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Aγαπητ69 και Aγαπητo[ Πρ6εδρoι τωv lατρικΦv Συλλ6γωv,

Αγαπητ69 και Aγαπητo[ Eκπruor^o, τωv tατρικιilv Συλλ6γωv για τov Παvελληvιo
|ατρικ6 Σ0Moγo,

To Διoικητικ6 Συμβo6λιo τoυ Παvελληvloυ lατρικo0 Συλλ6γoυ, απosd,oιoε τη

o0γκληoη τηξ σημεριvηq Eκεακεηg Γεvικηg Συvθλευoηξ, η oπolα 61ει ωg κυρlαρ1o
Θ6μα τηv διαμoρsωθεloα κατd,cπαση (πo xιbρo τηg υγεlαg καθιbg και τηv περαιτ6ρω
δρααcηριoπolηoη τoυ Π.l.Σ. Kαι oλ6κληρoυ τoυ ιατρικo0 oιilματog εv6ιJ.lει τωv

δυoμεvιilv εξελ[ξεωv σto γεvικ6τερo Σ0cπημα Περ[Θαλι|.lηg και τηv επαγγελματικη
υπ6αcαoη τωv ιατριilv

H oημεριvη Γεvικη Συν6λευoη τωv Πρo6δρωv και τωv Eκπρooιilπωv σcov Π.l.Σ.

χαραΚcηρ(,ζεται απ6 δ0o αcoι1ε[α πρωτ6γvωρα για τηv ισtoρlα τoυ ΠαvεMηvloυ
lατρικo0 Συλλ6γoυ.
To πρΦτo cπoιxεlo ε(,vαι 6τι απoτελε[ την Tρlτη Γεvικri Συνθλευoη πoυ
πραγματoπoιεLται εvτ6g εξαμrjvoυ με o1εδ6v τα [δια Θθματα ημερrjoιαg διdταξηq.
To δε0τερo αroιγεlo εi,vαι 6τι η συγκεKριμ€vη Συv6λευoη πραγματoπoιεiται πριv τιξ
εκλoγ€q για τηv αvdδειξη τωv v6ωv oργΦvωv τoυ Π.l.Σ. πoυ Θα πραγματoπoιηΘεl τov
πρooε1η Φεβρoυdριo Kαι εvιb {δη θ1oυv κατd v6μo oλoκληρωΘεl oι εκλoγ69 τωv
v6ωv oργαvωv τωv επ[ μθρoυg lατρικιbv ΣυM6γωv. Συvεπε[α αυτηg τηq

πραγματικ6τητα9 η oOvΘεoη τηξ oημεριvηg Γεvικηg Συv6λευoηg ε[vαι διαQoρετικri
απ6 τιq oυvΘ6oειξ τωv δ0o πρoηγηθειoιbv εvτ6q τoυ αυτo6 εξαμrivoυ. Eιδικ6τερα
επιoημαlvεται 6τι σrηv διαQoρετικri o0vΘεoη τηξ παρo0oαg Γεvικr]g Συv€λευoηg
υπd'ρ1ει σημαvτιKri αvαv€ωση τωv μελΦv.

To γεγov6g 6τι παρευρloκoιrται vεoεκλεγθvτεg Πρ6εδρoι lατρικιilv ΣυM6γωv Kαι
Eκπρ6oωπoι τoυξ σΕov Π.l.Σ., καΘιαd αvαγκαi,α τηv oλoκληρωμdvη εvημ6ρωoη τoυq,

τηv παρoυοlαoη Kαι τηv επιΚαLρoπolηoη τηg διαμoρQωΘεloαq κατθσtασηq, τωv
θ6oεωv τoυ ιατρικo0 κ6oμou Kαιτωv δρdoεωv πoυ πρ6πει vα αvαληQΘo0v.



E]ιHlEPΩΣH
τ

H Γεvικri Συvθλευclη τoυ n.].Σ. πoU πραγματoπoιηΘηκε oτιg 12 Mαρτ[,oυ 20L! εξ6ταoε
λεrπoμεριitg τηv κατd,αrαoη πoυ ε[1ε διαμoρQωΘεi, oτo 1ιilρo τηg Yγε[αg μετdι τηv

ΦriΦιoη τoυ N6μoυ 3918/2.3.2011' <Διαρθρωτικ6q α7ιλαγθg cπo Σ0oτημα Yγεiαq Kαt

&7ιλ,εq ΔιατdξειgΣ Kαι τηv θεoμoθθτηoη τoυ EOΠYY, εv μθclω μεγdλωv κιvητoπolηoεωv
τoυ tατρLκoιi κ6oμoυ oυvoλικd,, πoυ ωα16oo δεv αvθoτειλαv τιg voμoΘετικθg εξελlξειg.

Ev6ι}ει τωv Yπoυργικιilv Aπo$doεων τωv oπolωv ε[1ε πρoαvαγγελΘεl η 6κδooη για
τηv εvεργoπolηoη τoυ EOΠYY, η Συv€λευoη εκε[vη επtKαtρoπolηoε με απ6$αori τηq

τo διεκδικητικ6 πλαloιo τoυ Lατρικo6 κ6oμoυ ωq εξriq:

A. AπoQαoιoε και ζriτηoε τηv καθιθρωoη εv6q εvιαioυ εξωvoooκoμειακoU
oυαιriματoq ΠρωτoβdΘμιαg Φρovrlδαg Yγε[αg, τo oπolo θα εξυπηρετε(. ιo6τιμα 6λoυ9

αvεξαιρθτωq τoυξ πoλlτεg με απoκλειαεικη oιKovoμLKιi κ&λυΦη τωv αoQαλιαcικιbv
τouq oργαvιoμιilv, πoυ Θα αξιoπoιεl τo o0voλo τoυ εξωvoσoκoμειακo0 δυvαμικο0 και
τη g υ sιαιd μεvη g ιατρoτεχvoλoγικri g υπoδo μri g.

B. Aπo$d.oισε Kαι ζrjτηoε τη Θεoμoθθτηoη Γεvικηg Συ}ιλoγικrig Σ0μβαoηq τoU EOΠYY

με τov Π.1.Σ. με ελε0Θερη 6vcαξη τωv επιθυμo0vτωv ιατριilv, αμoιβdg κατd πραξη και
περ[πτωoη βdιoει τoυ ιη0ovεog ιατρικo0 κoαεoλoγloυ Kαι με διατrjρηoη τoυ

δικαιιilματoq πηv ηλεκcρovικιj oυιrταγoγραQηoη Kαι παραπεμπτικoγραslα τωv μη
oυμβεβλη μ€vωv ιατριilv.

Γ. Aπo$αoισε και ζητηoε τηv oλoκλr]ρωοη τωv tατρικιilv κρloεωv πoU βρloκovται oε

ετoιμ6τητα Kαι κατo10ρωση τηξ Uπηρεσιακrig και αo$αλιαεικ{g υπ6αcασηξ 6λωv τωv

υπηρετoOvτωv σto IKA-ΕTAM ιατριilv, αvεξαρτητα απ6 τιg q1εδιαζ6μεvεg δoμ69

υγε[αg τoυ ΕoΠYY.

