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Αγαπητές και αγαπητοί Πρόεδροι και Εκπρόσωποι, 

Οι εκλογές της 12ης Φεβρουαρίου 2012 γίνονται στη δίνη της μεγαλύτερης 
μεταπολεμικής κρίσης. Κρίσης κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής. 

Δοκιμάζονται αρχές και αξίες, περικόπτονται και ποδοπατούνται κοινωνικά 
δικαιώματα και κατακτήσεις χρόνων. Οι μισθοί και οι συντάξεις οριζόντια μειώνονται, 
οι αμοιβές τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και αμοιβές από παροχές υπηρεσιών των 
γιατρών βρίσκονται στο στόχαστρο των περικοπών. 

Η πολιτική του μνημονίου και της Τρόικας έχει στόχο την μείωση των κοινωνικών 
δαπανών.  Η υγεία υποβαθμίζεται και το σχέδιο που πέρασε, των δήθεν διαρθρωτικών 
αλλαγών στο σύστημα υγείας, είναι νομοσχέδιο περιοριστικής πολιτικής. Η μείωση 
των δαπανών Υγείας, κάτω του 6% του ΑΕΠ, από το σημερινό 10%, θα επιφέρει 
οδυνηρά αποτελέσματα στις παροχές υγείας - περίθαλψης των πολιτών και κάθετη 
μείωση των εισοδημάτων - αμοιβών των γιατρών. Αντί της αντιμετώπισης της κλοπής 
και της σπατάλης, αντί της αντιμετώπισης της διαφθοράς και των συμπεριφορών που 
την συντηρούν, επιλέγεται πολιτική υποβάθμισης και εξαθλίωσης. Το προηγούμενο 
διάστημα, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο, αλλά και με το συγκρουσιακό αγώνα 
μας, να ευαισθητοποιήσουμε τους υπεύθυνους φορείς της πολιτείας αλλά και την 
κοινωνία, για το τι θα επακολουθήσει. Νομίζουμε ότι ο ιατρικός κόσμος, σωστά 
ενημερωμένος και ευαισθητοποιημένος, θα δώσει στις εκλογές που έρχονται τις 
δικές του απαντήσεις. 

Ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΦΕΚ 3/11/2011) με τις μεγάλες 
επιβαρύνσεις στους ασφαλισμένους και ο Ν.3919/2011 που παραδίδει την ΠΦΥ στις 
εμπορικές επιχειρήσεις Υγείας και δημιουργεί άναρχη απελευθέρωση του ιατρικού 
επαγγέλματος, πρέπει να ακυρωθούν.

Επίσης πρέπει να ακυρωθεί η απαράδεκτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου 
262/16-12-2011 που ευτελίζει και απαξιώνει την ιατρική λειτουργία. 
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Γι’ αυτό είναι πιο αναγκαίο από ποτέ σε αυτές τις εκλογές να 
αναδειχθεί ισχυρή συνδικαλιστική ηγεσία.

Να έχει γνώση, εμπειρία, να έχει καθαρή και δυνατή φωνή 
αλλά πάνω από όλα να είναι αξιόπιστη. Η παράταξή μας 
(ΔΗ.Κ.Ι. - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ) υπηρέτησε με συνέπεια και 
υπευθυνότητα όλα τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα 
της υγείας και των γιατρών. Πρέπει να κάνουμε ένα 
βήμα μπροστά, με ψυχραιμία, ευελιξία, δυναμισμό αλλά 
πάνω απ’ όλα, με τεχνοκρατική αντίληψη και γνώσεις, 
να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις και δυσκολίες. Η δέσμευσή μας, όπως και επί σειρά 
ετών κάνουμε, είναι να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την κοινωνική συνοχή και 
τα κοινωνικά προβλήματα, για την σύνθεση απόψεων, θέσεων και την ενότητα του 
χώρου, για τα συμφέροντα των γιατρών και της περίθαλψης του Ελληνικού λαού, για 
παλαιότερους αλλά προπάντων τους νεότερους που σε αυτούς στηρίζει τις ελπίδες 
της η κοινωνία μας αύριο. 

