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 Αγαπητοί συνάδελφοι. 

 Η ΠΑΣΚ-Γιατρών στα πλαίσια του διαλόγου που έχει εγκαινιάσει  μαζί σας θέλει να σας 
ενημερώσει για τον διάλογο που είχε το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με ολόκληρη 
την ηγεσία του υπουργείου υγείας  στις 3/8/2011. 

Το θέμα της συνάντησης ήταν :  

Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος μέσα στα πλαίσια της απελευθέρωσης των 
επαγγελμάτων έτσι όπως προβλέπει η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου νόμου. 

Καταρχήν  πρέπει να σας ενημερώσω ότι ήταν η πρώτη φορά στα τρία χρόνια που 
βρίσκομαι στην θέση του μέλους του Δ.Σ του ιατρικού συλλόγου Αθηνών που σύσσωμη  η 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας δέχτηκε ολόκληρο το Δ.Σ του συλλόγου μας. 

Αυτό είναι μία ευχάριστη έκπληξη αλλά σαν Έλληνες που είμαστε, μας δημιουργεί και 
πολλά  ερωτηματικά . 

Ευχόμαστε αυτή η επαφή με τους θεσμικούς εκπροσώπους των γιατρών να συνεχιστεί, 
διότι οι πεφωτισμένοι και παντογνώστες ανήκουν στο παρελθόν. 

Σήμερα τα προβλήματα λύνονται μέσα από διάλογο ,σύνθεση απόψεων και κατάλληλες 
συμμαχίες για να υλοποιηθούν .  

Η ατζέντα που τέθηκε  ήταν : 

 Απόσυρση του άρθρου που αφορά την απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος και 
διάλογος με τους θεσμοθετημένους φορείς για τις ρυθμιστικές  διατάξεις που θα αφορούν 
την απελευθέρωση του επαγγέλματος . 

Επίσης ζητήθηκε να παραμείνει ο νόμος που αφορά το  51% του εταιρικού κεφαλαίου των 
ιατρικών εταιρειών  να το έχουν  γιατροί. 

Κατά τον διάλογο που ακολούθησε η διάθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου 
φάνηκε να είναι υποστηρικτική στο αίτημα περί θεσμοθέτησης κανόνων στην ιατρική 
αγορά και υπήρξε θετική στο αίτημα της διατήρησης του 51% του εταιρικού κεφαλαίου να 
ανήκει στους γιατρούς.  

Όμως επικαλέσθηκε την δέσμευση του μεσοπρόθεσμου και την ανάγκη να είναι συνεπής 
στις δεσμεύσεις της η κυβέρνηση έναντι των δανειστών μας . 



Κατά την διάρκεια της συζήτησης απεχώρησαν ο κύριος Ελευθερίου με το επιχείρημα ότι ο 
υπουργός δεν δεσμεύεται για την διατήρηση του 51% του εταιρικού κεφαλαίου να ανήκει 
στους γιατρούς και ο εκπρόσωπος στο Δ.Σ της πανεπιστημονικής  με το επιχείρημα της 
συνολικής διαφωνίας της παράταξης στα τεκταινόμενα στην υγεία. 

Το συμπέρασμα που σαν παράταξη αποκομίσαμε είναι :  

1ον. Αν περάσει η τροπολογία ως έχει περί απελευθέρωσης του ιατρικού επαγγέλματος,  
δηλαδή δεν προστεθούν ρυθμιστικές διατάξεις τότε κατά την εκτίμηση του υπουργού, 
υπερισχύουν οι ειδικές νομοθετικές  διατάξεις που αφορούν την άσκηση του ιατρικού 
επαγγέλματος στην χώρα καθώς και οι νομοθετικές διατάξεις  που καθορίζουν την 
επιχειρηματικότητα στην ιατρική αγορά .  

Η εκτίμηση μας είναι ότι αν ισχύσει αυτό τότε τα μονοπώλια της υγείας θα προσφεύγουν 
στην δικαιοσύνη να διεκδικούν( όταν οι οικείες νομαρχίες δεν τους χορηγούν άδεια 
λειτουργίας )την χορήγηση ,επικαλούμενοι την επικράτηση του μεσοπρόθεσμου έναντι 
των ρυθμιστικών νόμων . 

Στο σημείο αυτό ο υπουργός πρότεινε να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες περί χορήγησης 
αδειών από τις νομαρχίες στους οικείους ιατρικούς συλλόγους.  

Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα της παράταξης μας αλλά και των ιατρικών συλλόγων  που αν 
υλοποιηθεί νομοθετικά θα αναβαθμίσει τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. 

2ΟΝ.Σαν παράταξη εκτιμούμε ότι το πρόβλημα της υγείας στην χώρα θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί σαν ενιαίο σύνολο που αφορά δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μαζί. 

Το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί  από την βάση του. 

-Δηλαδή ουσιαστική παρέμβαση στην μείωση της  παραγωγής ιατρικού δυναμικού. 

-Διαχωρισμό της άδειας άσκησης επαγγέλματος από το πτυχίο . 