Παρ&}ιληλα με τα πρoαvαΦερθdvτα κεvτριK& αιτrjματα τηζ Γεvικrig Συv6λευoηζ τoU

Π.l.Σ., επtKαιρoπoιηΘηκε η διεκδlκηση για τηv καθι6ρωση σtα voσoκoμε|α αξι6πιαιωv
Kαι αoQαλιi-lv πρoτιiπωv και πρoγραμματωv εQημ€ρευoηg τα oπoiα Θα

1ρηματoδoτo0vται εξ' oλoκληρoυ απ6 τoν κρατικ6 πρoυπoλoγιoμ6 με παραλληλη
επloπευoη τωv διαδικαoιιi.lv πρ6oληΦηq τoU αvαγκαloυ αριΘμo0 v€ωv ειδικευμ6vωv
και ε ιδικευoμ6vωv ιατριi.lv.

Aκ6μα επαvαβεβαιιilθηκαv oι παγιεg διεκδικηoεLq για μια oειρd, κα[ριαg oημαolαg

ζητl1ματα 6πω9 ε[vαι o Yγειovoμικ6g Xd,ρτηg τηg Xιilραq, η ιooτιμlα τηg ιατρικηg

υπoγραQηq, o ιατρικ69 πληΘωριoμ6q, η ιατρικli αvεργ[α, η ιατρικη Qoρoλ6γησΠ, Π

διαρκrig επιμ6ρQωση- εKπαi,δευoη τωv ιατριilv η δυoQriμιοη τoυ Lατρtκo0 oιilματog,

τα πρoβλrjματα τoυ Τoμ6α Yγειovoμικιi.lv τoυ ETAA (πριilηv TΣAY) Kαι τα ειδικ6τερα
πρoβληματα τωv vθωv ιατριilv.



Για τηv επιτυ1fi πρoιbΘηoη τoυ Διεκδικητικo0 Πλαιo[oυ, η Γεvικri Συv6λευoη
απoQd'oιoε vα ζητηΘεl απα τηv Kυβθρvηoη πριv τηv θκδooη oπoιαoδηπoτε
Yπoυργικriq Aπ6QCσΠξ, vα πραγματoπoιηΘεl oυoιαcπικ6g διdλoγog τωv αρμoδlωv
Kυβερvητικιbv παραγ6vτωv με τov Π.l.Σ. και τηv συμμετoχη τωv lατρικιbv Εργαoιακιbv
oργαvιiloεωv Kαι τωv lατρικιilv Συ}ιλ,6γωv.

o ΠανεMηvιog lατρικ69 Σ0λλoγog oυvεπηg oτηv απ6Qαoη τηg Γ.Σ., oυμμετε[1ε ωξ

6Qειλε, oε 6λεq τιg oυοκ6ι.pειq πoυ πραγματoπoιηΘηκαv με τιq Πoλιτικ€g Hγεo[εg τωv

Yπoυργε[ωv Yγεiαg _Koιv. A}ιληλεγγ0ηg και Eργαo[αg- Koιv. AoQαλloεωv Kαι τouq

επικεQαλ{g τωv επoπτευoμ€vωv Δημ6oιωv oργαvιoμιilv (EoΠW, !KA, oΠAΔ, OAEE).

Mε τη oημεριvη'Εκτακrη Γεvικιj Συv€λευoη κλε[vει o κ0κλog τoυ διαλ6γoυ πoυ ε[1ε

απoQαoιoθεi, δυvdμει τηg απ6Qασηξ τηq πρoηγo0μεvηg Γενικlig Συν6λευoηξ Kαι

παρατ[Θεvται κωδ ικoπoιη μ6vα τα oυ μπερd σματα.

κYBΕPNHTlKEΣ ΘEΣElΣ

AπooπαoματικEg, α6ριαcεq, εv πoλλolg αvcικρoυ6μεvεg μεταξ6 τoυq και συγκε11υμ€vεg

rjταv oι πρoQoρικ6g αvα$oρθq τωv κυβερvητικιilv παραγ6vτιοv, πoυ διατυπιilvoycαv
στη διd,ρκεια τωv oυoκθι}εωv. o Παvελλ{vιog lατρικ69 Σ0λλoγog €Θεoε ωξ

αvυπo1Φρητη πρotiπ6Θεoη oυv€1ιoηg τoυ διαλ6γoυ τηv διατ0πωoη εγγρdQωv
Θθoεωv, εκ μ6ρoυξ τηξ Kυβ€ρvηoηg.
Mπρoατd, αcη oΘεvαρr] απα[τηση τoU Π.l.Σ., εδ6Θηoαv καπoια πρ61ειρα κεi,μεvα πoυ
και πd,λι διαπv6ovταv απ6 αoριατoλoγ[α. Πρoξ εvημ€ρωoη τoυ oιi.tματog

παρατ[Θεvται τα αcoι1ε[α τoυ εγγρdQoυ o1εδ[oυ για τηv απαo16ληση τωv ιατριilv
σtov EOΠYY πoU γvωσroπoιηΘηκε απ6 τη Γεvικη Γραμματ6α τoυ Yπoυργε[oυ
Eργαo[αg- Koιv. AoQαλ[oεωv, τo oπoio υιoΘετ{Θηκε απ6 τιg πoλιτικθg ηγεolεg τωv

oυvαρμ6διωv YπoυργεLωv και επαvαβεβαιιbΘηκε σrηv τελευτα[α oυvd,vεηoη πoυ
πραγματoπoιr!Θη κε πρo δ0o η μεριilv.

H Kυβερvητικη πρ6ταoη, €1ει ωg ακoλo0θωg :

ΠPoTAΣElΣ AΠoZHMlΩΣΗΣ IATPΩN ΕoΠΠY

- oι γιατρo[ τoυ tKA παραμθvoυv με τoυq υπd,ρ1ovτεg μιoΘoλoγικo0g 6ρoυ9

- Για τoυξ υπ6λoιπoυ9 ιατρo0g πoυ Θα oυμβληΘoOv με τov oργαvιoμ6

παρατLθεvται ot παρακdτω π[vακεg.

EoΠγγ



A. OMAΔA: 4000 lAΤPol
ΠAΘoΛoΓot- ΓENlKo] lATPol -

MHNlAlA KΛ|MAKA AΠoZΗMlΩΣHΣ oε €

900
1100
1200
1300
1500

B. oMAΔΑ: 1000 lATPol
ΠAlΔlAΤPo!
MHNIAIA KΛIMAKA AΠOZHM]ΩΣHΣ oε €

900
1οo0
115ο
1300
150ο

MΗNιA]A KΛ|MAKΑ AΠoZΗMlΩΣHΣ oε €

1000
1200
1500
Π0a
1900

Στη μηvιαlα κλ[μακα απoζημlωοηg τηq Γ'

συγKεKρtμEvεq ιατρικ69 πρdξειg (oι υπ6λoιπε9

καρδιoλ6γoυξ ε[vαι αcoι1ε[o τoυ διαλ6γoυ).

