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ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ

Γειώλσ πσο δελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ



Ο Έιιελαο Ηαηξόο θαηάγεηαη απεπζείαο από ηνλ Αζθιεπηό θαη ηνλ 
Ηππνθξάηε θαη ππεξεηεί ηελ Τγεία

Αζθιεπηόο ΗππνθξάηεοΤγεία

Αζθιεπηόο

Τξπθεξόο 
ζεξαπεπηήο

Θενπνηεκέλνο 
ζλεηόο 

Ιαηξηθή ηέρλε 

Ιππνθξάηεο

Παηεξλαιηζηηθό 
ηαηξηθό δίθαην

Ιαηξηθή 
δενληνινγία

Εγθνίκεζε  



Δηδηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα/ δεθαεηίεο ν Παηδίαηξνο έρεη βξεζεί αληηκέησπνο κε 
θαηαζηάζεηο θαη δεηλά γηα ηα νπνία δελ ηνλ πξνεηνίκαζε θαλείο

Δθπαίδεπζε θαη ζπλερηδόκελε ηαηξηθή εθπαίδεπζε

Δπαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα

Παλεπηζηεκηαθόο/ εξεπλεηηθόο ηνκέαο/ θαηεύζπλζε

Οηθνλνκηθή θξίζε

Αληηπνίεζε επαγγέικαηνο

Αληηεκβνιηαζηηθό θίλεκα

Λνκνινγία/ Αζηηθή επζύλε -> Ακπληηθή Ηαηξηθή

Πνηόηεηα δσήο θαη πσο επεξεάδεηαη ε πξνζσπηθή/νηθνγελεηαθή δσή



Δθπαίδεπζε

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΘΖ 
 Απαηηείηαη άζθεζε 4 εηώλ.

 Από απηά:
• 3 έηε Γεληθή Παηδηαηξηθή Θιηληθή, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ
θαη εηδηθώλ παηδηαηξηθώλ κνλάδσλ πνπ ππάξρνπλ ζην λνζνθνκείν
• 6 κήλεο Λενγλνινγία θαη πξνβιεκαηηθά λενγλά
• 6 κήλεο θαη' επηινγή από 1-2 κήλεο ζε παηδηαηξηθέο εμεηδηθεύζεηο.

[Δληαία ηνπνζέηεζε ζηελ εηδηθόηεηα. Λα πξνεγείηαη ε άζθεζε ζηε Γεληθή Θιηληθή
Παηδηαηξηθή. Αθνινπζεί ππνρξεσηηθά ε 6κελε άζθεζε ζηε Λενγλνινγία (θαη
πξνβιεκαηηθά λενγλά -Σρ. Υ7/5781/15-11-95) θαη ζηε ζπλέρεηα ε 6κελε άζθεζε
ζηηο παηδηαηξηθέο εμεηδηθεύζεηο.]



Σα ηειεπηαία 20 έηε δελ έρεη πξνθύςεη θακία αιιαγή 

ζηα πξνβιεπόκελα. 

 Γελ έρνπλ αιιάμεη ηα δεδνκέλα ? 

 Γελ έρεη ε εηδηθόηεηα ηεο Παηδηαηξηθήο ππνεηδηθόηεηεο/ εμεηδηθεύζεηο ?

 Δίλαη αξθεηά ηα 4 έηε ? 

 Αξθνύλ νη 6 κήλεο γηα ηηο εμεηδηθεύζεηο ?
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Δπηινγή Λνζνθνκείνπ/σλ

 Υξόλνο αλακνλήο

 Γηα παξάδεηγκα=
Αγία νθία 20/09/2015
208 άηνκα ζε αλακνλή.

Οη λεαξνί Γηαηξνί πνπ θαινύληαη ηώξα
είραλ θάλεη αίηεζε ζέζεο ηνλ Αύγνπζην
ηνπ 2009.

Πάλσ από 6 ρξόληα αλακνλήο !

Πεγή. http://patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13040&Itemid=636



Άζθεζε Παηδηαηξηθήο

 Πξόγξακκα εθπαηδεπηηθό-> θιηληθό θαη αθαδεκατθό έξγν

 Logbook

 Δθεκεξίεο

 Πεξηζηαηηθά (αξηζκόο, εύξνο θαη πνηθηιία)

 Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο- Δκβνιηαζκνί

 Λενγλνινγία 

 Τν θύξην πξόβιεκα- Πξώηα λα εμππεξεηνύληαη νη αλάγθεο ηεο 
εθάζηνηε Κιηληθήο θαη κεηά ε εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ.



πλερηδόκελε ηαηξηθή εθπαίδεπζε

 πλέδξηα,πκπόζηα,εκηλάξηα , Ζκεξίδεο, Γηήκεξα, Σξηήκεξα, Courses, APLS θηι

ΕΟΦ    26.11.2012     αξηζ. πξση. 81867

 Ο εηήζηνο αξηζκόο ζπκκεηνρώλ ζε επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο/ πλέδξηα
Δζσηεξηθνύ ηύπνπ A΄, ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο, πνπ επηρνξεγνύληαη από
θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη ινηπέο εηαηξείεο πξντόλησλ αξκνδηόηεηαο ΔΟΦ, δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε (5) ζπκκεηνρέο αλά επαγγεικαηία πγείαο.

 Ο εηήζηνο αξηζκόο πνπ έλαο επαγγεικαηίαο πγείαο κπνξεί λα επηρνξεγεζεί από
θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε Δπηζηεκνληθή εθδήισζε /
πλέδξην Δμσηεξηθνύ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο θνξέο (3) εθ ησλ
νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ νη δύν (2) ζηελ Επξώπε.



