
ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΟΤ ΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤ 

ΔΝΙΑΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΠΑΡΟΥΧΝ ΤΓΔΙΑ 

 Πξσηίζησο επηζεκαίλνπκε ηελ αλππαξμία ησλ νλνκάησλ ησλ θνξέσλ θαη 

πξνζώπσλ θαη ηνπ επηβιέπνληνο Υπνπξγείνπ ή Οξγαληζκνύ, πνπ πξνέβεζαλ 

ζηε ζύληαμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σρεδίνπ. 

 Αλεμαξηήησο πεξηερνκέλνπ, δηαπηζηώλεηαη γηα κηα θνξά αθόκε, ε απνπζία 

ησλ Ιαηξηθώλ Σπιιόγσλ θαη ηνπ Π.Ι.Σ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ 

πξνηεηλόκελνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ Υγείαο, πνπ πεξηιακβάλεη πξνζιήςεηο 

ηαηξώλ, πεηζαξρηθέο θαη νηθνλνκηθέο θπξώζεηο, ακνηβέο θ.α. 

 Κπξίαξρνο ζηόρνο ηνπ Σρεδίνπ είλαη πξώηηζηα νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, 

ζέηνληαο ην πνηνηηθό ζηνηρείν ησλ ππεξεζηώλ πγείαο ζε δεπηεξεύνπζα κνίξα 

γεληθόινγα θαη κε επρνιόγηα πεξί ηζόηηκεο πξόζβαζεο όινπ ηνπ πιεζπζκνύ 

ζε εληαίν ζύζηεκα παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο. 

 Οξζνινγηθά πξνζεγγίδνληαο ην Σρέδην, δηαπηζηώλνπκε ηελ αλππαξμία 

πιήξνπο θαη εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο, πνπ λα ηεθκεξηώλεη έλα ζύλνιν 

επηινγώλ πνπ ζπληζηνύλ θαζνξηζηηθέο παξακέηξνπο ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο. Η όιε δνκή ηνπ ζρεδίνπ εμαληιείηαη 

απνθιεηζηηθά ζε δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα θαη ζέκαηα ηηκνιόγεζεο. 

 Δίλαη ζαθέο όηη ην ρέδην απηό έλα θαη κόλν ζηόρν ππεξεηεί, ζην λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο δεζκεύζεηο θαη ηα κέηξα πνπ επηβάιινπλ ην 

Μεζνπξόζεζκν Πξόγξακκα θαη ν Δθαξκνζηηθόο Νόκνο, πνπ πξνβιέπνπλ 

κείσζε ησλ δαπαλώλ πγείαο θαηά 2,122 δηο κέρξη ηέινπο ηνπ 2015, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηε Φαξκαθεπηηθή δαπάλε. 

 Με ην Σρέδην Εληαίνπ Καλνληζκνύ, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ν ΕΟΠΥΥ 

ζπλνδεύεηαη από ζεκαληηθή κείσζε Δηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ θαη 

ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξώλ, θαη’ επηηαγή ηνπ Μλεκνλίνπ. 

 Πξνβιέπεηαη ειάρηζηνο αξηζκόο γηαηξώλ, (ζην ζρέδην αλαθέξεηαη σο 

απαηηνύκελνο αξηζκόο ηαηξώλ ), πνπ ζα ζπλάςεη ζπκβάζεηο «νκεξίαο» 

δηάξθεηαο 2 εηώλ, κε εμεπηειηζηηθέο απνδεκηώζεηο θαη απηέο αθαζάξηζηεο 

θαη ρσξίο αζθαιηζηηθή θάιπςε,  κε ηνπο θόξνπο θαη ηα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα ελόο ηαηξείνπ λα έρνπλ εθηνμεπζεί. 