APlΘMoΣ AΣΦAΛtΣMENΩΝ
800-1ο00
1001-1200
1201-L500
1s01-2000
20ο1-2500

APlΘMoΣ AΣΦAΛlΣMENΩN
600-800
801-1000
1001-1200
1201-1500
15ο1-200ο

APlΘMoΣ AΣΦAΛlΣMΕNΩN
1000-2500
2501-4500
4s01-6500
65ο1-8500
8501 και dvω

oμdδαg oυμπεριλαμβ&vovται KαL

ιατρικ69 πρd,ξειg π.1. triplex, γLα τoUξ

Γ. OMAΔA: 9000 lATPol
(KAPΔloΛoΓoΣ, oPΘoΠEΔlKoΣ, oΦΘAΛMlATPoΣ, ΠNEγMoNoΛoΓoΣ,
ΩPΛ, ENΔoKPlNoΛoΓoΣ, ryNAlKoΛoΓoΣ, ΓAΣTPENΤEPoΛoΓoΣ,

oYPoΛoΓoΣ, ΔEPMAToΛoΓoΣ-AΦPoΔlΣloΛoΓoΣ, ψYXIATPoΣ,

XEl PoYPΓoΣ, N EYPoΛoΓoΣ)

Δ. OMAΔA: 1000 lATΡol
(AΛΛΕ PΓιoΛo ΓoΣ, N EΦ ΡoΛo ΓoΣ, N EYPoXE l PoYP ΓoΣ,

ΠAlΔoψYXlATPoΣ, ΠΛAΣTlKoΣ XElPoYPΓoΣ, PEYMATOΛoΓoΣ,
XElPoYPΓoΣ ΘΩPAKoΣ, XEl PoYPΓoΣ ΠA1ΔΩN)

Kατd πρdξη και περiπτωoη
Η μ€oη μηvιαLα απoζημlωoη αvd, ιατρ6 για τη Γ' OMAΔA υπoλoγlζεται περ[ τα ].850

ευριb.
4



I

Τo Σ0cπημα Eπιλoγηξ τωv v6ωv ιατριilv oι oπoloι Θα oυμβληΘo0v με τov ΕoΠYY,

εξαoQαλlζει απ6λυτη δια$&vεια τηξ διαδικαolαg επλoγηg, αQoιi βαoiζεται εξ'
oλoκλ{ρoυ στtξ πρoτιμηoειξ τωv αoQαλιoμEvωv ( κυ βερvητικli επιori μαvoη ).

Π PoΣoETΕΣ ΔlEYKPIN lΣElΣ

Στη δι&ρκεια τωv oυoκ6ι.pεωv Kαι μετd απ6 επιτακτικd, ερωτιiματα δ6Θηκαv oι
ακ6λoυθεq πρ6oΘετε9 διευκριvηoειg εκ μ6ρoυq τωv κυβερvητικιilv παραγ6vτωv.

1. oι γιατρol τoυ ]KA-ETAM πoυ παρd,λληλα αoκoOv βdoει τoυ N6μoυ ελε0Θερo

επ&γγελμα oε ωρd,ριo δια$oρετικ6 απ6 τηv υπηρεo[α τoυξ oτo IKA-ETAM, ΔEN

θα θ1oυv τo δικα[ωμα o0μβασηq με τov EOΠYY αεo πλαloιo λειτoυργ[αζ τoυ

ιδιωτικo0 τoυq ιατρε[oυ. AvτιΘ6τωg Θα δ61o\παι στo IKA-ETAM τo o0voλo τωv

αoQαλιoμθvωv τoυ EOΠYY εvτ6g τoυ ωραρ[oυ τoυg.

To o0νoλo τωv απoκλειαcικd αυτoαπαα1oλoOμεvωv ελευθερoεπαγγελματιιilv

ιατριilv πoυ θα oυμβληΘo0v με τov EoΠW Θα αvθρ1εται (πov αριΘμ6 τωv

15.ooo, με μdoη κατ& μηvα απoζημ[ω oη t.322,5 Eυριil, ακαθαριαεα.

oι ελευΘερoεπαγγελματlεg oυμβεβλημθvoι με τov EoΠYY ιατρo[ Θα

υπo1ρεo0vται vα δ61ovται τoυζ αosαλιoμEvoυg κατd, τη διd,ρκεια τεood,ρωv

ωριilv, χωριξ vα πρooδιoρlζεται o αριθμ6ξ τωv επιoκ6ιpεωv.

oι oυμβd,σειξ τωv ελευΘερoεπαγγελματιιilv με τov EOΠYY Θα ε[vαι oριoμ6νoυ

1ρ6voυ (o oπolog δεv πρooδιoρ[ζεται) και θα αvαvειbvoyΓαι με αMαγ€g

πρooιilπωv (τα κριτriρια επιλoγηg τωv oπolωv επloηg δεv αvαQ6ρovται).

Evδεικτικd, αvαQ€ρΘηκαv ωg εvδη6μεvα κριτι(ρια, η ηλικ[α τoυ ιατρo0, η μ61ρι

τo0δε oυμπεριQoρdτoυ (!) oε Θθματα ιατρικιilv δαπαvιi:v κ.λπ.

H qθoη τωv ελευΘερoεπαγγελματιιilv με τov EOΠYY δεv θα ε[vαι μιoΘωτη

υπηρεo[α και δεv Θα δημιoυργε[ πρ6oΘετεq υπoχρειilοειg γLα τov oργαvιoμ6,

αλλd' Θα λειτoυργε[ ωg ελε0Θερη o0μβαoη με 1oρriγηoη απ6δειξη9 παρo1rjg

υπηρεoιιbv.

Π6ραv τωv σUμβατικΦν υπo1ρειboεωv τωv ελευΘερoεπαγγελματιιilv ιατρΦv

6vαvτι τoυ EoΠYY, oι oυμβεβλημθvoι αυτoαπαo1oλo0μεvoι ιατρo[ θα

oυμπληριi.lvoυv τo ειo6δημd τoυg απ6 τιg επιoκ6ιpειq τωv μη αoQαλιoμdvωv

αcoν EOΠYY εvαπoμειvdvτωv αoθεvιilv (πolωv αραγε;).

Ωg ημερoμηvlα θvαρξηg λειτoυργ[αξ τoυ EOΠYY oρlαrηκε η t2η ΣεπτεμβρLoυ

zo'J't, εvιb o p6vog oλoκληρωσηξ τoυ oυcπηματog μεταrQ6ρθηκε αεo μ€Mov.

2.

3.

4.

5.

6.



'Eωg 6τoυ εvεργoπoιηΘεl τo vθo o0αεημα ιατρικΦv oυμβd,oεωv με τov EOΠYY, oι

υ$ιαrαμεvεg oυμβαoειg urωv ιατρΦv με τoUξ διdQoρoυg oργαvιoμo0g (lKA-

ETAM, oΠAΔ, oAEΕ}, παραμ€vouv Kαι ιo1ιioυν ωq 61oυv.

o EoΠYγ Θα αvαλ&,βει δλεq τtζ Uπoχρειi:oειg τωv επl μ6ρoυ9 oργαvιoμΦv πoυ

τoν oυvθ6τoυv. Eιδικ( αvαQoρd 6γιvε για τηv oλoκλ{ρωoη τωv ιατρικιilv

πρooληΦεωv σεo IKA-EτAM Kαι για τηv απoπληρωμη τωv Uπoχρειiloεωv τoυ

oΠAΔ dvαvτι τωv ιατριbv.

