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ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ  

 

ην πάλει ησλ νκηιηηώλ: Γ. Παηνύιεο, Πξόεδξνο Γ Η..Α, Α. Παπαληθνιάνπ, 

Δηδηθεπόκελνο - Δθπξόζσπνο Π.Η., . Σζνύθαινο, Γ. Γξακκαηέαο Γ. Η..Α . ην 

Βήκα: Δηδηθεπόκελνη εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο. 

Με κεγάιε  επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σεηάξηε 26 Οθησβξίνπ 2011, ε 

ζπλάληεζε ησλ λέσλ γηαηξώλ θαη εηδηθεπνκέλσλ ζην ζπλεδξηαθό 

θέληξν ηνπ Θαηξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ. 

Γηα πξώηε θνξά, νη λένη γηαηξνί πξνζθιήζεθαλ επίζεκα από ην Γ ηνπ ΗΑ, θαηόπηλ 

εηζήγεζεο ηνπ πξνέδξνπ θνπ Γηώξγνπ Παηνύιε. 

Ζ πξνζέιεπζε ήηαλ καδηθή, ηδηαίηεξα από εηδηθεπόκελνπο, αλέξγνπο θαη γηαηξνύο ελ 

αλακνλή εηδηθόηεηαο, νη νπνίνη εμέθξαζαλ, κε πιήξε ειεπζεξία, ηηο απόςεηο ηνπο 

απέλαληη ζηα λέα κέηξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ρέδην Νόκνπ «Ίδξπζε 

Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ θαη Ηαηξηθώλ Δηδηθνηήησλ»  πνπ πξνσζεί ην Τ.Τ.Κ.Α. θαη 

ε  Κπβέξλεζε. 

Μέζα από κία πνιύσξε ζπδήηεζε, αθνύζηεθαλ ηα επηρεηξήκαηα θαη νη 

πξνβιεκαηηζκνί 
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όισλ. Ο πξόεδξνο ηνπ ΗΑ, θνο Γηώξγνο Παηνύιεο, ππεξζεκάηηζε ζηηο πξνηάζεηο 

ησλ 

Νέσλ Γηαηξώλ θαη εηζεγήζεθε ην αθόινπζν ςήθηζκα, κε ηε δέζκεπζε λα ην θέξεη 

πξνο ςήθηζε ζην επόκελν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ηαηξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ, 

θαζώο θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΠΗ, ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 2011. 

Ψήθηζκα 

«Η ζπγθέληξσζε ησλ Νέσλ Γηαηξώλ πνπ ζπλεθάιεζε 

ζήκεξα ν Θαηξηθόο ύιινγνο Αζελώλ, δήισζε ηελ θαηεγνξεκαηηθή ηεο 

αληίζεζε ζην επηνηθώο 

απαξάδεθην ρέδην Νόκνπ ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. γηα ζεζκνζέηζε εμεηάζεσλ ζε όια ηα 

ζηάδηα 

ιήςεο εηδηθόηεηαο, κεηαμύ πνιιώλ άιισλ απνξξηπηέσλ κέηξσλ.  

Σν ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην, κέζσ ηεο 

δξακαηηθήο κείσζεο ησλ ζέζεσλ εηδηθόηεηαο, κέζσ ηεο παξάδνζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο 

ησλ εηδηθεπνκέλσλ, αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο πξόζβαζεο ζηελ εηδηθόηεηα, ζηηο 

επηζηεκνληθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο απνθηνύλ ππεξεμνπζίεο, ζέηεη ηελ 

«ηαθόπιαθα» 

ζηελ επηζηεκνληθή, επαγγεικαηηθή θαη εξγαζηαθή πξννπηηθή όισλ ησλ λέσλ 

γηαηξώλ. 

  

ΑΠΑΘΣΟΤΜΕ: 

 Σελ άκεζε απόζπξζε ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

 Σελ παξαίηεζε ησλ ηαηξώλ-κειώλ ηνπ 

ΚΕΤ πνπ ζπλέηαμαλ ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην, εξήκελ ηνπ ηαηξηθνύ 

θόζκνπ θαη 

ησλ Θαηξηθώλ πιιόγσλ ηεο ρώξαο, ελ θξππηώ, θαη αγλνώληαο πιήξσο 

ηηο αλάγθεο 

θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ Νέσλ ηαηξώλ θαη ηεο Ειιεληθήο θνηλσλίαο 

 Καλέλαο πεξηνξηζκόο, ηνπιάρηζηνλ, 

ζηηο πθηζηάκελεο ζέζεηο  γηα ιήςε 

εηδηθόηεηαο 

 Άκεζε ζηειέρσζε ησλ λνζνθνκείσλ ζηε 

βάζε ησλ πξαγκαηηθώλ πγεηνλνκηθώλ αλαγθώλ ηνπ πιεζπζκνύ 

  