 Οη πξνβιεπόκελνη αξηζκνί αζζελώλ – αζθαιηζκέλσλ αλά γηαηξό, νδεγνύλ ζε 

ρξόλνπο πνπ κπνξεί λα αθηεξώζεη ν γηαηξόο γηα θάζε αζζελή , πνπ δελ 

ππεξβαίλνπλ νύηε ηα 10 ιεπηά, κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πνηόηεηα ησλ 

ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ. 

 Σεκεηώλεηαη όηη ζηα ππαγόκελα πξόζσπα ζηνλ Καλνληζκό, πέξαλ ησλ 

Τακείσλ Υγείαο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

Τακεία Απηαζθάιηζεο όπσο π.ρ. ην Ε.Τ.Α.Α. (Άξζξν 3) 
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 Απνκπζνπνηεί ηα κεγάια ιόγηα ηεο Ηγεζίαο ηνπ Υ.Υ.Κ.Α. γηα επηθέληξσζε 

ζηελ Πξόιεςε θαη ηε Πξναγσγή Υγείαο , κε θάιπςε ησλ εκβνιηαζκώλ, 

πξνγελλεηηθνύ ειέγρνπ, καζηνγξαθίαο, TEST-PAP, ρνιεζηεξόιεο, 

θνινλνζθόπεζεο θαη θαζαξίδνπκε κε ηελ πξόιεςε (Άξζξν 6) 

 Αλαθνξηθά κε ηελ Π.Φ.Υ. αθνινπζεί ην Σρέδην ηε γξακκή ηεο Κπβέξλεζεο, 

 λα αξλείηαη ηνλ ζαθή δηαρσξηζκό κεηαμύ Π.Φ.Υ. θαη Δεπηεξνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο,  ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ Π.Φ.Υ. θαη ηα 

εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ Ννζνθνκείσλ, ηα απνγεπκαηηλά ηδησηηθνύ ραξαθηήξα 

ηαηξεία κέζα ζηα Ννζνθνκεία, ηα νπνία θαη΄ εμαίξεζε ζα δηελεξγνύλ 

παξαθιηληθέο εμεηάζεηο ζε ηακεηαθνύο αξξώζηνπο ρσξίο έγθξηζε  ειεγθηή 

ηαηξνύ θαη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά 15%, δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνξνύλ αληηζέησο ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνύο. 

 Σνύην ζπληζηά έλα ηέρλαζκα εθηξνπήο ηεο ξνήο αζθαιηζκέλσλ πξνο ηηο 

δνκέο ηνπ ΔΤ, θαζηζηώληαο απηέο πξνηηκεηέεο ιόγσ έιιεηςεο 

δηαδηθαζηώλ ειέγρνπ θαη νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο, ελώ παξάιιεια 

δεκηνπξγείηαη θαζεζηώο αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ θαη αληζόηηκεο 

κεηαρείξηζεο έλαληη ησλ απηναπαζρνινύκελσλ ηαηξώλ. 

 Η δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ησλ ηαηξώλ πνπ αζρνινύληαη ζηηο δνκέο ηνπ Ε.Σ.Υ. 

κε ηελ Π.Φ.Υ., ζε Παλεπηζηεκηαθά θαη Σηξαηησηηθά Ννζνθνκεία, 

επεθηείλεηαη θαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξώλ θαη 

θαξκαθνπνηώλ, απηώλ θαη κόλν, από ηξηκειείο επηηξνπέο κε πεηζαξρηθέο 

εμνπζίεο θαη ην δηθαίσκα επηβνιήο πξνζηίκσλ, κε δίδνληαο ηε δπλαηόηεηα 

πξνζθπγήο ζην γηαηξό, θαηά ησλ Πεηζαξρηθώλ Απνθάζεσλ θαη ηεο επηβνιήο 

πξνζηίκσλ (Άξζξν 8). 

 Σην Άξζξν 9 κε ζαθήλεηα απνθιείεηαη ε δπλαηόηεηα ζπληαγνγξάθεζεο 

ζηνπο κε ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνύο, όπσο επαλαιακβάλεηαη θαη ζην άξζξν 18, 

απνθιείνληαο ηελ δπλαηόηεηα ειεύζεξεο πξόζβαζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε 

δεθάδεο ρηιηάδεο ηδηώηεο ηαηξνύο ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπο. 

