα| την ηλεκτροvtκt]
συvταγoγραφηση.
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