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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:ΟΜΟΦΩΝΟ «ΟΧΙ» 
ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, 

η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και το Σάββατο 14 & 15 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή 

360 Προέδρων και Εκπροσώπων  των 60 Ιατρικών Συλλόγων όλης της χώρας. 

Κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης, υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία η 

εισήγηση και ο προγραμματισμός δράσης της Διοίκησης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για το 

επόμενο χρονικό διάστημα. 

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κ. Μιχάλης Βλασταράκος, προέβη στην εξής 

δήλωση:“Ευχαριστώ όλον τον ιατρικό κόσμο για την  συγκινητική προσπάθεια που κατέβαλε και 

καταβάλλει για να ανταποκρίνεται πάντα στις ανάγκες της περίθαλψης των πολιτών, αλλά και της 

στήριξης του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, μεσούσης της κρίσης την οποία αντιμετωπίζει η χώρα 

μας. 

Καταδικάζω την πολιτική και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στον τομέα της Υγείας, με την 

αποδυνάμωση Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας -  Τριτοβάθμιας Περίθαλψης, όπως και με 

τον Νόμο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ο οποίος ψηφίσθηκε πολύ πρόσφατα, και ζητώ την 

ενότητα του ιατρικού κόσμου για να στηρίξουμε την περίθαλψη και την υγεία των κατοίκων της 

χώρας μας, πάντα με σεβασμό στους κανόνες της ηθικής και της δεοντολογίας, αλλά και στον ρόλο 

του λειτουργήματος του ιατρού. 



 

 

Στην δύσκολη εποχή που ζούμε, καλώ την Κυβέρνηση να συνεργαστεί με τον ιατρικό κόσμο, να μην 

τον προσβάλλει, να μην τον συκοφαντεί, να μην απαξιώνει το ρόλο του, γιατί αυτό στρέφεται όχι 

μόνο εναντίον αυτής της πολιτικής που εφαρμόζεται, αλλά διαταράσσει επίσης τις σχέσεις και την 

εμπιστοσύνη μεταξύ ιατρού – ασθενή και διασπά την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική 

αλληλεγγύη, με ορατά καταστροφικά αποτελέσματα. 

Είναι ανάγκη να αντιληφθεί η Κυβέρνηση ότι τα θύματα αυτής της καταστροφικής πολιτικής θα 

είναι οι πολίτες αυτής της χώρας. Την καλώ να αλλάξει άμεσα πολιτική και συμπεριφορές, γιατί η 

κρίση θα είναι τέτοια που δεν θα μπορεί να αναταχθεί στο μέλλον”. 

 
 
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου: 

- Καταδικάζουμε το καταστροφικό Νόμο (Π.Ε.ΔΥ.), για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με το 

κλείσιμο των Δομών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, που αφήνει τους πολίτες χωρίς δωρεάν πρόσβαση στις 

Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και πετάει στο δρόμο 8.500 γιατρούς και εργαζομένους.  

-  Καλούμε όλους τους μαζικούς φορείς, τους δημοτικούς φορείς, τα συνδικάτα εργαζομένων και 

όλους τους εργαζόμενους στον ΕΟΠΥΥ, να περιφρουρήσουν σε πανελλαδικό επίπεδο τις μονάδες 

υγείας για να μη κλείσουν. 

- Καταγγέλλουμε την εφαρμογή του πλαφόν συνταγογράφησης, που καθιέρωσε ο Υπουργός 

Υγείας και αναγκάζει τον κόσμο να βάζει βαθειά το χέρι στην τσέπη για τα φάρμακα που έχει 

ανάγκη, αναζητώντας πολλές φορές μάταια ιατρό για να συνταγογραφήσει. 

- Καταγγέλλουμε το σκάνδαλο με την υποχρεωτική προσφυγή σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες 

για τους παρόχους Υγείας του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να πληρωθούν δεδουλευμένες υπηρεσίες.  