 Πξόθεηηαη γηα ηελ απνζέσζε ηνπ εθβηαζκνύ, πξνθεηκέλνπ κεξίδα ηαηξώλ 

λα πξνζρσξήζεη ζην «ύζηεκα» επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

εμαζιίσζεο θαη άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο ηνπ «Φξαγθνδίθξαγθνπ».  

 Σπληζηά άκεζε πιελ ζαθή νκνινγία όηη ν θαλνληζκόο παξνρώλ Υγείαο 

ζηεξίδεηαη ζε πήιηλα πόδηα. 

 Γίλεηαη αλαθνξά ζηε ρνξήγεζε ησλ θαξκαθεπηηθώλ ηδηνζθεπαζκάησλ κόλν 

κε ζπληαγή ηαηξνύ, ρσξίο λα ηίζεληαη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο θαη θπξώζεηο 

ζην εθηεηακέλν θαηλόκελν ηεο απηνζεξαπείαο θαη ησλ ηξόπσλ 

θαηαζηξαηήγεζεο ζηε δηαδηθαζία δηάζεζεο ηνπ θαξκάθνπ, έλα πάγην αίηεκα 

ησλ Ιαηξηθώλ Σπιιόγσλ επί δεθαεηίεο. (Άξζξν 9) 

 Καζηεξώλεηαη ε ζπληαγνγξάθεζε θάζε θαξκάθνπ από ηαηξό ηεο 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο θαη ην εξώηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη, πνηόο ζα 

θαζνξίζεη ηνλ θαηάινγν θαξκάθσλ θαηά εηδηθόηεηα; Με επηθξεκάκελε 

πάλσ από ην θεθάιη ηνπ ηαηξνύ ηελ πεηζαξρηθή δίσμε θαη ηε ρξεκαηηθή 



πνηλή, αλά πάζα ζηηγκή θηλδπλεύεη λα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο, γηαηί θάπνηα 

επηηξνπή έθξηλε όηη θαθώο αλέγξαςε ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν. (Άξζξν 9) 

 Γηα ην Αλαιώζηκν Υγεηνλνκηθό Υιηθό δελ γλσξίδνπκε ην εάλ θαη θαηά πόζνλ 

εξσηήζεθαλ νη αληίζηνηρεο Επηζηεκνληθέο Εηαηξείεο. (Άξζξν 9) 

 Αλαθνξηθά κε ηα πξντόληα εηδηθήο δηαηξνθήο θαη ηνλ θαηάινγν ησλ 

λνζεκάησλ όπνπ είλαη απαξαίηεηα, ππεξβνιηθή ζεσξνύκε ηελ πηζηνπνίεζε 

ηεο Νόζνπ κόλν κεηά από γλσκάηεπζε Δ/ληε Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ή 

Κιηληθήο ηνπ ΕΣΥ ζρεηηθήο κε ηελ πάζεζε εηδηθόηεηαο θαηά πεξίπησζε. 

(Άξζξν 9) 

 Τν Άξζξν 10 πνπ πξαγκαηεύεηαη ηε Ννζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε αλαθέξεηαη ζε 

κηα ζεηξά Νόκσλ θαη Υπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ από ην 1992 έσο ζήκεξα θαη 

ζε πνιιά ζεκεία, πνπ αλαθέξνληαη ζηα εμαηξνύκελα ηνπ Ννζειίνπ, είλαη 

αζαθέο γηα ηνλ αλαγλώζηε. 