Δεv δ6Θnκ διευ
1) Πoιog Θα ε[vαι o αριΘμ6ξ τωv εξυπηρετoυμ6vωv ημερηolωg αοQαλιoμθvωv

εvτ6g τoυ τετραιilρoυ ωραρioυ τωv αυμβεβλημ6vωv με τov EOΠYY

ελε υ Θερoεπαγγελματιιilv ιατρ ιilv.

2) Πoιεg ιατρικθq πρdξειg εvoωματιilvovταL στηv ιατρικη επ[oκε$η.

3) Πoιεg Θα εLvαι oι απoζημιιiroειg τωv μη εvσωματωμ6vωv σrην ιατρικrj

επLoκει.pη πρdξεωv (δεv επιβεβαιιbθηκε η ιo10q τoυ υQιαrd.μεvoυ ιατρικoιj

κoαεoλoγloυ πoυ πρoβλ€πεται απ6 Π.Δ.)

4) Πoια Θα ε[vαι η σχdση εργαoiαg τoυ EoΠ\rf με τoυξ εργασrηριακoιiq ιατρoΟg

ωξ αUτoαπαqoλo0μεvoυξ ελευθερoεπαγγελματlεg Και πoLα η σχ6ση με τLξ

επι1ε ιρ η oε ιξ πoυ παρ€1o uv αvτ[αroι1ε g υπη ρ εoiε g

5) Πoια Θα εivαι τα α\ΓtιKειμεvικιilg αδιαμQιoβriτητα κριτηρια επιλoγrig τωv

ιατριi.lv πoυ θα oυμβληθoOv με τov EoΠ\Υ.

6) Π6τε θα γlvει η εκκρεμo0σα απoπληρωμ{ τωv oQειλιbν τoυ oΠAΔ , oι

oπolεg oQειλθg €1oυv καΘυατερηoει αvεπ[τρεπτα παρd τιg κατ&, καιρo0g

διαβεβαιιboειg τηg Διo[κηoηg τoυ.

7) Π6τε Θα πραγματoπoιηΘo0ν oι διoριoμol τωv ιατριilv τoυ ]KA βαoει τηg

πρoκriρυξηξ τωv 1860 θθoεωv, μετα Και τηv διαβεβαlωση τηξ Διolκηoηg τoυ

lKA-ETAM 6τι θ1ει oλoκληρωθεl τo 6ργo τωv ΣKE]onlKA.

8} Π6τε θα υλoπoιηθεl τo θεoμoθετηθ€v ιατρικ6 βαΘμoλ6γιo σεoυζ ιατρo0g

τoυ ΣEYΠ]KA.

o Π.l.Σ. 1αρακτ{ριoε δημ6σια ωζ πρ61ειρo, ατελ6oQoρo Kαι αvεπαρκθg τo ωg dvω

oυvoλικ6 αxθδιo γLα τηv ιατρικη απαq6ληση Kαι τιg αμoιβθg τωv ιατριilv cπα πλαi.oια

τoυ ΕoΠYY.

o Π.l.Σ. εξεδηλωoε &μεoα τηv καΘετη αvτ[Θεo{ τoυ αcιg αι$vlδιεg και εv κρυπτιil

απoQdoειg και voμoΘετικ€g τρoπoλoγlεg 6πω9 η αQαlρεoη τηq δυvατ6τηταg

σUvταγoγραΦηoηq τωv Lατριilv πou υπηρετoΟv σto IKA-ETAM και μελλovτικd σtov

ΕoΠYY με τo αιτιoλoγικ6 τηg UπερσυvταγoγρdQησηq, τηv voμoΘετικη υπ6δειξη αroυg

7.
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ιατρo0ξ τoυ lKA vα πρoμηΘευτoOv oι iδιoι επ' απoδε[ξει τov ηλεκτρovικ6 εξoπλιoμ6,

πρoκειμ6voυ vα εQαρμocπει η* ηλεκτρovικη oυvταγoγρd,Qηoη στιξ Mov&,δεg Yγε[αg

τoυ lδρ0ματoξ, κ.λπ.

Aδιαπραγμdτευτη ηταv η Θ6oη τoυ Π.l.Σ. σε 6λε9 τιξ oυvαvτηoειg πoυ

πραγματoπoιηΘηκαv με τoυξ κυβερvητικo0g παρ&γoιrcεg, 6oov αΦoρ& τo

πρoαvαQερΘ6v Διεκδικητικ6 Πλαloιo πoU ΦηΦLαcηκε απ6 τηv πρoηγoιjμεvη Γεvικη

Συv6λευoη.

o Παvελλfvιog lατρικ69 Σ0λλoγog oε 6λo τo διdαcημα πoυ μεooλd,βηoε αrηριξε με
δημ6oιε9 αvακoιvιilσεtq και κdλυιpε 6λε9 τιg κιvητoπoιηoειg πoυ πραγματoπolησαv oL

επ[ μ€ρoυg lατρικoL Eργαoιακo[ Φoρεlq (oENΓE, ΠoΣEYΠlKA) και oι μεγd,λεg

Eργαoιακθg Evιiloειg (AΔΕΔY, ΓΣΕE).

To Yπoυργε[o Yγε[,αg χωριq vα πραγματoπoιrioει καv6vαv oυoιααrικ6 διd,λoγo

αvακolνωoε α1€διo σUγχωvε0oεωv τωv voσoκoμεlωv τηg 1ιbραg, με καταργrjoειg

δια$6ρωv τμημdτωv και μειΦoειg κλιvιbv, βαoιζ6μεvo σε αμ$ιoβητoιiμεvα ατoι1ε[α

πoυ &vτληoε απ6 τov απρooδι6ριατηg θωq τιilρα εγκυρ6τηταξ Uγειovoμικ61dρτη τηg

χιilραξ, τoυ oπoloυ η o0vταξη απλιilg ξεκlvηoε και συvεχLζεται. Η κoιvoπolηoη τoυ

συγKεKριμ€voυ o1εδ[oυ πρoκdλεoε €vτovεg αιrrιδρdoεLq τoυ ιατρικo0 κ6oμoυ και

ε0λoγεg αvηoυ1lεg oε oλ6κληρo τov κotvωvικ6 ιαε6. o Π.l.Σ. επεorjμαvε στην Πoλιτικη

Ηγεo[α τoυ Yπoυργε[oυ Yγεlαg, αco lατρικ6 Σιi:μα oυvoλικιilg και σtηv κoιvri γvιilμη,
τα ooβαρα λ&Θη Kαι την πρo1ειρ6τητα τoυ κειμ6voυ πoυ δ6Θηκε απ6 τo Yπoυργε[o,