πλερηδόκελε ηαηξηθή εθπαίδεπζε

 πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ηεο εηδηθόηεηαο ή ζπλαθώλ εηδηθνηήησλ.
αθήο απαγόξεπζε ςπραγσγηθώλ εθδειώζεσλ ή ζπκκεηνρήο ζε απηέο
(πρ. Δθδξνκέο).
 αθήο απαγόξεπζε παξνπζίαο ζπλνδώλ κειώλ πνπ δελ είλαη επαγγεικαηίεο

πγείαο.

ΓΙΑΤΙ?

Πνηνί πεγαίλνπλ?
Πόζνη πξαγκαηηθά ηα παξαθνινπζνύλ?
Πνηό ην θύξνο νκηιεηώλ θαη νκηιηώλ?
Πόζνη εθαξκόδνπλ ηα λέα δεδνκέλα?



Αλεύξεζε εξγαζίαο- Ηνύληνο 2015



Δπαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα

Δεκόζην 

 Ο ζεζκόο ηνπ επηθνπξηθνύ

 Πάγσκα πξνζιήςεσλ

 Άξζε κνληκόηεηαο



Σήξεζε θαηαιόγνπ επηθνπξηθώλ ηαηξώλ θαη δηαδηθαζία 
ηνπνζέηεζεο

1ε Φάζε 
 ην νλνκαηεπώλπκν, 
 ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ, 
 ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο, 
 ηελ εκεξνκελία θηήζεο ηνπ ηίηινπ 

ηεο εηδηθόηεηαο, 
 ηελ ύπαξμε εμεηδίθεπζεο ή εκπεηξίαο.

ΦΕΚ- Οη ηαηξνί θαηαρσξνύληαη ζηνλ 
θαηάινγν αλά εηδηθόηεηα θαη ζύκθσλα κε ηνλ 

απόιπην αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο αίηεζήο ηνπο, 
ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη θαη ε κεηαμύ ηνπο 
πξνηεξαηόηεηα γηα θάιπςε ζέζεο. (!!!!!!!!!!!!)

2ε Φάζε ζα πξνζηεζνύλ θαη νη πξνηηκήζεηο αθνύ πξώηα επεμεξγαζηεί ε Τπεξεζία ηεο Τπεύζπλεο Γειώζεηο πνπ ζα 
θαηαηεζνύλ έσο ηελ Τξίηε 7/7/2015.



Παλεπηζηεκηαθόο/ εξεπλεηηθόο ηνκέαο/ θαηεύζπλζε



Δπαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζηνλ δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα

Δεκόζην 

 Ο ζεζκόο ηνπ επηθνπξηθνύ

 Πάγσκα πξνζιήςεσλ

 Άξζε κνληκόηεηαο



Ηδησηηθόο ηνκέαο

 Θιηληθέο

 Λνζνθνκεία

 Θάξηεο πγείαο

 Ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο

 Διεύζεξν επάγγεικα



Ηδησηηθόο ηνκέαο

 Πόζν έηνηκνη είκαζηε ?

 Ση εθπαίδεπζε έρνπκε ιάβεη ?

 Αλαθύθισζε – εθκεηάιιεπζε- αίζζεκα αληθαλόηεηαο 



Ηδησηηθό ηαηξείν

 Υώξνο 
 Οξγάλσζε 
 Δμνπιηζκόο
 Ηαηξηθόο x2 (γηα θαη’νίθνλ)
 Τπνινγηζηήο 
 Θιεηζηό θύθισκα παξαθνινύζεζεο

 Δλνίθην
 Πάγηα έμνδα
 Απηνθίλεην, έμνδα απηνθηλήηνπ

 Αίζζεκα απνκόλσζεο

Οηθνλν-
κηθή
θξίζε



Αίζζεκα απνκόλσζεο

Αθόκα θαη ν Dr House
ή Dr I Like Being Alone 
έρεη ηελ νκάδα ηνπ.....



Ηδησηηθό ηαηξείν

 Υώξνο 

 Οξγάλσζε 

 Δμνπιηζκόο

 Δλνίθην

 Πάγηα έμνδα

 Απηνθίλεην, έμνδα απηνθηλήηνπ

 Αίζζεκα απνκόλσζεο

Οηθνλν-
κηθή
θξίζε



Ηδησηηθό ηαηξείν

Οηθνλνκηθή θξίζε

Αληηπνίεζε επαγγέικαηνο

Αληηεκβνιηαζηηθό θίλεκα

Λνκνινγία/ Αζηηθή επζύλε -> Ακπληηθή Ηαηξηθή



Οηθνλνκηθή θξίζε

ΕΟΠΥΥ Πξνκεζεπηέο Υγείαο αλά Πεξηνρή

 ΑΣΣΗΘΖ- 78 (1.100)

 ΘΔΑΙΟΛΗΘΖ- 35

 ΖΡΑΘΙΔΗΟ- 3

 ΗΧΑΛΛΗΛΑ- 1

 ΚΔΖΛΗΑ- 1

 ΙΔΒΟ- 0

 ΔΡΡΔ- 0

Τα ηδησηηθά ηαηξεία ζήκεξα ζηεξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηηο επηζθέςεηο πνπ πιεξώλεη ν 

γνληόο από ηελ ηζέπε ηνπ..........!

10 ρξόληα πξηλ ζα κπνξνύζαηε λα ην είραηε θαληαζηεί 
απηό? 

Πνηό ην κέιινλ ηνπ Έιιελα ηδηώηε 

Παηδηάηξνπ?????