Το πτυχίο αφορά την γενική γνώση της ιατρικής και μπορεί να το αποκτήσει ο 
οποιοσδήποτε. 

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται μετά από εξετάσεις και μετά από ένα 
επιπλέον χρόνο κλινικής εκπαίδευσης στην γενική παθολογία και την γενική χειρουργική 
και αφορά εκείνους που θα ασκήσουν επαγγελματικά την ιατρική . 

-Εξετάσεις για την έναρξη ειδικότητας με αριθμό ειδικευομένων ανά ειδικότητα ανάλογο 
των  αναγκών  της χώρας . 

-Θέσπιση κανόνων και προϋποθέσεων για την λειτουργία των ιατρικών εταιρειών . 

Οι ιατρικές εταιρείες θα πρέπει να είναι εταιρείες αστικού τύπου (επαγγελματικές 
εταιρείες) όπως το έχουν κατακτήσει οι δικηγόροι . 



Εδώ θέλουμε να τονίσουμε ότι οι ρυθμιστικές διατάξεις που αφορούν τους δικηγόρους για 
την απελευθέρωση του επαγγέλματος τους δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ισχύει για 
τους γιατρούς . 

Άρα διεκδικούμε ισονομία και την ίδια αντιμετώπιση όπως με το δικηγορικό επάγγελμα . 

3ΟΝ.Με το 51% του μετοχικού κεφαλαίου να ανήκει στους γιατρούς αν δεν αλλάξει η 
εταιρική μορφή των ιατρικών εταιρειών ,το θεωρούμε αίολο και εύκολα εκπίπτει 
δικαστικά, τόσο στα Ελληνικά δικαστήρια όσο και στα Ευρωπαϊκά . 

Άλλωστε ήδη υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που καταργεί το προεδρικό 
διάταγμα 84/2001 που το 51% του εταιρικού κεφαλαίου θα πρέπει ανήκει σε γιατρούς και 
με νομοθετική ρύθμιση το επανέφερε η κυρία Ξενογιαννακοπούλου. 

4ΟΝ.Εναλλακτικά αν επικρατήσει η αντίληψη ότι οι ιατρικές εταιρείες είναι εμπορικές 
εταιρείες άρα και η υγεία είναι εμπορικό αγαθό , τότε θα πρέπει να μπουν κανόνες στην 
αγορά που θα διασφαλίζουν, αφενός την βιωσιμότητα τους( δηλαδή η επένδυση θα 
γίνεται με τεκμηριωμένο επιχειρησιακό πλάνο  )αλλά θα προστατεύουν και το 
οικογενειακό εισόδημα και τον γιατρό εργαζόμενο. 

Έτσι στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε εκτός του επιχειρησιακού πλάνου βιωσιμότητας, 
την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων ή με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ή με τους 
οικείους ιατρικούς συλλόγους στην περιφέρεια των οποίων γίνεται η επένδυση. 

Την θεσμοθέτηση κινήτρων για την δημιουργία κοινοπραξίας μεταξύ εταιρειών ή 
μονοπρόσωπων εταιρειών που ήδη λειτουργούν στην περιφέρεια των ιατρικών 
συλλόγων. 

Πάντως κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι η υγεία ? 

Είναι εμπορικό αγαθό ? τότε ας παραδοθεί στην δικαιοδοσία των εμπορικών επιμελητηρίων . 

Αν είναι υπηρεσία ας παρέχετε μέσω αστικών εταιριών με 100% συμμετοχή των ιατρών. 

Τον βασικό όμως ρόλο θα κληθεί να παίξει το ασφαλιστικό σύστημα 
της χώρας . 

Μόνο η καθιέρωση μονοψωνίου υπηρεσιών υγείας από ένα μόνο ασφαλιστικό φορέα θα 
εξυγιάνει την αγορά των υπηρεσιών υγείας .   

Στο πέρας της συζήτησης ο υπουργός πρότεινε τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος να τις διενεργούν οι ιατρικοί σύλλογοι. 

Δεσμεύθηκε επίσης ότι θα δει θετικά την δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφηση και 
για τους γιατρούς που είναι εκτός ΕΟΠΥΥ. 

Ελπίζουμε τα τελευταία να μην είναι το κερασάκι στην τούρτα για την πλήρη απελευθέρωση 
του ιατρικού επαγγέλματος και να αποτελούν ειλικρινείς θέσεις της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου, ο χρόνος  θα το επιβεβαιώσει . 



Αξιότιμοι συνάδελφοι η ΠΑΣΚ-ΓΙΑΤΡΩΝ  θέλει να έχει τις απόψεις σας στα θέματα αιχμής τα 
οποία περνούν αυτό τον καιρό για μας χωρίς εμάς  και στα οποία πρέπει να είμαστε όλοι 
παρόντες . 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Για την ΠΑΣΚ-ΓΙΑΤΡΩΝ Ι.Σ.Α 

Δρ. Νικόλαος Εμμ. Μπατάκης 

Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολόγος  

 

 

  