ειδικ6τερα σε 6τι α$oρd τιg MEΘ και d,λλεg αvτlαcoι1εg κριoιμ6τηταg Movdδεg

Yγε[αg. EπιoημdvΘηκαv επloηg τα κα[ρια λd'Θη oργd,vωoηξ σε voσoKoμεlα αιxμriq

6πω9 ε[vαι o Eυαγγελιoμ6g, τo Γενικ6 Kρατικ6 Noooκoμεlo AΘηvιilv, τo Γεvικ6 Kρατικ6

N[καιαq, o ΕρυΘρ69 Σταυρ69 Kαι τα μεγd,λα Noooκoμεlα τηg Θεoααλoviκηg και αMωv
περιo1ιilv.
o Π.l.Σ. απα[τηoε με επtμovη απ6 τo Yπoυργε[o Yγεlαq vα διαoQαλlσει τη λειτoυργ[α

εv6g τoυλd1ιαrov Noooκoμεloυ σε κdΘε Noμ6, πληρωg εξoπλιομ6voυ και

αιελε1ωμ6νoυ με πρoσωπικ6 τo oπolo Θα διαoQαλ[ζει τLξ υπηρεolεg Δευτερoβ&,θμιαg

Περ(.ΘαλιJ.lηq σrηv περιo1{. Επιoημ&vθηκε ειδικ6τερα 6τι η επιχεtρoOμεvη με[ωoη τωv

κλιvιilv χωριζ τηv ταυτ61ρovη αvαβdΘμιoη τηζ oργαvωoηg ατελ61ωoηg Kαι

εξoπλιoμo0 τωv voooκoμεlωv Θα επιQ6ρει δραματικη με[ωoη τoU επιπ6δoυ

περlΘαλι} ηξ τωv πoλιτιbν.
o Π.l.Σ. ζητηoε τηv €γκαιρη εvημ€ρωoη τoU για καΘε επι1ειρo0μεvη αλλαγη

πρoκειμ6vou vα γlvεται διdλoγog επl τηq oυolαg και δηλωσε τηv Kατηγoρηματικη τoυ

αιrrlθεοη σε Kαταργηoειg τμημdτωv σε συγχωνε0oειq Kαt σε oπoιεoδηπoτε περικoπ69

πoυ Θα απoβo0v ειg βdρog τηg περLΘαλΦηq τoυ λαo0.



AtIEΛEγΘEPΩΣH Toγ !ATP!KoY EaAΓΓEΛMAToΣ
Mε αQoρμri τηv oριαεικη θvταξη τoυ ιατρικo0 επαγγ6λματoξ cπιg διατdξειg περl
επαγγελματικrig απελευΘθρωσηξ o Yπoυργ69 YγεLαg κατηργηoε τηv voμικη
κατo10ρωoη τηξ oυμμετo7E{g ιατριilv κατd, 51% αrιg ιδιωτικ69 μovdδεg παρo1ηg

υπηρεoιιilv Πρωτoβ&Θμιαg Φρovτlδαg Yγε[αg. Aυτη η εξ€λιξη εμπoρευματoπoιεl
πληρωg τηv Yγεiα Kαι πρoετoιμd,ζει τη αrαδιακη κατd,ργηση τωv ιδιωτικιilv ιατρεLωv

απoδlδovταξ τηv απoαcoλri τoυξ σto επιχειρηματικ6 κεQdλαιo, εvιb σfoυq vθoυg

ιατρoOq επιQυλdoσει τη 1αμηλ6μιoθη και αvαvτlαεotχη με τo θργo πoυ Θα παρd'γoυv
αμoιβιj τouq.
o ιατρικ69 κ6oμo9 αvτθδραoε δυvαμικΦ cπo πρ6o$ατo Kαι παλαι6τερo παρελΘ6v, oε
κd,Θε αvαλoγo επι11ειρo6μεvo νoμoΘετικ6 εγ1ε[ρημα.
o Π.1.Σ. δημooιoπolηoε τηv αιrrlθεorj τoυ oε αυτηv τηv v€α επ[Θεoη πoυ δ61θηKε o

ιατρικ69 κ6αμoq και απα[τησε τηv μ6vιμη εξαLρεoη τoU ιατρικo0 επαγγθλματog απ6
τιg διατdξειg περ[ επαγγελματικrjq απελευΘθρωσηξ.

AΝAMoPΦΩΣH NoMoΘEΤlκoY ΠΛAlΣloY |ATP|KΩN ΣYΛΛoΓΩN
Π&για διεκδ[κηοη τoU Π.l.Σ και τoU ιατρtκoιi οιi.lματoq γεvικd, υπriρξε η αvαμ6ρΦωoη
τηζ voμoΘεolαg πoυ δι€πει τη Θεoμικri υπ6αταoη Και τη λειτoυργ[α τωv lατρικιilv
ΣυΜ6γωv ωg επιoriμωv oυμβo0λωv τηg Πoλιτε[αg, o0μQωvα Kαι με τα ιo1ιiovεα (πηv

EυρωπαIκri 'Evωαη. Πρ6κειται για α[τημα τo oπolo δεv ειiριoκε εuηκoα ιi:τα απ6 τιg
κατd καιρo0g κυβερvιioειq, πρoKειμdvoυ vα υπdρξει Kαι η απαιτo0μεvη voμoθετικrj

ρ0Θμιoη. Aπ6 την πρoηγo0μεvη Yπoυργ6 Yγεtαq Kα :εvoγιαvvακoπo0λoυ υπrjρξε

θετικη καd αρ1&,g αvταπ6κριση ατo α[τημα τoυ Π.l.Σ. και ζητrjθηKε η διαμ6ρ$ωoη
ειδικηg ειorjγηoηξ.τo Δ.Σ. τoυ Π.1.Σ. αv6Θεoε oε ειδικη επιτρoπr! τη διαμ6ρQωoη τηg

ειoηγηoηξ πρoκεtμ6voυ vα τεΘε[ oε διαβo0λευoη με τoυq lατρικo0g Συ}ιλ6γουξ Kαι vα
υπoβληΘεl αρμoδ[ωg. H απo1ιilρηoη τηζ Kαξ :εvoγιαwακoπo6λoυ απ6 τo YπoυργεLo

Yγε[αg αv6αιειλε αυτri τη διαδικαo[α η oπolα δεv επαvεvεργoπoιηΘηκε με τη

oημεριvri ηγεo[α τoυ Yπoυργε[oυ Yγε[αq. AιsvιδLωg o Yπoυργ6q Yγεiαξ σrα πλα[oια
&τυπηg oυvdvτηoηq τoυ με εKπρooιbπoυg τoυ ιατρικo0 κ6oμoυ, αvακolvωσε τηv

πρ6Θεori τoυ vα μεταβιβdσει τηv αρμoδι6τητα €κδooηg αδειαg αoκηoηg ιατρικo0
επαγγθλματoq και lδρυoηg Mov&δωv Παρo1ηg ΠρωτoβαΘμιαq Φρovτlδαg Yγεlαg, απ6
τιg ΠεριQερειακ6q Aυτoδιoικηoειg σtouq lατρικo0g Συ}ιλ6γoυζ.Tηv πρ6Θεoη τoυ αυτrj