Οηθνλνκηθή θξίζε

 Δθκεηάιιεπζε ζπγθπξηώλ από πειάηεο θαη θαηξνζθόπνπο

 Ηαηξηθή δηαθήκηζε

 Blogs / Web sites

 Θάξηεο πγείαο



Δθκεηάιιεπζε ζπγθπξηώλ από πειάηεο θαη θαηξνζθόπνπο

 Πειάηεο

 Θαηξνζθόπνη 

Γηαθήκηζε- ζπλεληεύμεηο, εθπνκπέο (1500 επξώ ζπλ 
θ.π.α.)

Γηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο- έληππα

Ηζηνζειίδεο

Blogs 

ΝΟΜΙΜΟ
?????????

αο έρνπλ ελνριήζεη?



Θώδηθαο Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο

 Έπεηηα από αλαθνξέο ζπλαδέιθσλ πιεξνθνξεζήθακε όηη νξηζκέλνη
επαγγεικαηίεο πξνζεγγίδνπλ κέιε ηνπ Ι.Σ.Θ. πξνηείλνληαο δηαθήκηζε
κέζσ θαηαιόγσλ ηνπο νπνίνπο εθδίδνπλ ηδησηηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο
κε εθπησηηθά θνππόληα θ.ι.π.

 αο ελεκεξώλνπκε όηη ην πιαίζην δηαθήκηζεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηαηξώλ

ξπζκίδεηαη από ηα άξζξα 17 θαη 18 ηνπ Θώδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο
(Λ. 3418/2005 ΦΔΘ 287).

Πεγή- http://www.isth.gr/?page=5010



Θώδηθαο Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο

Άξζξν 17
Δηαθήκηζε-Παξνπζία ηαηξώλ ζηα Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο

1.Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή δηαθήκηζε ή ζπζηεκαηηθή δεκόζηα παξνπζία ή αλαθνξά ηνπ νλόκαηνο ηνπ ηαηξνύ, άκεζα
ή έκκεζα, ε νπνία είηε πξνέξρεηαη από απηόλ είηε δηελεξγείηαη κε δηθή ηνπ ππνθίλεζε.

2. Απαγνξεύεηαη ε αλάξηεζε ζε δεκόζην ρώξν δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ή επηγξαθώλ, ε δηαλνκή θπιιαδίσλ, αγγειηώλ,
δεκνζηεπκάησλ ή νπνηαζδήπνηε θύζεο δηαθεκηζηηθώλ εληύπσλ ή άιισλ αλαθνηλώζεσλ ζηνλ έληππν ή ειεθηξνληθό ηύπν. Θαη’
εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ αλσηέξσ κέζσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8.

3. Απαγνξεύεηαη ε εληνίρηζε επηγξαθώλ ή πηλαθίδσλ κε εκπνξηθό ή θεξδνζθνπηθό πεξηερόκελν, θαζώο θαη ε αλάξηεζε πηλαθίδσλ
ζε εμώζηεο, παξάζπξα ή άιια ζεκεία εθηόο από ηελ θύξηα είζνδν ηνπ ηόπνπ ηεο θαηνηθίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο
ηνπ ηαηξνύ θαη ηελ πξόζνςε ηνπ θηηξίνπ. Οη δηαζηάζεηο ησλ πηλαθίδσλ νη νπνίεο επηηξέπεηαη λα αλαξηεζνύλ ζηελ θύξηα είζνδν ηεο
επαγγεικαηηθήο έδξαο ηνπ ηαηξνύ δελ είλαη δπλαηόλ λα είλαη κεγαιύηεξεο ησλ 0,25 Υ 0,30 εθαηνζηώλ θαη πεξηέρνπλ ππνρξεσηηθά
θαη κόλνλ ην όλνκα, ην επώλπκν, ηνλ αξηζκό κεηξώνπ ηνπ νηθείνπ Ηαηξηθνύ πιιόγνπ, ηνπο κόληκνπο ηίηινπο πνπ έρνπλ
αλαγλσξηζζεί ζηελ Διιάδα, ηελ εηδηθόηεηα θαη ηηο εκέξεο θαη ώξεο ησλ επηζθέςεσλ.
Απαγνξεύεηαη ε επηδεηθηηθή δηαθόζκεζε θαη ν θσηηζκόο ησλ πηλαθίδσλ.

4. Οη πηλαθίδεο είλαη νκνηόκνξθεο. Ο ηαηξόο νθείιεη, πξηλ από ηελ αλάξηεζε, λα ππνβάιεη ηελ πηλαθίδα, πνπ πξνηίζεηαη λα
αλαξηήζεη, πξνο έγθξηζε ζηνλ νηθείν ύιινγν, ν νπνίνο απνθαίλεηαη εληόο δεθαπέληε εξγάζηκσλ εκεξώλ, άιισο ζεσξείηαη όηη ηελ
εγθξίλεη.



Θώδηθαο Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο

5.Οπνηαδήπνηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ή παξεκθεξώλ ζηνηρείσλ από ηξίηνπο, νη
νπνίνη έρνπλ ζρέζεηο ζπγγέλεηαο, ζπλεξγαζίαο ή εμάξηεζεο από ηνλ ηαηξό, κε έκκεζν
ή άκεζν ζθνπό ηε δηαθήκηζή ηνπ, ζπλεπάγεηαη ηηο ίδηεο θπξώζεηο ζε βάξνο ηνπ
ηαηξνύ, ηηο νπνίεο πξνβιέπεη ν λόκνο, εθόζνλ απνδεηθλύεηαη όηη ν ηαηξόο γλώξηδε ηηο
ελέξγεηεο ησλ πξνζώπσλ απηώλ.