 Οη πξνβιεπόκελεο ακνηβέο γηα ρεηξνπξγνύο θαη αλαηζζεζηνιόγνπο, θαζώο θαη 

ηα έμνδα ρεηξνπξγείνπ θαη αλαηζζεζίαο, αληηζηνηρνύλ θαη θαηαβάιινληαη 

ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηα Π.Δ. θαη ηηο Υ.Α., απαμηώλνληαο ηελ 

πξνζθνξά ησλ ηαηξώλ θαη αλαδεηθλύνληαο ζε πνην επίπεδν νδεγείηαη ε πγεία 

ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, κε ηαηξνύο θαθνπιεξσκέλνπο θαη ππεξεζίεο πγείαο 

ππνβαζκηζκέλεο. (Άξζξν 10) 

 Επηζεκαίλεηαη όηη ζε κε ζπκβεβιεκέλεο Ιδησηηθέο Κιηληθέο δελ θαιύπηεη 

ηίπνηα, νύηε ηα ειάρηζηα από ην ηακείν πξνβιεπόκελα λνζήιηα, πνπ έσο ηώξα 

απνδίδνληαλ ζηνπο δηθαηνύρνπο. (Άξζξν 10) 

 Οκνίσο εθηηκνύκε όηη ε θαζνξηδόκελε δαπάλε γηα ηελ απνδεκίσζε 

απνθιεηζηηθήο λνζειεύηξηαο κε 32€ ηηο θαζεκεξηλέο θαη 40€ ηα 

Σαββαηνθύξηαθα, δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ζα 

κεηαθπιήζεη ζηηο ηζέπεο ησλ αζζελώλ. (Άξζξν 10) 

 Τελ ώξα πνπ ην Δεκνγξαθηθό Πξόβιεκα ζηε ρώξα καο είλαη νμύ, ην 

ρξεκαηηθό βνήζεκα ησλ 900€ ζε πεξίπησζε ηνθεηνύ, θάζε άιιν επηηπγράλεη 

εθηόο από ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θαηαδεηθλύεη ην πώο αμηνινγεί θαη 

ηεξαξρεί ε Κπβέξλεζε ηα ππαξμηαθά πξνβιήκαηα επηβίσζεο ηεο ρώξαο 

(Άξζξν 13) 

 Φπζηθνζεξαπείεο, Λνγνζεξαπείεο, Εξγνζεξαπείεο, Ψπρνζεξαπείεο 

απνδεκηώλνληαη ζε ηηκέο πνπ απέρνπλ θαηά πνιύ ησλ πξαγκαηηθώλ θαη ζα 

έπξεπε λα ππάξμεη πξόλνηα κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ αληίζηνηρσλ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαη απνδείμεσλ, ώζηε ην ππεξάλσ ηνπ θαιππηόκελνπ πνζνύ 

από ην ηακείν λα εθπίπηεη από ηελ θνξνινγηθή δήισζε. Υπάξρνπλ 

πεξηπηώζεηο πνπ νηθνγέλεηεο ζεθώλνπλ ζηαπξό καξηπξίνπ γηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο θαη ε πνιηηεία νθείιεη κε επαηζζεζία λα αληηκεησπίδεη ηηο 

δπζθνιίεο ηνπο. (Άξζξν 14 θαη 15) 

 Σην άξζξν 18 θαη 23 πνπ αλαθέξεηαη ζηηο Σπκβάζεηο, γηα κηα θνξά αθόκε 

επηβεβαηώλεηαη ν απνθιεηζκόο ησλ κε ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξώλ. 



 ην άξζξν 23 γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ΔΟΠΤΤ θαη γηα ηηο ζπκβάζεηο 

κίζζσζεο έξγνπ κε ηαηξνύο 23 εηδηθνηήησλ κε κεληαίεο απνδεκηώζεηο 

επηεηθώο απαξάδεθηεο όρη κόλνλ σο πξνο ην ύςνο, αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο 

παξνρήο ππεξεζηώλ. 