επαvθλαβε o Yπoυργ6g Kαι πρoξ τηv αvτtπρoσωπεlα τoU Π.l.Σ., σto πλαloιo
πρoγραμματιoμ6vηq oυvd'vτησηξ cπo Yπoυργε[o. Eκ μ€ρoυξ τoU Π.l.Σ. επιoημ&vθηκε
6τι η συγκεKρLμ6vη εκ1ιilρηoη κρ[vεται Θετικd, αMd μπoρε(, vα θ1ει oυoιααcικ6
περιε16μεvo μ6vov εQ6oov oυvoδευτεi απ6 oυvoλικ( αvαμ6ρQωση τoυ voμoθετικo6
πλαιoloυ τωv lατρικιbv Συλλ6γωv. T6θηκε δε υπ6ι.pη τoυ Yπoυργo0 6τι oι πλεlαcoι τωv

lατρικιilv Συλλ6γωv τηg Περι$θρειαg αcερoι}vται πρoξ τo παρ6v τoυ αvαγκαLoυ

πρoσωπLκo0, τωv π6ρωv Kαι τoυ εξoπλιoμo0 πoυ απαιτε[ταL πρoκεtμEvoυ vα Q€ρoυv
επιτυ1ιi:g ειg π€ραg τo απαιτoOμεvo διoικητικ6 6ργo πoυ μ61ρι τιbρα αoκε[ται απ6 τιq

Δημ6oιεg Yπηρεolεg.
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Kυρ[εg και Kιiριoι Συvdδελ$oι,

Στηv ooβo0oα oιKovoμιK{ και κoιvωvικη κρ[oη Kαι σcLξ παvτoειδεlg τηg 1ιilραg μαg
δεoμε0oειg 6vαvτι τωv ΔιεΘvιbv oργαvιoμιilv, oι απρoκαλυπτα διακηρυγμ*vεg

κυβερvητικdg πoλιτικ69, πρooεγγlζoυv με αrεvα λoγιατικd κριτ{ρια τα πρoβληματα
πoυ σχετlζovται με τηv Yγε[α τωv πoλιτιirv.
oι πoλιτικ69 αυτ69 oδηγo0v σε περιoριoμ6 τωv δημ6oιωv δαπαvιilν για τηv υγε[α και

σε περιαcoλη μιoΘoλoγικιilv, εργαoιακιilv και αo$αλιcrcικιilv-oυvταξιoδoτικιilv
δικαιωμdτων τωv εργαζ6μεvωv υγεLovoμικιi:v, και βεβαLωq Kαι τωv γιατριilv, με
oδυνηρ& απoτελ6oματα για τηv υγε[α τωv πoλιτιilv και τoυq λειτoυργoOq τηg.

Xρ6og τoυ ΠlΣ ε[vαι vα Uπεραoπιαrε[ oΘεναρd, τα δικαιιbματα Kαι τo βιoτικ6 επLπεδo

τωv εργαζ6μεvωv γιατριilv καΘιilg και τηv επιαεημoνικη Kαι εργαoιακη τoυq

αξιoπρ6πεLα αγωvιζ6μεvog ταυτ61ρovα για πoιoτικ69 και αvαβαθμιoμ6vεg δημ6oιε9

υπηρεolεg υγεLαg για τoUq πoλ[τεg.

Στo περιβd,}ιλ,ov τωv γεvιK6τερωv αρνητικΦv συγκυριιilv, απαιτoOvται oυατηματικ69

δρd,oειg, ιboτε vα διαoQαλιoΘo0v oι καλ0τερεg δυvατθg πρooπτικθg γtα τo lατρικ6

λειτo0ργημα-επd,γγελμα KαL vα αvτLμετωπιατo0v επιτυ1ιilg τα επιτακτικα
πρoβληματα.

Aγαπητθg και Aγαπητo[ ΣυvdδελΦoι,

H κριοιμ6τητα τωv περιατdoεωv τιq oπolεg βιιi.lvoυμε Θ€τoυv επιτακτικη τηv

αvαγκαι6τητα επαναβεβαi,ωoηg τηξ oυvoλικrjg υπ6αεασηq Kαι πoρεlαg τoυ

ΠαvεMrivιoυ lατρικo0 Συλλ6γoυ.
Η αναγκαι6τητα αυτli υπαγoρε0εται απ6 τo διαμoρQo0μεvo v€o ιατρικ6 εργαoιακ6
περιβdλλov σto oπolo αvακαΘoρLζovται με τραυματικ6 τρ6πo oι επαγγελματικ€g

ιδιαιτερ6τητεq τωv επ[ μθρoυg ιατρικιbv oμd'δωv, 6πω9 oι voσoKoμειακol ιατρoi, oι
ιατρo[ τoυ l.K.A, oι αυτoαπαqoλo0μεvoι ελευθερoεπαγγελματlεg ιατρo[ κ.λπ. To vθo

περιβd,}λov αναπ6Qευπα επηρε&ζει και αvακαθoρlζει και τιg επ[ μ6ρoυ9 ιατρικ6q

oυ vδικαλιαrικ€ g oργαvιboε ιg.

Δια1ρovικd, αvαMo[ωτη αξ[α, αoQαλ6g αv&1ωμα σrηv πλημμυρ[δα τωv αvεξ6λεγκcωv

μεταβoλιilv Kαι κιβωτ69 διαQ0λαξηξ τωv αξιιi,lv τoυ Lατρtκo0 oιilματoq παραμ6vει και
αvαδε ικv0 εται o Π αvελλη vιog l ατρ ικ69 Σ0}ιλ,oγo g.

Στo πλαloιo αυτ6 επιβd}ιλεται:
1) ΣαQηq και λεπτoμερηq επαvαβεβα[ωoη τoυ διεκδικητικo6 πλαιoloυ
2) Avακαθoριoμ6g Kαι δια1ρovικrj συσcηματoπolηoη

κιvητoπoιr]οεωv και
τωV αγωVισΓtκωv

3) Io11υρoπolηoη τηg Θεoμικηg υπ6αιααηξ τoυ Π.l.Σ. oε o16οη με τηv Πoλιτε[α, τηv

κoιvη γvιi:μη Kαι τo ιατρικ6 οιilμα.
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Τo διεκδικητικδ πλαloιo πρθπει vα εvεργoπoιεl 6λε9 τιq επιμθρoυg μικρ6τερεξ η

μεγαλιjτερεE σε αριΘμ6 ιατρικθg oμdδεg, oι oπolεg πρooδoκoOv τηv καταλυτικη

παρ6μβαση τoυ Π.l.Σ ωg τoυ αvτιπρoσωπευτικ6τερoυ ιατρικo0 Qoρθα αεη 1ιilρα.

oι περαιτθρω κιvητoπoιrioεtq τoU ιατρικo0 κ6oμoυ επιβαλλεται vα διθπovται απ6

υπε0Θυvη ατρατηγικη, δια1ρovικri μεθ6δευoη και διαoQdλιoη τηξ oυvoλικηg

σUμμετoχηq. Η μθxρι τιilρα εμπειρi'α κατ6δειξε 6τι oι περισεασιακθg Kιvητoπolrloειg

δεv €1oυv πdvτα τo πρooδoκιbμεvo απoτθλεoμα καΘ6oov εξoυδετεριirvovται ε0κoλα

απ6 τηv πoλ0μoρQη κυβερvητικri πρακτικrj.