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ: 

 Καλέλαλ δηάινγν κε ην αλαμηόπηζην 

Τπνπξγείν Τγείαο, όζν ζπλερίδεη λα αγλνεί επηδεηθηηθά ηνπο κειινληηθνύο 

ζηπινβάηεο ηνπ ΕΤ 



 Σελ Σεηάξηε 2 Ννεκβξίνπ 2011 - 

Σεηξάσξε ζηάζε εξγαζίαο θαη ζπγθέληξσζε 

δηακαξηπξίαο ζηηο 11:00 π.κ. έμσ από ην Τπνπξγείν Τγείαο, κε ζπκκεηνρή 

όισλ ησλ 

ηεινύλησλ ελ αλακνλή γηα εηδηθόηεηα, ησλ Εηδηθεπνκέλσλ, ησλ Νέσλ 

γηαηξώλ θαη 

ησλ Εηδηθεπκέλσλ 

 Κάιεζκα ησλ Θαηξηθώλ Φνξέσλ ΠΘ, 

ΟΕΝΓΕ, ΕΘΝΑΠ θαη ηνπ Αγσληζηηθνύ Παληαηξηθνύ Μεηώπνπ, λα 

ζπκκεηέρνπλ καδηθά 

ζηελ παληαηξηθή δηακαξηπξία έμσ από ην Τπνπξγείν Τγείαο 

Καηά ηε ζπλάληεζε, ζπγθξνηήζεθε Πξνζσξηλή Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Η..Α., ε 

νπνία ζα αλαιάβεη λα ζπληνλίζεη ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

λέσλ γηαηξώλ θαη ησλ εηδηθεπνκέλσλ θαη ησλ αλέξγσλ. 

ηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΔΘΟΣΗΣΑ 
ΠΗΑΓΚΟ ΓΗΑΝΝΟΤΛΖ ΚΑΣ – ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΓΡΤΛΛΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΥΡΤΑ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΑΡΔΣΑΗΔΗΟ – 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΚΛΧΝΗΕΑΚΖ ΜΑΡΚΟ ΦΝΑ – ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΓΔΡΟΠΑΝΣΑ ΦΧΣΔΗΝΖ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ ΣΑΘΖ 

1ν ΗΚΑ – 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΓΚΑΛΗΑΣΟ ΗΧΑΝΝΖ 7
ν
 ΗΚΑ-ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΛΗΟΓΑΚΖ ΑΝΓΡΔΑ 

1ν ΗΚΑ – 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΚΑΦΔΣΕΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΟΠΔΛΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΣ – ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΜΑΡΗΝΟ ΓΗΧΡΓΟ 

ΓΔΝΗΚΟ ΗΑΣΡΟ-

ΛΑΗΚΟ 

ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΓΓΔΛΟ 1
Ο
 ΗΚΑ-ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΜΔΡΗΑΝΟ ΗΧΑΝΝΖ ΒΗΟΠΑΘΟΛΟΓΟ 

ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΑΡΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

Σηο επόκελεο κέξεο, κεηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΠΘ, ζα αθνινπζήζνπλ θαη 

λέεο δξάζεηο κε πξνηεξαηόηεηα ηε κεγάιε ζπγθέληξσζε θαη ηε θηινμελία ησλ 

Νέσλ γηαηξώλ ζηα  γξαθεία ηνπ ΚΕΤ. 

ηε ζπγθέληξσζε Νέσλ Γηαηξώλ εθηόο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΗΑ θ. Γηώξγν 

Παηνύιε, έιαβαλ κέξνο ηα εμήο κέιε ηνπ Γ ηνπ ΗΑ: 



Κνο Αρηιιέαο Ρέληεο, αληηπξόεδξνο Γ. Η..Α, Κνο ηάζεο Σζνύθαινο Γεληθόο 

Γξακκαηέαο Γ.. Η..Α,Κνο σηήξεο Γξίηζαο,  Κνο Γηώξγνο Μαξίλνο, Κνο Γηώξγνο 

Διεπζεξίνπ, Κνο σηήξεο Καιηακπάθνο, θνο Βαγγέιεο Εαθεηξίνπ,  θνο Θεόδσξνο 

Πηηζόιεο. 

Όζνη Νένη Γηαηξνί ραηξεηίδνπλ ην ςήθηζκα κπνξνύλ λα ζηείινπλ ηελ απνςή ηνπο 

γξάθνληαο ηελ ηδηόηεηα ηνπο ζην isathens@isathens.gr 
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