- Στηρίζουμε και καλούμε σε συμμετοχή όλους τους ιατρούς, στην Πανυγειονομική συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας την Τετάρτη 19/2/2014, την οποία έχει εξαγγείλει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, σε 

συνεργασία με άλλους υγειονομικούς φορείς έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΕΟΠΥΥ στην 

Αθήνα στις 13.00.  



 

 

- Ζητούμε την αλλαγή της πολιτικής υγείας και την παραίτηση του Υπουργείου Υγείας και του 

Προέδρου του ΕΟΠΥΥ. 

- Καταγγέλλουμε τους βουλευτές ιατρούς, οι οποίοι υπερψήφισαν τον Νόμο την Π.Φ.Υ. ο οποίος 

υποχρεώνει, κατά παράβαση του Συντάγματος, ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς σε καθεστώς 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

- Υποβολή μηνύσεων κατά του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις 

ληξιπρόθεσμες οφειλές, για το κλείσιμο των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, για τις ιδιωτικές 

ελεγκτικές εταιρείες, για το απαράδεκτο clowback, rebate κ.λπ., καθώς και μηνύσεων κατά του 

Γενικού Γραμματέα Υγείας για μη πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

- Ζητούμε τη συγκέντρωση από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ των βεβαιώσεων εκκαθάρισης 

των οφειλών σε ιατρούς και εργαστήρια. 

- Καταδικάζουμε την απαράδεκτη και προσβλητική συμπεριφορά της Διοίκησης του 

πανεπιστημιακού νοσοκομείου Χαϊδαρίου «Αττικόν»  ενάντια στον ιατρό εργασίας και  Συντονιστή 

Διευθυντή του ιδρύματος, τον οποίο εξανάγκασε να παραιτηθεί προκειμένου ο ίδιος να διαφυλάξει 

την αξιοπρέπειά του. Καλούμε τον Υπουργό Υγείας να ανακαλέσει άμεσα στην τάξη τη συγκεκριμένη 

Διοικήτρια, να λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να αποφεύγονται τέτοιες  απαράδεκτες 

συμπεριφορές Διοικητών Νοσοκομείων στο μέλλον, συμπεριφορές οι οποίες θίγουν τόσο την 

επιστημονική ελευθερία όσο και τα δικαιώματα των εργαζομένων υγειονομικών. 

- Στηρίζουμε την πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου για αυτόνομη λειτουργία του 

Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και ανάκληση της συγχώνευσής του με το Νοσοκομείο 

Αλεξανδρούπολης, καθώς και για την ολοκλήρωση των διορισμών των κριθέντων ιατρών και την 

κάλυψη όλων των οργανικών κενών θέσεων του Ακριτικού αυτού Νοσοκομείου.  

- Καταδικάζουμε τις επιθέσεις της Αστυνομίας σε πολίτες διαδηλωτές, οι οποίοι προσπάθησαν να 

εμποδίσουν το κλείσιμο της Μονάδος Υγείας του ΕΟΠΥΥ στη Νέα Ιωνία, πριν ακόμη δημοσιευτεί ο 

σχετικός Νόμος. 



 

 

- Προσφυγή στα Ελληνικά, αλλά και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, για την προστασία της ιατρικής 

λειτουργίας και της υγείας και της περίθαλψης του ελληνικού λαού. 

- Ζητάμε από τα Διεθνή Όργανα, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), οι Ευρωπαϊκές  

Ενώσεις Ιατρών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ.λπ., την προστασία της υγείας και της περίθαλψης 

του ελληνικού λαού, ώστε η ανθρωπιστική κρίση που βιώνουμε να μην εξελιχθεί σε βαθμό που δεν 

θα μπορεί να αναταχθεί, αλλά και να αναληφθούν μέριμνες για την εξαίρεση του χώρου της Υγείας 

από τα αυστηρώς μνημονιακά πλαίσια. 

 
Η Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ζήτησε από τους ιατρούς όλης της χώρας 
να συνταχθούν στην κοινή προσπάθεια του αγώνα για ποιοτική και αναβαθμισμένη ιατρική 
περίθαλψη, η οποία θα σέβεται την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα κάθε πολίτη και θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. 
 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ. 