H oυoιααcικri ια1υρoπo[ηoη τoυ Παvε}λ{vιoυ tατρικo0 Συ}ιλ,6γoυ ωg Θεoμικo0 Qoρ6α

απθνα11rι αcιg κυβερvητικθg πoλιτικθg καt πρακτικθg απoτελε[ μiα εκ τωv ωv oυκ d,vευ

επιτακτικrj αvαγκαι6τητα για την απoτελεoματικri πρooπτικη τωv 6πoιωv απoQd,oεωv

ληQΘo6v. Aυτη η ισχυρoπolηoη δεv μπoρε[ vα πρoθλΘει o0τε κατd, παρα1ιilρηση τηq

κυβερvητικηq εξoυo[αg, o0τε απ6 τηv υπoαcι{ριξη τωv α}ιλων κoιvωvικιitv oμαδωv.

Η ιo10g τoυ Παvε}ιλ.r!vιoυ lατρικo0 Συ}ιλ,6γoυ βαo[ζεται απoκλειαcικd' και μ6vo σrηv

υπoατr\ριξη τωv lατρικιilv Συ}ιλ6γωv oι oπoloι τov oυvΘθτoυv, τωv ιατρικιilv

εργασtαKιbv oργαvιiroεωv πoυ συσπειριilvoυν τιg επ[ μθρoυg ιατρικ69 oμd.δεg και

6λωv τωv ιατριi:v πoυ απoτελo0v τηv επαγγελματικη τdξη πoU €1ει τηv ευΘ0vη

υλoπolηoηq τoU 6πoιoυ φ1εδιαομo0 υγε[αg.

To Διoικητικ6 Συμβoιiλιo αQoΟ απoτlμηoε 6λα τα διατρ6ξαvτα, αv€λυoε τηv

υQιαε&μεvη κατdcπαoη Kαι εrclμηoε τιq περαιτ€ρω πρooπτικθg, κατ6ληξε σεtζ

ακ6λoυ Θεg Θdoειg πρoτd,oειg.

ΔlEκΔlκHTll(o ΠΛArΣlo

. ΔιαoΦ&λιoη αξι6πιαεωv
ε$ημ6ρευσηξ, τα oπolα Θα

πρoiJπoλoγιoμ6.
. nρ6oληΦη τoυ αvαγκαloυ αριθμo0 v€ωv ειδικευμ€vωv και ειδικευ6μεvωv

γιατριi.lv πoυ 6πρεπε r]δη vα αεελε1ιbvoυv τα Noooκoμεlα o0μQωvα με τov

N6μo 3754l0g Kαι τηv αιrcικατd,αcαoη τωv oυvταξιoδoτo0μεvωv Και

απoχωρoOvτωv γιατριilv τoυ EΣY.

ο oλoκληρωoη τωV πρoσληΦεωv ειδικευoμ€vωv, oι oπolεg ηδη €πρεπε vα ε[1αν

πραγματoπoιηΘεf.

ο ΠρoιbΘηση τωv πρooλriΦεων τoυ αvαγκαioυ vooηλευτικo0 πρooωπικo0

Kαι αoQαλιilv πρoτ0πωv Kαι πρoγραμμ&τωv

1ρηματoδoτo0vται εξoλoκλιjρoυ απ6 τov κρατικ6
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. ΘεσμoΘ6τηoη oυαrιiματog δημ6oιαξ εKπαlδευoηg Kαι μετεκπαlδευoηg τωv

γιατριilv, κω τηq απoμdφυvσηξ oριoτικd τωv Φαρμακευτικιilv Eταιρειιi:v απ6
τov κρloιμo αυτ6 τoμ6α.

. Επ[λυoη τωv μειζ6vωv αo$αλιαεικιilv ζητημdτωv τωv voσoκoμειακιbv γιατριi:v
καt εκ v6oυ θvταξη τoυq αεα Bαρ6α και AvΘυγιειv& Eπαγγ6λματα.

ο AvαβαΘμιo'η τoυ εξoπλιoμo6 τωv Εργαατηρ[ωv τωv Noooκoμεlωv με τη

o0γ1ρovη βιotατρικη τε1voλoγ[α.

ο ΔιαoΦαλιoη τηq voσoκoμειακrig υπoδoμηξ oε κdθε voμ6 νε πλiρη εξoπλιoμ6
καt ατελ6χωoη με πρoοωπικ6 τo oπolo Θα διαoQαλLζει τtq υπηρεolεg
Δευτερoβd'Θμιαg Περiθαλι|l ηq σrηv περιo1η.

ZHTΗMATA IATPΩN IKA_ΕTAM
. Eπιτακεικη oλoκληρωση τηg διαδικαofαg διoριoμo0 τωv 1860 μovlμωv ιατριi:v,

oι oπolεq εκκρεμo0v .

o Αμεoη ενεργoπolηoη τoυ ΘεομoθετηΘ€vτog EπιαcημovικoO BαΘμoλoγloυ.
. Eπαvα1oρηγηoη τoυ επιδ6ματoξ BιβλιoΘηκηg.
. AvαΘειilρηoη oυαειiματog τηλε$ωvικoO ραvτεβo0 και εκσυγχρovιoμ6g τωv

υπηρεoιιilv υγε[αg ατo lKA-ETAM.
. ΔιαoQdλLση τηξ oμαληs λειτouργlαξ τωv Yγειovoμικιilv Movd'δωv τoυ lKA-ETAM

εv 6ι}ει εQαρμoγriq τoυ EOΠYY.

ZHTH MATA AγToAΠAΣxoΛoYM EN ΩN EΛEγΘEPoEΠAΓΓEΛMAT! ΩN |ATPΩN
. Eλε0Θερη θvταξη τωv επιθυμo0vτωv ιατρΦν σtov EoΠYγ, μ6oω γεvικηg

oυλλoγικiq o0μβασηξ με τov ΠlΣ, και αμoιβ69 κατd πρdξη και περ[πτωoη βd,oει
τoυ ιo1Oovrog ιατρικo0 κoαεoλoγloυ, χωριξ αριΘμητικ6 περιoριομ6 τωv
πρooε ρ16μεvων αoΘεvιilv.

o Διατriρηoη τoυ δικαιιilματog σrηv ηλεκrρovικη σUvταγoγρdΦηoη KαL

παραπεμπτικoγραQi,α τωv μη oυμβεβλημ6vων ιατριi:v.
r |ooτιβ[α ιατρικ{g υπoγραΦηs με γεvικrj εvεργoπolηoη τoυ N6μoυ 3627/2oo7

(παρd.ρτημα ll dρθρo 692) .

ο Aνακoαεoλ6γηoη τωv lατρικιilv Πρd'ξεωv βd,oει των εισηγrjoεωv τoυ KEΣY.

. Αμεoη εξ6Qληoη oΛΩN τωv osειλιilv τoυ oΠAΔ και τωv λoιπιilv Ταμεlωv πρoξ
τoUq oυ μβεβλη μ6voυg lατρo0g.