6. Ζ δεκνζίεπζε –ελ γλώζεη ηνπ ηαηξνύ- αγγειηώλ, επηζηνιώλ ή δειώζεσλ κε κνξθή
επραξηζηεξίσλ ή ζπγραξεηεξίσλ θαη πξαγκαηηθώλ ή ππνζεηηθώλ δηαγλσζηηθώλ ή
ζεξαπεπηηθώλ επηηπρηώλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ, ε νπνία ζηνρεύεη ζηελ επαγγεικαηηθή
δηαθήκηζε,ζπλεπάγεηαη ηηο ίδηεο θπξώζεηο.

7. Οπνηαδήπνηε επηηξεπόκελε παξνρή πιεξνθνξηώλ δελ πξέπεη, ζε θακία πεξίπησζε,
λα νδεγεί ζε θαηάρξεζε ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ αζζελώλ θαη ζε εθκεηάιιεπζε ηεο
έιιεηςεο εηδηθώλ ηαηξηθώλ γλώζεσλ από πιεπξάο ηνπ θνηλνύ.



Θώδηθαο Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο-
Ζ ΙΔΠΣΖ ΘΟΘΘΗΛΖ ΓΡΑΚΚΖ !!!

8. Δε ζπληζηνύλ αλεπίηξεπηε δηαθήκηζε:

α) νη δεκόζηεο αλαθνηλώζεηο γηα ηαηξηθά ζέκαηα, εθόζνλ γίλνληαη από εηδηθνύο ζε ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο θαη
κε γλώκνλα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηαηξώλ ή ηεο θνηλήο γλώκεο.
β) ε ζπκκεηνρή ζε δεκόζηεο ζπδεηήζεηο, ζην γξαπηό ή ειεθηξνληθό Σύπν, κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο
γλώκεο γύξσ από ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ή εηδηθόηεηαο ηνπ ηαηξνύ, ή ηνπ πεδίνπ επζύλεο ηνπ, επίθαηξα ή κε, πνπ ηελ
απαζρνινύλ, εθόζνλ βεβαίσο ηεξνύληαη νη αξρέο ηεο αβξόηεηαο, ηεο έληηκεο εθθνξάο θξίζεσλ θαη επηρεηξεκάησλ
θαη ηνπ ζεβαζκνύ ηεο άιιεο άπνςεο, πνπ δηαηππώλεηαη κε ηνπο ίδηνπο θαλόλεο.

9. Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ από ηνπο ηαηξνύο ζε ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηαο ή ηνπ γλσζηηθνύ ηνπο αληηθεηκέλνπ πξέπεη
λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο θαη
ηελ ηαηξηθή Γενληνινγία. Ζ ελεκέξσζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ζηνηρεία απόιπηα ηεθκεξησκέλα θαη
δηεζλώο παξαδεδεγκέλα. Ζ παξνπζία ηνπ ηαηξνύ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηα αλαγθαία γηα ηελ ελεκέξσζε πιαίζηα
θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππνθξύπηεηαη ζθνπόο δηαθήκηζεο.

10. Γελ επηηξέπεηαη ε δηα ησλ Κέζσλ Καδηθήο Δλεκέξσζεο έθθξαζε απόςεσλ πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ
ζύγρπζε ή παξαπιάλεζε ηνπ θνηλνύ γηα ζέκαηα πγείαο. Ο πεξηνξηζκόο απηόο ηζρύεη ηδηαίηεξα ζε πεξηπηώζεηο
ππνζέζεσλ νη νπνίεο εθθξεκνύλ ελώπηνλ δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ αξρώλ.



Θώδηθαο Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο

Άξζξν 18

Παξνπζία ησλ ηαηξώλ ζην δηαδίθηπν
1.Οη ηαηξνί κπνξνύλ λα δηαηεξνύλ ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηδίσο ηα νξηδόκελα
ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 17.

2. Σν όλνκα, ε επσλπκία ή ν ηίηινο πνπ επηιέγεη ν ηαηξόο γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ή ηελ ειεθηξνληθή ηνπ
δηεύζπλζε πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εππξέπεηα θαη αμηνπξέπεηα θαη λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθά παξερόκελεο ππεξεζίεο.. Ζ ηζηνζειίδα πξέπεη λα αλαθέξεη ην ρξόλν
ηεο ηειεπηαίαο ηεο ελεκέξσζεο. Πξέπεη, επίζεο λα αλαθέξεη νπνηαδήπνηε πηζαλή ζύγθξνπζε
ζπκθεξόλησλ.

3. Ζ ηζηνζειίδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο ή ηε – κε νπνηνλδήπνηε
ηξόπν- ζπλεξγαζία ηνπ ηαηξνύ κε ην Γεκόζην, ηα ηακεία αζζελείαο θαη ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο.

4. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα πξέπεη λα είλαη αθξηβείο, αληηθεηκεληθέο,
θαηαλνεηέο θαη ζύκθσλεο κε ηνλ παξόληα Θώδηθα. Σε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα νδεγνύλ ζε
παξαπιάλεζε ηνπ θνηλνύ ή ζε έκκεζε ζπγθξηηηθή εθηίκεζε πξνζόλησλ ή πηπρίσλ.



