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ΕΚΛΟΓΕΣ  Ι.Σ.Α. 
 

'Ανεξάρτητη Συμμαχία Ιατρών – Κ.Ι.Α.Ν. - Γιατροί για τους Γιατρούς' 
 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Συμμετέχουμε ως Κ.Ι.Α.Ν. στο νέο ψηφοδέλτιο που αποτελεί σύμπραξη και με άλλες ομάδες γιατρών 
και έχει το όνομα 'Ανεξάρτητη Συμμαχία Ιατρών – Κ.Ι.Α.Ν. - Γιατροί για τους Γιατρούς'.   Η 
Κ.Ι.Α.Ν. συμμετέχει στο σχήμα αυτό για την περαιτέρω προώθηση και θεσμοθέτηση από την 
Πολιτεία της Ομοιοπαθητικής, του Βελονισμού και γενικότερα των Εναλλακτικών ιατρικών, στο 
πεδίο της περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας. Η Κ.Ι.Α.Ν. ως παράταξη έχει 
εκλεγεί και συμμετέχει ενεργά στα Όργανα των Ιατρικών Συλλόγων από 10ετίας και μέχρι σήμερα. 
Έχει ενημερώσει γραπτά και προφορικά το σύνολο των γιατρών της Ελλάδας, και συμμετείχε σε 
συναντήσεις με τους τελευταίους 8 Υπουργούς  Υγείας και τους αρχηγούς των κομμάτων, κάνοντας 
ενημέρωση και προτάσεις για τις Εναλλακτικές ιατρικές. Είμαστε σε αναμονή θετικών αποφάσεων 
από την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με την οποία και πρόσφατα είχαμε δύο 
συναντήσεις.. 
 
 

Οι Εκλογές διενεργούνται με την Ιατρική και Αστυνομική ταυτότητα 
 

Κυριακή – Δευτέρα  21 – 22 Οκτωβρίου 2018,  7:40πμ – 6:38μμ 
 

Στο  Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο (ΟΑΚΑ) 
 

 
Δικαίωμα ψήφου έχουμε ΜΟΝΟ εάν έχει πληρωθεί η συνδρομή στον ΙΣΑ για το 2018, μέχρι και 
την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, 3μμ, στα γραφεία του ΙΣΑ είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα 
του (και το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, μέχρι τα μεσάνυχτα, μπορεί επίσης να πληρωθεί η συνδρομή 
αλλά ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΙΣΑ) 
 
Τόσο η Ομοιοπαθητική όσο και ο Βελονισμός βρίσκονται ακόμα στο θεσμικό περιθώριο, εντελώς 
αναντίστοιχα με  1) τη διάδοσή τους στον πληθυσμό 2) την αποδοχή τους από μεγάλο ποσοστό του 
ιατρικού σώματος, και 3) την αποδοχή τους και τις ιδιαίτερα θετικές γνωμοδοτήσεις των ΙΣΑ και ΠΙΣ 
(χάρη στις διαρκείς θεσμικές παρεμβάσεις μας εδώ και 13 ακριβώς χρόνια, παρεμβάσεις που 
ανέστρεψαν τη μέχρι τότε αρνητική στάση τους) 
 
Καλούμαστε στις εκλογές αυτές να στηρίξουμε όλοι τη συνέχιση της προσπάθειας για την 
ευρύτερη δυνατή θεσμοθέτηση και διάδοση των εναλλακτικών θεραπειών στη χώρα μας. Εάν 
μπορέσουμε να ενημερώσουμε αντικειμενικά και να πείσουμε και άλλους συναδέλφους μας να 
στηρίξουν ψηφίζοντας και εκείνοι την προσπάθειά μας αυτή, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία 
στους στόχους όλων μας. 
 



 
Από τη συνάντηση Ιατρικών Προεδρείων και Δ.Σ. με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ 

Δεύτερος από δεξιά ο Πρόεδρος της ΕΕΟΙΣ Βαγγέλης Ζαφειρίου - Του θέσαμε το θέμα της ομοιοπαθητικής. 
 
 
 

Οι υποψήφιοι της Κ.Ι.Α.Ν στα 2 ψηφοδέλτια της 
                                               

 'Ανεξάρτητης Συμμαχίας Ιατρών – Κ.Ι.Α.Ν. - Γιατροί για τους Γιατρούς' 
 

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. 
 
ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ, Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπεύτρια, Ομοιοπαθητική 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ιατρός, Βελονισμός, Ομοιοπαθητική 

ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Νευρολόγος, Ομοιοπαθητική, Βελονισμός  

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Ψυχίατρος, Ομοιοπαθητική 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΦΡΩΣΥΝΗ, Ιατρός, Βελονισμός, Ομοιοπαθητική  

ΠΛΟΧΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ειδ. Παθολογοανατόμος, Ομοιοπαθητική 
(σταυρό στο ψηφοδέλτιο μπορούμε να βάλουμε σε όλους τους παραπάνω συναδέλφους) 

 
 



Για ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ του Ι.Σ.Α στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Ιατρικό Σύλλογο 
ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ,  Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπεύτρια, Ομοιοπαθητική 

ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Δερματολόγος, Ομοιοπαθητική 

ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  Νευρολόγος, Ομοιοπαθητική, Βελονισμός 

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Ψυχίατρος, Ομοιοπαθητική 

ΚΑΚΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, Ειδ. Ψυχίατρος, Ομοιοπαθητική, Βελονισμός 

ΚΑΣΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ, Δερματολόγος, Ομοιοπαθητική 

ΚΕΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Γενική Ιατρική, Ομοιοπαθητική 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Ομοιοπαθητική 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ,  Ιατρός, Βελονισμός, Ομοιοπαθητική 

ΠΕΤΤΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ, Γενική Ιατρική, Ομοιοπαθητική 

ΠΛΟΧΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ειδ. Παθολογοανατόμος, Ομοιοπαθητική 

ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ, Ακτινοδιαγνώστης, Ομοιοπαθητική 

(σταυρό στο ψηφοδέλτιο μπορούμε να βάλουμε σε όλους τους παραπάνω συναδέλφους) 
 

Στα άλλα 2 ψηφοδέλτια της παράταξης, δηλαδή για το Πειθαρχικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική 
Επιτροπή, ΔΕΝ συμμετέχουμε με υποψηφίους μας, γιατί δεν έχουν θεσμική αρμοδιότητα 
προώθησης συλλογικών ιατρικών θεμάτων, και εν προκειμένω των Εναλλακτικών Ιατρικών που είναι 
και ο λόγος συμμετοχής μας στις εκλογές αυτές. 
 
 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ! 
 
 
Περισσότερα για την Κ.Ι.ΑΝ και τις δραστηριότητές της ΕΔΩ: 
http://homeopathyingreece.gr/index.php/isa-pis-eeois/kian-arxiki-selida 

http://homeopathyingreece.gr/index.php/isa-pis-eeois/kian-arxiki-selida