Π PΩτoBAΘM tA ΦPoNT!ΔAΣ YΓEIAΣ
ο KαΘι€ρωoη εv6q Evια[oυ Εξωvoooκoμειακo0 Συαιηματog ΠρωτoβdΘμιαg

Φρoιrιlδαg Yγε[αg, τo oπolo Θα εξυπηρετε[ ιo6τιμα 6λoυ9 αvεξαιρ€τωξ τoUξ

πoλ[τεg, με τηv απoκλειαcικr] oικovoμικri κ&λυι.l.lη τωv αoQαλιcπικιi.lv τoυζ
oργαvιoμιbv, Kαι τo oπo|o Θα αξιoπoιεl τo o0νoλo τoυ εξωvoσoKoμειακo0
ιατρικo0 δυvαμικo0 και τηg υQιαεαμεvηg Lατρoτεχvoλoγικηg υπoδoμηq.
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ENTAΞH ΣTA BAPEA κA!ANΘγRE|NA
. Yπαγωγη 6λωv τωv ειδικoτriτωv

επαγγ6λματα γtα αvτιKειμεvικo0g
ooβαρo0g λ6γoυ9.

τωv lατριi.lv cπα βαρ6α και αvΘυγιειvd
καt εξειδικευμθvoυg κατd ειδικ6τητα

ο Kατα τηv ιερd,ρ1ηοη τωv διεκδικηoεωv τoυ ΠlΣ παραμdvoυv σε ισχ0 Και

επtκαιρoπoιo0vται τα πdγια αιτ{ματα πoυ α$oρo0v τov ιατoικ6 πλnΘωριoμ6,

τηv ιατρικli αvερviα και τα ειδικ6τερα πρoβληματα των v€ωv lατoιirv.

Eπ[oηg, παραμ6νouv σrηv επικαιρ6τητα oι διεκδικrioειq τoU ιατρικo0 κ6oμoυ για τov

αoQαλιαιικ6 μαζ Φoρdα ETAA-TΣAY, γLα τηv διαο$αλιoη τηq αvτLKειμεvικηg

κατα1ιirρησηζ στoιχεlωv και διαρκo0g εvημ€ρωoηξ τoυ Γεvικoιi Yγειovoμικoιi X&ρτη

τηg Xιilραξ, VιC τηv lατρικ{ Φoρoλ6γηoη, τηv διαρκιξ επιμ6ρQωoη-εκπα[δευoη τωv

ιατριilv Kαι τηv δυoΦιiμηση τoυ lατρικo0 Σιilματog.

Η oυvoλικ{ και 61ι κατα περ[πτωoη διεκδ[κηoη oΛΩN τωv αιτημdτωv παραλληλωq,

απoτελε[ τov ακρoτελε0τιo λlΘo τηq διεκδικητικ{q απoτελεoματικ6τηταq τoυ ΠlΣ,

dvαycι τηg εκdαcoτε κυβερνητικ{g πoλιτικ{g.

πEΡAITEPΩ κlNHτo]lolHΣElΣ

ΕNHMEPΩΣH |ATPΩN
Συατηματικιi εvδελε1{g και τεKμηριωμ6vη εvημ6ρωoη 6λων τωv Lατρtκιbv κλ&δωv Kαt

oμd,δων για τo v6o διαμoρQo0μεvo περιβd,}ιλ,ov σrηv ιατρικη απαα16ληoη με

εVεργoπolηoη τωv tατρικιirv ΣυM6γωv, τωv Eργαoιακιbv lατρικιilv oργαvΦoεωv και

τωv κατιi τ6πoυg εργασιακιirv oωματε[ωv.

ENHMEPΩΣH ΠoΛlΤΩN
Yπειiθυvη εvημθρωoη τηξ κoιvηg γvωμηζ για τtq επιrπιbοειζ ειζ 6τι αQoρ& την

περ[θαλι}η τωv πoλιτιilv, μ6oω oυvε1ιi-lv δελτ[ωv τι3πoυ, μθoω τoυ διαδικτ0oυ Kαι με
κατd, τ6πoυg oργd'vωoη εvη μερωτικιilv η μερ[δωv. Παρα1ιi:ρηση συvειrcειjξεωv τ0πoυ

απ6 τov ΠlΣ καιτoυξ lατρικo0g Συ}ιλ6γoυ9.

ΔYNAMIκEΣ ΠAPAΣTAΣE!Σ
Πpαγματoπolηoη δυvαμικιilv παρασtd,oεωv τoυ ΠlΣ με τoυξ lατρικoOq ΣυM6γoυg

εvιbπιov καΘε κυ βερvητικriq αρxri g.

Evημ6ρωoη Kαι εvεργoπolηoη των Eυρωπα1κιi;v lατρικιbv oργαvιoμΦv.
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ENΗ MEPΩTIκEΣ ΣYΣκEψE|Σ
Πραγματoπoiηoη κoιvιirv εvηβερωτικιilv oυoκ€ιpεωv με τoUζ κoιvωvlκo0q Qoρει,g
(AυτoδιolKηση, ΓΣEE, AΔΕΔY, oΛME, κ.λπ.).

AΠ EPΓIAκEΣ κl N HToΠotHΣElΣ
Διoργdvωoη απεργιακιi:v Ktvητoπoιlioεωv, εν6ι}ει τωv περαιτ6ρω κυβερvητικιilv

μεΘoδε0oεωv. Yπoαεrjριξη τωv κtvητoπoιηoεωv τωv κλαδικιbv oυvδικαλιαεικιbv
oργαvιiroεωv.

Aγαπητ69 Kαι αγαπητo(, oυvd,δελQoι

Η παρo0oα ειoriγηoη oυvτα1Θηκε με oκoπ6 τηv καταγραQrj τηq τρ€1oυoαg
κατdαcαoηg, τηv επαvαβεβαlωoη τoυ διεκδικητικo0 πλαιο[oυ και τηv
επLKαLρoπo[ηoη τωv δρdιoεωv πoυ πρ6πει vα αvαληQΘo0v.

Η ειoriγηoη ε[vαι αvoικτri σε περαιτ6ρω εμπλoυτιoμ6 πρoκειμ6voυ vα oυμπεριλd,βει
τoυξ πρoβληματιoμo6g καL τιξ πρoτ&oειg 6oo τo δυvατ6v περιoooτ€ρων oυvαδ6λQωv.
To Διoικητικ6 Σuμβo0λιo θ1ει τηv πd,για εξoυoιoδ6τηoη vα εvεργoπoιηoει 6λε9 τιg
απαιτo0μεvεg δρ&oειg πρoκειμ6voυ vα πρoωθηΘoOv τα ζητ{ματα πoυ
αvαπτOooovται. Πρoq τo0τo 1ρειdζεται oυvε1ηg επαγρ0πvηση Kαι αγωvιαcικ{
ετoιμ6τητα Φατε o0ooωμog o lατρικ69 K6oμoq τηξ xιilραq vα απαιτηoει δυvαμικ& τηv
επλυoη τωv πρoβλημdιτωv τoυ.
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