 Από ηνλ θαηάινγν ησλ 23 εηδηθνηήησλ ιείπνπλ παληειώο νη 

εξγαζηεξηαθέο εηδηθόηεηεο. ε όιν ην ρέδην κόλν ζην άξζξν 8 θαη ζε κηα 

γξακκή αλαθέξεηαη όηη «εθηεινύληαη  παξαθιηληθέο εμεηάζεηο από 

ζπκβεβιεκέλνπο εξγαζηεξηαθνύο γηαηξνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ», 

πέξαλ απηνύ ηίπνηα άιιν γηα έλα ηόζν ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο Π.Φ.Τ. 

(Άξζξν 23) 

 Η απνπζία μεθάζαξσλ όξσλ ζπκκεηνρήο ησλ εξγαζηεξηαθώλ εηδηθνηήησλ σο 

παξόρσλ ππεξεζηώλ πγείαο, ππνθξύπηεη ηηο θήκεο γηα παξάδνζε ηνπ ρώξνπ 

ζηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα. 

 Αδηαθαλήο αλαδεηθλύεηαη  θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ηαηξώλ, πνπ ζα 

ζπλάςνπλ ζύκβαζε κε ηνλ ΔΟΠΤΤ από 5κειε επηηξνπή αγλώζηνπ 

ζπλζέζεσο, πνπ ζπγθξνηείηαη θάζε ρξόλν, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ 

Γηνηθεηή, κε απόθαζε ηνπ Γ.., ην νπνίν θαζνξίδεη θαη ηα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο, θαηά ην «Γηάλλεο θεξλάεη, Γηάλλεο πίλεη.» 

 Τν όιν Σρέδην θαηά ηελ άπνςε ηνπ Ι.Σ.Α. ραξαθηεξίδεηαη από πξνρεηξόηεηα, 

ε δε επηρεηξνύκελε δηαβνύιεπζε είλαη γηα ηα κάηηα ηνπ θόζκνπ θαη επηδηώθεη 

λα ηεξήζεη ηνπο ηύπνπο, ε δε ζπλέρεηα ζα δείμεη όηη ζα λνκνζεηεζεί απηνύζην. 

 Επηρεηξείηαη λα ηεξεζνύλ θαη’ επίθαζε νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ελώ 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πξόθεηηαη γηα πξαθηηθέο πνπ ππνηηκνύλ ηε λνεκνζύλε 

ησλ πνιηηώλ θαη ππεξεηνύλ απνθιεηζηηθά ηηο δεζκεύζεηο ηεο Κπβέξλεζεο 

πξνο ηνπο Τξνηθαλνύο. 

 Ο παξώλ θαλνληζκόο παξνρώλ πγείαο, απνηειεί έλα αθόκα ζηάδην ζηελ 

επηρείξεζε θαηεδάθηζεο ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο θαη ηνπ επαίζζεηνπ 

ρώξνπ ηεο πγείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, ελώ παξάιιεια εκκέζσο πιελ 

ζαθώο αβαληάξεη απξνθάιππηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ζην ρώξν 

ηεο πγείαο. 

 Η δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σρεδίνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

άζθεζεο ηεο Ιαηξηθήο, εληζρύνπλ ζην έπαθξν ηελ ήδε δηακνξθσκέλε 

θαηάζηαζε, επλννύλ ηελ πεξαηηέξσ εκθάληζε θαη ελδπλάκσζε ησλ 

θεξδνζθνπηθώλ-εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ θαη 

ηνύην απνθιεηζηηθά ζε βάξνο ησλ απηναπαζρνινύκελσλ ηαηξώλ. 

 Με απηό ην ρέδην κεηαηξέπεηαη κεγάιε κεξίδα ηαηξώλ από ιεηηνπξγνύο 

ηεο πγείαο ζε θηελό ηαηξηθό δπλακηθό ελ αθζνλία, πξνθεηκέλνπ λα 

ζηειερώζεη ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί από επηρεηξήζεηο ή 

αιπζίδεο SUPER-MARKET ηεο πγείαο. 

 Αγλνείηαη θαη ε πθηζηάκελε ηάζε ζηελ Επξώπε γηα απνθιεηζκό ηεο ΠΦΥ ηνπ 

ηδησηηθνύ ηνκέα από θάζε κνξθή εκπνξίαο θαη ξνπήο πξνο απηή. 