Ο θ. Γεώξγηνο Α. Αλδξνπιάθεο νκόηηκνο θαζεγεηήο Υεηξνπξγηθήο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζε άξζξν ηνπ ζην Βήκα

Σα όξηα ηεο ηαηξηθήο δηαθήκηζεο
ΓΖΚΟΗΔΤΖ: 21/04/2013 05:45

πεύδσ από ηελ αξρή λα δειώζσ όηη ε ηαηξηθή δηαθήκηζε είλαη έλλνκε θαη ρξήζηκε. Ιόγσ όκσο ηεο
ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο, νθείιεη λα ππαθνύεη ζε νξηζκέλνπο θαλόλεο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε πνιηηεία
πνπ νξηνζεηνύλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα πξνβάιιεηαη ε επαγγεικαηηθή αμηνζύλε ηνπ γηαηξνύ.

Ζ πνιηηεία έρεη ζεζπίζεη λόκνπο πνπ νξίδνπλ πώο λα πξαγκαηνπνηείηαη ε ηαηξηθή δηαθήκηζε πνπ απνηππώλνληαη 
μεθάζαξα ζηνλ λόκν 3 418/28 Λνεκβξίνπ 2005, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά γηα ηε δηαθήκηζε ζην άξζξν 17.

Σν δεηνύκελν όκσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη πνηνο ζα ειέγμεη αλ ηεξνύληαη νη έλλνκεο δηαδηθαζίεο. Πνηνο 
ζα ειέγμεη ηνπο γηαηξνύο πνπ «πνπιάλε» θξνύδεο ειπίδεο; Δθηηκώ όηη ην ππνπξγείν Τγείαο πξέπεη επηηέινπο λα 
ελεξγνπνηήζεη άκεζα ηελ Επηηξνπή ηεο Ιαηξηθήο Ηζηθήο θαη Δενληνινγίαο ζηελ νπνία ν ππνγξάθσλ έρεη 
δηαηειέζεη θαη αληηπξόεδξνο. Θα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί επίζεο θαη ε αληίζηνηρε Επηηξνπή ζηνπο Ιαηξηθνύο 
Σπιιόγνπο.

Αο εθαξκνζηνύλ επηηέινπο νη λόκνη θαη λα επηβιεζνύλ νη πνηλέο ζηνπο παξαβάηεο θαη όρη λα αξθνύληαη νη αξκόδηνη 
κόλν ζε ζσπεπηηθέο επηπιήμεηο.



ΗΑ 19/4/2013

Αμηόηηκε θύξηε Τπνπξγέ,
Σν Γ.. ηνπ ΗΑ εμεηάδνληαο ηελ πξαγκαηηθή
θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο ελεκέξσζεο
θαη δηαθήκηζεο θαη κεηά από επηζηακέλε κειέηε
ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο ηόζν ζηελ ρώξα καο
όζν θαη ζε άιια θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο,απνθάζηζε όηη θαζίζηαηαη αλαγθαία
ε ηξνπνπνίεζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί
ησλ «επαγγεικαηηθώλ πηλαθίδσλ» ησλ
ηδησηηθώλ θνξέσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο
πγείαο, αιιά θαη ελ γέλεη ησλ δηαηάμεσλ
πεξί ηαηξηθήο δηαθήκηζεο.



Θάξηεο πγείαο

Κνηλνβνπιεπηηθή πξσηνβνπιία- ζρεηηθέο εξσηήζεηο πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Τγείαο θαη
Αλάπηπμεο
Γεδνκέλνπ όηη ηόζν ε δηαθήκηζε ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ όζν θαη ε κεζηηεία ξεηά
απαγνξεύνληαη, εγείξνληαη εξσηεκαηηθά γηα ην ξόιν ησλ θαξηώλ απηώλ θαη ηελ πξνζηαζία
ησλ θαηαλαισηώλ.
Εξσηώληαη νη θθ Υπνπξγνί:
-Πσο πξνζηαηεύεηαη ν Έιιελαο θαηαλαισηήο από ηελ αλεμέιεγθηε πξνβνιή ησλ ππεξεζηώλ
ησλ «θαξηώλ πγείαο»;
- Δίλαη ζύλλνκε απηή ε πξνβνιή; Ση πξνβιέπεη ν λόκνο πεξί ηαηξηθήο δηαθήκηζεο;
-Έρεη θαηαγξάςεη ε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ Θαηαλαισηή πεξηζηαηηθά εμαπάηεζεο
θαηαλαισηώλ από ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ησλ αληίζηνηρσλ θαξηώλ πγείαο;
-Πνηα είλαη ε αξκόδηα αξρή γηα ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ησλ εηαηξεηώλ πνπ εθδίδνπλ «θάξηεο
πγείαο»;
-Πνηνο θνξέαο θαη κε πνην ηξόπν πηζηνπνηεί ηελ πνηόηεηα απηώλ ησλ παξερόκελσλ
ππεξεζηώλ πγείαο ώζηε λα πξνζηαηεύνληαη νη Έιιελεο πνιίηεο;



Δθπαίδεπζε θαη ζπλερηδόκελε ηαηξηθή εθπαίδεπζε

Δπαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζηνλ δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα

Παλεπηζηεκηαθόο/ εξεπλεηηθόο ηνκέαο/ θαηεύζπλζε

Οηθνλνκηθή θξίζε

Αληηπνίεζε επαγγέικαηνο

Αληηεκβνιηαζηηθό θίλεκα

Λνκνινγία/ Αζηηθή επζύλε -> Ακπληηθή Ηαηξηθή

Πνηόηεηα δσήο θαη πώο επεξεάδεηαη ε πξνζσπηθή/νηθνγελεηαθή δσή



Αληηπνίεζε επαγγέικαηνο

 ύιινγνο Βνεζώλ Κεηξόηεηαο Διιάδνο

 Γηεζλώο Πηζηνπνηεκέλνη ύκβνπινη Γαινπρίαο IBCLC



ύιινγνο Βνεζώλ Κεηξόηεηαο Διιάδνο

Ιζηνξηθό
Σν επάγγεικα ηεο βνεζνύ κεηξόηεηαο είλαη ζρεηηθά λέν ζηε ρώξα καο. Από ην 1997 έσο ην
2007, κόιηο 2 κε 3 επαγγεικαηίεο βνεζνί κεηξόηεηαο δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηνλ
πεξηγελλεηηθό ρώξν, νη νπνίεο είραλ ιάβεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο από νξγαληζκνύο
ηνπ εμσηεξηθνύ. Οη πξώηεο απηέο βνεζνί κεηξόηεηαο ζπλόδεπαλ γπλαίθεο θαηά ηνλ ηνθεηό
ηνπο (θπξίσο ζην ζπίηη) θαη παξείραλ ππνζηήξημε θαηά ηε ινρεία.

Σν 2007, ην ζσκαηείν γηα ηελ πξναγσγή ηνπ θπζηθνύ ηνθεηνύ «Δπηνθία» δηνξγάλσζε, ζε
ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Απαζρόιεζεο, ην πξώην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα βνεζνύο
κεηξόηεηαο ινρείαο από ην νπνίν πηζηνπνηήζεθαλ 20 επαγγεικαηίεο.

Σν 2010, γηα πξώηε θνξά ζηελ Ειιάδα, πξαγκαηνπνηήζεθε ην εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην
γηα βνεζνύο κεηξόηεηαο ηνθεηνύ κε εθπαηδεύηξηα ηε δηεζλώο αλαγλσξηζκέλε επαγγεικαηία
ζην ρώξν ηεο πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο Debra Pascali – Bonaro, πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα
ηνπ Οξγαληζκνύ DONA International. Από ηηο 22 ζπκκεηέρνπζεο ζην πξόγξακκα νη 7 ήηαλ
ήδε επαγγεικαηίεο βνεζνί κεηξόηεηαο ινρείαο.



ύιινγνο Βνεζώλ Κεηξόηεηαο Διιάδνο

Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην

ύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηνπ πιιόγνπ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη πεληακειέο θαη εθιέγεηαη από 
ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα 3 έηε.

Σν Γ απνηειείηαη από ηα εμήο κέιε:

Γεσξγία Θαξνύηζνπ, Πξόεδξνο, Βνεζόο Κεηξόηεηαο, Μεραληθόο Η/Υ

Καξία Εειάθνπ, Αληηπξόεδξνο, Βνεζόο Κεηξόηεηαο, Φεηξνηέρλεο

Γηνιάληα Γεσξγίνπ, Γξακκαηέαο, Βνεζόο Κεηξόηεηαο, Δηεξκελέαο-Μεηαθξάζηξηα

Φνίβε Τθαληίδνπ, Σακίαο, Βνεζόο Κεηξόηεηαο, Χπρνιόγνο

Λαηαιία Βέξβεξε, Κέινο, Βνεζόο Κεηξόηεηαο, Γπκλάζηξηα



ΘΟΣΟ 
ΔΚΗΛΑΡΗΟΤ

370 ΔΤΡΧ







Γηεζλώο Πηζηνπνηεκέλνη ύκβνπινη Γαινπρίαο IBCLC

Γελ ζα βξείηε επίζεκν ειιεληθό site κε πιεξνθνξίεο, παξαπνκή ζην 
IBLCE



IBLCE

Σθνπόο ηεο πηζηνπνίεζεο

Ο ζθνπόο ηνπ πξνγξάµµαηνο πηζηνπνίεζεο IBLCE είλαη λα βεβαηώζεη ηελ
θαηάξηηζε θαη ηηο γλώζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζµαηηθή
επαγγειµαηηθή απόδνζε νπνηνπδήπνηε επαγγειµαηία πγείαο ιαµβάλεη
γηα πξώηε θνξά ηελ πηζηνπνίεζε IBCLC (International Board Certified
Lactation Consultant). Η πηζηνπνίεζε πνπ πξνζθέξεη ν
νξγαληζµόο ΙBLCE δελ δίλεη απαξαίηεηα ην δηθαίσµα ή ην
πξνλόµην άζθεζεο επαγγέιµαηνο. Τα άηνµα πνπ είλαη
πηζηνπνηεµέλα από ηνλ νξγαληζµό IBLCE ζα πξέπεη λα
αθνινπζνύλ ηελ ηζρύνπζα θαηά ηόπνλ λνµνζεζία ζηελ πεξηνρή
όπνπ αζθνύλε ή επηζπµνύλ λα αζθήζνπλ ην επάγγειµα.



