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Αξιότιμοι συνάδελφοι, 
 
Μς πρωτοφανή συμμετοχή και σε κλίμα αγωνιστικής κινητοποίησης και ενωτικής 
διάθεσης πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου 
Χανίων την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011. Οι ιατροί – μέλη του Συλλόγου 
ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ, έγιναν 
σημαντικές τοποθετήσεις από πολλούς συναδέλφους και ελήφθησαν αποφάσεις 
για την μετέπειτα πορεία του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων στο θέμα αυτό. 
 
Αναλυτικότερα αποφασίστηκε ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων να ακολουθήσει στο 
σύνολό τους τις αποφάσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και ιδιαίτερα: 
 

• Εκφράζει την άμεση στήριξή του προς τους Νοσοκομειακούς Ιατρούς και τις 
πρόσφατες αποφάσεις που έλαβε το Γενικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική 
Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ.   

 
• Απορρίπτει στο σύνολό του το κυβερνητικό σχέδιο για τον ΕΟΠΠΥ, ως 

απαράδεκτο και επικίνδυνο για την περίθαλψη των πολιτών, την 
αξιοπρέπεια του Έλληνα Ιατρού και του Ιατρικού έργου. 

  
• Καλεί το σύνολο των γιατρών να αντιδράσουν συνολικά και μαχητικά στις 

διαγραφόμενες εις βάρος τους και εις βάρος της υγείας του λαού, εξελίξεις, 
οι οποίες υπαγορεύονται από μία απάνθρωπη και ανεδαφική πολιτική για 
την υγεία στο όνομα της οικονομικής κρίσης. 

  
• Πραγματοποιεί 48ωρη προειδοποιητική Πανιατρική Απεργία για τις 8 και 9 

Σεπτεμβρίου 2011, με αφορμή την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης. 

  
• Ξεκινά ήδη ενημέρωση των μελών του και αγωνιστική προετοιμασία, ώστε 

κανείς γιατρός να μην υπογράψει την απεχθή και υποτιμητική σύμβαση με 
τον ΕΟΠΥΥ και αναστέλλει την έκδοση των τυχόν αιτούμενων 
πιστοποιητικών για διάστημα 3 – 6 μηνών. 

 



 Οι αποφάσεις αυτές, οι οποίες ευθυγραμμίζουν του Ιατρικό Σύλλογο Χανίων με τον 
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ψηφίστηκαν ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση. 
 
Η τελευταία απόφαση, περί αναστολής έκδοσης τυχόν αιτούμενων πιστοποιητικών 
για διάστημα 3-6 μηνών τέθηκε σε ξεχωριστή ψηφοφορία και ψηφίστηκε επίσης 
ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση. 
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος τύπωσε ανοικτή επιστολή προς τους ασφαλισμένους του 
ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, με την οποία τους εξηγεί την αδυναμία του νέου Ταμείου να 
λειτουργήσει στοιχειωδώς και τους ενημερώνει για τις επερχόμενες κινητοποιήσεις 
των γιατρών. Η επιστολή αυτή έχει ήδη δωθεί στα μέλη του Συλλόγου και βρίσκεται 
στις αναμονές των ιατρείων (μπορείτε να την διαβάσετε ως συνημμένη). 
  
Επίσης, ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων, στα πλαίσια της σειράς κινητοποιήσεών του, 
προγραμματίζει για τις αμέσως επόμενες ημέρες:  
 

• Ενημερωτική συνάντηση με τους επαγγελματικούς φορείς των Χανίων, στην 
αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Χανίων, την Παρασκευή  2 Σεπτεμβρίου  με 
στόχο την ενημέρωσή τους επί των επιχειρούμενων αλλαγών στην Υγεία και 
την αντίστασης των Υγειονομικών. 

• Συνέντευξη Τύπου την  Παρασκευη 2 Σεπτεμβρίου 2011, με αφορμή την 
2ήμερη Πανιατρική Απεργία της 8ης και 9ης Σεπτεμβρίου. 

• Συμμετοχή αντιπροσωπείας του στο Πανιατρικό Συλλαλητήριο που θα γίνει 
στη Θεσσαλονίκη κατά την διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης. 

 
Παραμένουμε όλοι σε αγωνιστική επαγρύπνηση. 
 
 
                                              Για το Δ/Σ 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
 
Μ . ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ                                        Μ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ   
 


