
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Π. 1341     ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 11/08/2011 

 

 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

 

Ο Ιαηξηθόο ύιινγνο Έβξνπ, κεηά ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο πγείαο, 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαγγείιεη ζηνπο ηαηξνύο αιιά θαη ζε όινπο ηνπο Έιιελεο 

πνιίηεο, ηελ απαξάδεθηε, πξνθιεηηθή θαη αληηιατθή ζηάζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

θαη ηεο Κπβέξλεζεο. 

Με ην πξόζρεκα ηνπ κλεκνλίνπ, ηνπ κεζνπξόζεζκνπ ζπκθώλνπ θαη ησλ 

επηηαγώλ ηεο ηξόηθαο, λνκνζεηεί ζπζηεκαηηθά θαη κεζνδηθά πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

εμαζιίσζεο έσο πιήξνπο εμαθάληζεο ηνπ ηαηξηθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο θαη ηεο 

αλάδεημεο ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπκθεξόλησλ ζην ρώξν ηεο Τγείαο (super 

markets πγείαο). 

Οη πξνσζνύκελεο αιιαγέο ζηε δηάξζξσζε ησλ λνζνθνκείσλ κε ηε κείσζε ησλ 

θιηλώλ θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ ππεξεηνύλησλ γηαηξώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξόζθαηε 

παξαρώξεζε ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζηα κεγάια επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα, 

αιιά θαη ηηο εμεπηειηζηηθέο θαη απαξάδεθηεο πξνηάζεηο ζύκβαζεο ηαηξώλ κε ηνλ λέν 

θνξέα πγείαο ΔΟΠΤΤ, πνιύ γξήγνξα ζα εμαθαλίζνπλ ηελ όπνηα πεξίζαιςε ππήξρε 

έσο ζήκεξα θαη ν Έιιελαο θνξνινγνύκελνο ζα θιεζεί λα βάιεη βαζηά ην ρέξη ζηε 

ηζέπε, γηα λα έρεη ην απηνλόεην, κία ζηνηρεηώδε πεξίζαιςε. 

Ο Τπνπξγόο Τγείαο, αλαηξώληαο ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό πνιιάθηο, ηόζν ηηο 

δειώζεηο ηνπ ζηε Βνπιή ηνλ Φεβξνπάξην 2011, θαηαγεγξακκέλεο ζηα πξνζσπηθά ελ 

κέζσ ησλ έληνλσλ θαη ζαθώο δηθαηνινγεκέλσλ αληηδξάζεσλ ησλ ηαηξώλ, γηα ην λέν 

λνκνζρέδην, όζν θαη ηηο ξεηέο δειώζεηο ηνπ αιιά θαη ηελ ηξνπνινγία πνπ κε 

πξόηαζή ηνπ ε Βνπιή ςήθηζε, παξέρνληαο ρξόλν γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ Π. Γ. 

εμαίξεζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Πεξίζαιςεο από ηελ είζνδν εμσταηξηθώλ 

επηρεηξεκαηηθώλ ζπκθεξόλησλ, αλέηξεςε θάζε πξνεγνύκελε δήισζή ηνπ, δηθή ηνπ 

αιιά θαη λνκνζεηηθή πξάμε ηεο πξνθαηόρνπ ηνπ θαο Ξελνγηαλαθνπνύινπ θαη 

παξέδσζε (σο είρε δεζκεπζεί κάιινλ;) ηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ζηα super 

markets πγείαο. 

Οη πξόζθαηεο πξνηάζεηο ζύκβαζεο ηαηξώλ κε ηνλ ΔΟΠΤΤ, είλαη αλεδαθηθέο, 

άθξσο απαξάδεθηεο θαη εμεπηειηζηηθέο, θαζώο κόιηο θαιύπηνπλ ζηελ θαιύηεξε 

πεξίπησζε ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ελόο ηαηξείνπ κε-αθήλνληαο νπζηαζηηθά ακνηβή γηα 

ην γηαηξό, νύηε θαλ ελόο αλεηδίθεπηνπ ηδησηηθνύ ππαιιήινπ! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μήπσο ηειηθά ην Τπνπξγείν θαη ε θπβέξλεζε δελ επηζπκεί ηε δσξεάλ 

πεξίζαιςε; Γηαηί κε απηέο ηηο πξνηάζεηο θαλείο γηαηξόο δελ κπνξεί λα ζπκβιεζεί. 

Απηό είλαη βέβαην θαη απηνλόεην. Πνπ πήγε ε ειεύζεξε επηινγή γηαηξνύ ηελ νπνία 

ήζειε ε θπβέξλεζε λα παξέρεη ζηνλ Έιιελα θνξνινγνύκελν θαη «ε ζπληερλία ησλ 

γηαηξώλ ήηαλ απηή πνπ επί 27 ρξόληα ηελ απέηξεπε;» 

Η αιήζεηα είλαη αθξηβώο ην αληίζεην. Σειηθά νη κάζθεο έπεζαλ, πξηλ πεξάζεη 

θαηξόο από ηελ ςήθηζε ηνπ ζρεηηθνύ λόκνπ ηνλ Φεβξνπάξην, ηηο κεγαιόζηνκεο 

δηαθεξύμεηο αιιά θαη ηε θαηαζπθνθάληεζε όινπ ηνπ ηαηξηθνύ ζώκαηνο. Ο Έιιελαο 

θνξνινγνύκελνο ηνπ νπνίνπ ην εηζόδεκα έρεη πιεγεί πνιιαπιώο ηα ηειεπηαία δύν 

ρξόληα, ζα θιεζεί λα πιεξώζεη από ηελ ηζέπε ηνπ γηα απηά πνπ έσο ηώξα 

απνιάκβαλε δσξεάλ.  

Σειηθά απηή ηελ «ηνκή» ήζειε λα θέξεη κε ην λέν λόκν, ην Τπνπξγείν Τγείαο; 

Οη πνιίηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη λα απνθαιπθζεί ε 

δηγισζζία θαη ε ππνθξηζία ηνπ Τπνπξγείνπ πγείαο. 

Οη ζπλάδειθνη ηαηξνί, πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη ελσκέλνη θαη ζπζπεηξσκέλνη 

ζηα ζπιινγηθά ηνπο όξγαλα, ζα πξναζπίζνπλ κε θάζε κέζν, ηόζν ηελ αμηνπξέπεηά 

ηνπο εμαζθαιίδνληαο ηελ επηβίσζή ηνπο, όζν θαη ηελ πγεία ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. 

Καινύκε όινπο ηνπο θνηλσληθνύο θνξείο ζε κία αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ηα 

ηεθηαηλόκελα ζην ρώξν ηεο Τγείαο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. 

Αο αγσληζηνύκε όινη καδί γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ αγαζνύ ηεο πγείαο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο. Αο αγσληζηνύκε γηα ηελ αμηνπξέπεηά καο. 

 

  

Με ηηκή 

Γηα ην Γ. . ηνπ Ι.. Έβξνπ 

 

 

          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                       Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                                                
 

ΒΑΡΝΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ                ΠΑΠΑΝΓΡΟΤΓΗ ΑΝΓΡΔΑ 

 
         
        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 

1. Μ.Μ.Δ. 

2. Ιαηξηθνύο πιιόγνπο ηεο ρώξαο  