Πξνϋπνζέζεηο ζπµµεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο IBLCE

Ο νξγαληζµόο IBLCE απαηηεί από όινπο όζνη θάλνπλ αίηεζε γηα πξώηε
θνξά λα έρνπλ νινθιεξώζεη εθπαίδεπζε θαη θιηληθή εμάζθεζε
ζηνπο παξαθάησ ηνµείο:

1. Εθπαίδεπζε ζε επηζηήµεο πγείαο

2. Θιηληθή εµπεηξία ζηε γαινπρία

3. Δθπαίδεπζε ζηε γαινπρία







IBCLC πηζηνπνηεκέλνη ζηελ Διιάδα

 Φπρνιόγνο

 Γηθεγόξνο

 Θιηληθόο Γηαηηνιόγνο-Γηαηξνθνιόγνο

 Holistic Health Counsellor

 Γαζνιόγνο

 www.thilasmos.com

http://www.thilasmos.com/


Θόζηνο επίζθεςεο ζπκβνύινπ IBCLC



Οκνηνπαζεηηθή 

•xenia

•ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

•Expert Boarder

•Δεκνζηεύζεηο: 95

•Λεθζείζεο Επραξηζηίεο 29
•Κάξκα: 9

•

Eκαο καο πήξε 70επξω ζηελ 

πξώηε εμέηαζε θαη κεηά 

λνκίδω όηη παίξλεη 50. Να 

ζεκεηώζω κε απόδεημε πνπ 

δελ ρξεηάζηεθε λα δεηήζω. Καη 
ην ιέω θάζε θνξά απηό γηαηί 

έρω βαξεζεί απηήλ ηελ ηζηνξία 

εηδηθά κε ηνπο γηαηξνύο!

Πξέπεη λα είζηε εγγεγξακκέλν 

κέινο ηνπ Φόξνπκ γηα λα 

θάλεηε κηα δεκνζίεπζε.

Οη αθόινπζνη ρξήζηεο είπαλ 
"Σε Επραξηζηώ": katerina

http://www.managaia.gr/forum/user/122-xenia
http://www.managaia.gr/forum/user/82-katerina
http://www.managaia.gr/forum/user/122-xenia


Αληηεκβνιηαζηηθό θίλεκα ή Δκβνιηνθνβία ???

Δίκαζηε ππεύζπλνη 
γηα ηνπο 

εκβνιηαζκνύο.........

>70% ησλ παηδηώλ 0-18 
εηώλ παξαθνινπζνύληαη 

από Παηδηάηξνπο !



ΑΠΟΦΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΠΑΙΓΙΑΣΡΧΝ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΒΟΛΙΑΜΧΝ 
2015 
 
Νηθόιανο Καξαληαγιήο, Ιζαάθ Καδηιηδόγινπ , Υαξάιακπνο Αληαρόπνπινο , Δκκαλνπήι 
Ρνειίδεο   
 
Γ΄ Παηδηαηξηθή Κιηληθή Α.Π.Θ., Ννζνθνκείν Ιππνθξάηεην Θεζζαινλίθεο  

 
 Ειζαγωγή 

Η ελεξγεηηθή αλνζνπνίεζε απνηειεί κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο θαηαθηήζεηο ζηε Γεκόζηα Τγεία 
ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηεο λνζεξόηεηαο θαη ζλεζηκόηεηαο ηνπ παηδηθνύ πιεζπζκνύ. Οη 
παηδίαηξνη ζηελ Διιάδα απνηεινύλ ηνλ βαζηθό ππιώλα ησλ εκβνιηαζκώλ. 

 Σκοπός 
Να δηεξεπλεζνύλ νη απόςεηο ησλ παηδηάηξσλ ζρεηηθά κε ην λέν Δζληθό Πξόγξακκα 
Δκβνιηαζκώλ, αιιά θαη κε γεληθόηεξα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλνζνπνίεζε. 

 Υλικό 
 Παηδηάηξνη πνπ παξαθνινύζεζαλ  επηζηεκνληθή παηδηαηξηθή εκεξίδα ην Φεβξνπάξην ηνπ 2015. 

 Μέθοδος 
Γξαπηό αλώλπκν εξσηεκαηνιόγην.  

 Αποηελέζμαηα 

ηε κειέηε ζπκκεηείραλ 118 παηδίαηξνη, 91 εηδηθνί θαη 27 εηδηθεπόκελνη. ηε ζπληξηπηηθή ηνπο 
πιεηνςεθία (96%)  είλαη ήδε ελήκεξνη γηα ην λέν Δζληθό Πξόγξακκα, κε ην δηαδίθηπν (58%) 
λα απνηειεί ηελ θύξηα πεγή πιεξνθόξεζήο ηνπο. Κύξηα θξηηήξηα θαηά ηελ άπνςε ησλ 
παηδηάηξσλ γηα ηελ αλαζεώξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ (26%), ηα 
επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηεο ρώξαο (25%) θαη ηα αλσηέξσ ζε ζπλδπαζκό (20%). Χο 
ζεκαληηθόηεξε αιιαγή (53%) αλαθέξεηαη ε κία δόζε κεηά ηνλ πξώην ρξόλν ηνπ εκβνιίνπ 

έλαληη ηνπ κεληγγηηηδνθόθθνπ C, γηα ηελ νπνία ζπκθσλεί ην 49% ησλ εξσηεζέλησλ, ελώ 
δηαθσλεί ην 34%. Σελ απόθαζε γηα κε εηζαγσγή ηνπ λένπ εκβνιίνπ έλαληη ηνπ 
κηληγγηηηδνθόθθνπ ηεο νκάδαο Β έθξηλε σο ζσζηή ην 18%  ελώ ην 65% είλαη αληίζεην. Σέινο νη 

παηδίαηξνη δειώλνπλ πσο έλα πνζνζηό 41% ησλ γνλέσλ είλαη αξρηθά  επηθπιαθηηθνί ζηνλ 
εκβνιηαζκό ησλ παηδηώλ ηνπο. 

 Σσμπεράζμαηα 

Οη παηδίαηξνη ελεκεξώλνληαη γηα ηηο λέεο εμειίμεηο από ην δηαδίθηπν ζηε ζπληξηπηηθή 
πιεηνςεθία θαη έρνπλ πνηθίιεο απόςεηο γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο. Σν πνζνζηό ησλ γνλέσλ πνπ 
είλαη επηθπιαθηηθνί ζηνλ εκβνιηαζκό είλαη αλεζπρεηηθό. 