 Ο Ι..Α. εκκέλεη ζηελ πάγηα ζέζε ηνπ γηα πιινγηθή ύκβαζε ηνπ ΠΙ  

θαη ησλ Ιαηξηθώλ πιιόγσλ, κε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ησλ 

επηζπκνύλησλ ηαηξώλ, ακνηβή θαη’ επίζθεςε θαη πξάμε θαη κε απζηεξό 

πιαίζην ειέγρνπ, πνπ πιένλ κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζε ζπληαγώλ θαη 

παξαπεκπηηθώλ θαζίζηαηαη  εθηθηό. 

 Θεσξνύκε σο ςεπδεπίγξαθν ηνλ πξνηεηλόκελν ζρεδηαζκό θαη επηθίλδπλεο ζην 

ζύλνιό ηνπο ηηο ζπληεινύκελεο αιιαγέο ζην ρώξν ηεο πγείαο, ηόζν γηα ηελ 

πεξίζαιςε ησλ αζζελώλ, άιια θαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ Ειιήλσλ ηαηξώλ θαη 

ηνπ ηαηξηθνύ έξγνπ. 

 Αλαθνξηθά κε ηνλ ΔΟΠΤΤ, δηαηξαλώλνπκε ηε βεβαηόηεηά καο, όηη ζα 

απνδεηρζεί ζλεζηγελήο, δηόηη βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε κείσζε ησλ 

δαπαλώλ, αγλνεί ην πνηνηηθό ζηνηρείν, απνθιείεη ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ γηαηξώλ πνπ επί δεθαεηίεο  ήζαλ ζηελ ππεξεζία ηνπ 

 πνιίηε θαη εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ απιήξσηνη εδώ θαη δπν ρξόληα. 

 Ελεκεξώλνπκε ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, όηη κε καζεκαηηθή αθξίβεηα 

νδεγνύληαη ζε νπξέο θαη ιίζηεο, θαζώο θαη ζε εμαλαγθαζκό λα βάινπλ βαζηά 

ην ρέξη ζηηο ηζέπεο γηα λα πξνζηαηεύζνπλ ηελ πγεία ηνπο, κε ηελ ππνβάζκηζε 

ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο δεδνκέλε. 

 Σελ ύζηαηε απηή ώξα ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ Κνηλσληθνύ Κξάηνπο, 

θαινύκε ηνλ Κν Πξσζππνπξγό, ηελ Κπβέξλεζε, ηα Κόκκαηα θαη ηνπο 

Έιιελεο Βνπιεπηέο λα αλαινγηζηνύλ ηηο επζύλεο ηνπο, λα πξνζηαηεύζνπλ 

ηελ Δζληθή Τπόζεζε ηεο Τγείαο θαη λα κελ επηηξέςνπλ ηελ πεξαηηέξσ 

ππνβάζκηζή ηεο. 

 Οη Ιαηξηθνί ύιινγνη θαη ν ΙΑ σο θαηά λόκν ζύκβνπινη ηεο πνιηηείαο ζε 

δεηήκαηα πγείαο, απαηηνύλ αλνηθηό δεκνθξαηηθό δηάινγν νπζίαο θαη δελ 

είλαη δηαηεζεηκέλνη λα παίμνπλ ην ξόιν ηνπ θνκπάξζνπ ζηα 

πξναπνθαζηζκέλα ηεο θπβέξλεζεο, νύηε λα ζηεξίμνπλ πνιηηηθέο 

ππνβάζκηζεο ηεο πγείαο ηνπ ιανύ θαη επηειηζκνύ ηνπ Έιιελα γηαηξνύ. 

 Σέινο, ν ΙΑ απνξξίπηεη ην ζρέδην ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ 

Τγείαο σο απαξάδεθην γνλαηνγξάθεκα γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο.  

 