Πνιηηηθή βνύιεζε

Ηζρπξή εγεζία ζηα εκβνιηαζηηθά πξνγξάκκαηα
Πξόγξακκα πνπ ζα θαηαξηίδεηαη κε βάζε εζληθά 

θαη ηνπηθά επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα
Δμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Δλζνπζηώδεο θαη θαηαξηηζκέλν αλζξώπηλν δπλακηθό

ύζηεκα θαηαγξαθήο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ
Δμαζθάιηζε ηεο «ςπρξήο αιπζίδαο»

Έλα ζύζηεκα πγείαο ιεηηνπξγηθό, πνπ ζα 
δηεπθνιύλεη ηνλ θαζνιηθό εκβνιηαζκό

Παιδί και εμβολιαζμοί ζηην περίοδο ηης κρίζης 

Ληθόιανο Α. Θαξαληαγιήο, Παηδίαηξνο, MD, MSc, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο Γ΄Παηδηαηξηθήο Θιηληθήο 
Α.Π.Θ.. Θεζζαινλίθε, 28/3/2013

Πξνϋπνζέζεηο γηα έλα επηηπρεκέλν Εζληθό Πξόγξακκα



Δθπαίδεπζε θαη ζπλερηδόκελε ηαηξηθή εθπαίδεπζε

Δπαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζηνλ δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα

Παλεπηζηεκηαθόο/ εξεπλεηηθόο ηνκέαο/ θαηεύζπλζε

Οηθνλνκηθή θξίζε

Αληηπνίεζε επαγγέικαηνο

Αληηεκβνιηαζηηθό θίλεκα

Λνκνινγία/ Αζηηθή επζύλε -> Ακπληηθή Ηαηξηθή

Πνηόηεηα δσήο θαη πώο επεξεάδεηαη ε πξνζσπηθή/νηθνγελεηαθή δσή



Λνκνινγία/ Αζηηθή επζύλε -> Ακπληηθή Ηαηξηθή



Πνηόηεηα δσήο θαη πώο επεξεάδεηαη ε πξνζσπηθή/νηθνγελεηαθή 
δσή

 Σειεθσληθή επηθνηλσλία

 Σειεηαηξηθή 

 Υξνλνρξέσζε



Μήπσο 
ρξεηαδόκαζηε θάηη 

αληίζηνηρν θαη ζηελ 
Ειιάδα ??



What Predicts U.S. Pediatricians' Job Satisfaction? A National Look
Lynn M Olson, PhD1, William Cull, PhD1 and Alicia Merline, PhD1.

1Research, American Academy of Pediatrics, Elk Grove Village, IL, United States.

Presented at the May 2013 Pediatric Academic Societies Annual Meeting.

Background: Physician satisfaction affects multiple aspects of the health care system. Current national data on
pediatrician satisfaction are needed.

Objective: Assess pediatricians' overall satisfaction with career and specialty choice and predictors of job satisfaction.
Design/Methods: A 2012, random sample Periodic Survey of AAP U.S. members, including post-residents who provide

patient care, (response = 62%, n = 811). Measures of satisfaction were adopted from the Physician Work-Life Study.

Satisfaction with career as a physician and decision to become a pediatrician were measured as single items; bivariate
results measured by pediatrician gender, age (30s, 40s, 50s, 60s+), income (<$150K, > $150K) and generalist/specialist.

Current job satisfaction was measured as a 4-item, scale score (range 1-5). Predictors of job satisfaction scores were assessed
in multivariate analysis including gender, age, income, generalist/specialist, hours worked and other factors identified in

prior research to predict physician satisfaction: autonomy (can make clinical decisions in best interest of patients, can

provide high quality care), colleague support, and practice ownership.

Results: Overall 85% of pediatricians agreed/strongly agreed that “all things considered I am satisfied with
my career as a physician” and 75% agreed “I would (again) choose my current specialty.” Results did not vary by age,

gender, or generalist/specialist. Those earning over $150K were more likely to report being satisfied with their

career as a physician (89% vs. 80% (p< .01)). The average job satisfaction scale score was 3.84 (SD = .75). In
multivariate analysis, perceived level of autonomy in making clinical decisions and ability to provide quality of care were

significant predictors of job satisfaction scores, along with support from colleagues. No other pediatrician or practice factors
were related to job satisfaction scores



Δπραξηζηίεο 

 Διιεληθή Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο

 Δ.Δι.Παηδ.Αηη.

 Θσλζηαληίλνο Θαξύδεο

 Λίθνο Θαξαληαγιήο

 Όινπο ηνπ ζπλαδέιθνπο γηα ηηο επνηθνδνκεηηθέο ζπδεηήζεηο



Ο Έιιελαο Ηαηξόο θαηάγεηαη απεπζείαο από ηνλ Αζθιεπηό θαη ηνλ 
Ηππνθξάηε θαη ππεξεηεί ηελ Τγεία

Αζθιεπηόο ΗππνθξάηεοΤγεία

Αζθιεπηόο

Τξπθεξόο 
ζεξαπεπηήο

Θενπνηεκέλνο 
ζλεηόο 

Ιαηξηθή ηέρλε 

Ιππνθξάηεο

Παηεξλαιηζηηθό 
ηαηξηθό δίθαην

Ιαηξηθή 
δενληνινγία

Εγθνίκεζε  