Η ψήφος, σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, θα έχει μεγάλη δύναμη, θα είναι ψήφος 
εμπιστοσύνης και ευθύνης, θα είναι ψήφος που θα τονώσει την δύναμη και την 
απόφασή μας να αγωνιστούμε, να ανατρέψουμε τις μνημονιακές πολιτικές της 
υποδούλωσης, της απεμπόλησης της Εθνικής κυριαρχίας και της οικονομικής 
περιθωριοποίησης. Να διατηρήσουμε την Υγεία του λαού σε ένα αποδεκτό επίπεδο 
παροχών, με αξιοπρεπή λειτουργία και αμοιβή του λειτουργού της. Είναι δύσκολο, 
αλλά με την δική σας συμμετοχή, με το δυναμικό σας «παρών» στις εκλογές, θα τα 
καταφέρουμε. Το απαιτεί το παρόν και το μέλλον. 

    

Μιχαήλ Βλασταράκος
 

Επικεφαλής ΔΗ.Κ.Ι- ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ Π.Ι.Σ.
Υποψήφιος Πρόεδρος Π.Ι.Σ.
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Με σεβασμό στην ιστορία της ΔΗ.Κ.Ι. στον ΠΙΣ, προχωράμε σε μια νέα πο-
ρεία, για την αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων της Υγείας, μέσα 
από το θεσμικό ρόλο του ΠΙΣ. 

Κριτήριο των επιλογών μας, η αξιοποίηση καταξιωμένων και έμπειρων συναδέλφων 
μας, με επιτυχή διαδρομή 
και θετικό έργο σε μεγάλα 
κλαδικά όργανα των για-
τρών. 

Νοσοκομειακοί, Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
- Ασφαλιστικά Ταμεία, Ελευ-
θεροεπαγγελματίες, Παν/
κοί, Στρατιωτικοί, Ειδικευό-
μενοι, νέοι γιατροί κ.λπ.

Η επιλογή ως επικεφα-
λής του ψηφοδελτίου της 
ΔΗ.Κ.Ι - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ του 
συναδέλφου κ. Μιχάλη 
Βλασταράκου, Προέδρου 
της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, γνωστού 
για τους αγώνες του, την 
συνεισφορά του σε επίλυ-
ση χρονιζόντων προβλη-
μάτων στον χώρο του ΙΚΑ, 
ελευθεροεπαγγελματιών, 
αλλά και νοσοκομειακών 
γιατρών, σηματοδοτεί την 
ενότητα του χώρου, την 
καθαρότητα της ιατρικής 
άποψης και την αταλά-
ντευτη πορεία. 

Π.Ι.Σ. - ΑΝΑΝΕΩΣΗ
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Ο ΠΙΣ οφείλει και πρέπει να συνεργα-
στεί με τους Ιατρικούς Συλλόγους, τα 
κλαδικά όργανα των γιατρών και με τις 
ιατρικές ενώσεις, να διασφαλίζει την 
προάσπιση της ιατρικής δεοντολογί-
ας και των «καλώς εννοούμενων συμ-
φερόντων» των γιατρών, αλλά και την 
υψηλού επιπέδου Υγεία - περίθαλψη 
του Έλληνα πολίτη.

Τα νέα δεδομένα, οι εξελίξεις στον 
χώρο της υγείας, οι νέες προοπτικές 
που ανοίγονται διεθνώς μέσα σε ένα 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και 
στην Ευρωπαϊκή ένωση απαιτούν την 
συνεχή, συνεπή και με υπέρβαση των 
σημερινών δομών δράσης λειτουργία 
του ΠΙΣ. 

Ο ΠΙΣ οφείλει να ασκήσει αποφα-
σιστικά, αλλά και δυναμικά, τον 
ηγετικό του ρόλο, συντονιστής 
του ιατρικού συνδικαλιστικού κι-
νήματος στην Ελλάδα, ισότιμος 
συνομιλητής της επίσημης κυβέρνησης, ως εκ του Νόμου επίσημος σύμβου-
λός της, αλλά πρωτοπόρος στους αγώνες με αλλαγή της Ιατρικής Νομοθεσίας 
και παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσμάτων με Κοινωνική αναφορά και Ιατρι-
κή φροντίδα. 

Ο ισχυρός, αταλάντευτος και καθοδηγητικός ρόλος του ΠΙΣ θα αποτελέσει δύναμη 
ελπίδας του γιατρού και του πολίτη. 

ΠΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ - ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΣ
ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΟΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
• Για τη ΔΗ.ΚΙ. - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ οι εκλογές της 12ης Φεβρουαρίου 2012 είναι οι κρισι-

μότερες από την εποχή της μεταπολίτευσης. Κι αυτό γιατί διεξάγονται σε μια περίο-
δο όπου ο χώρος της Δημόσιας Υγείας, αλλά και το λειτούργημα των ιατρών, υποβαθ-
μίζεται διαρκώς. 

• Η εφαρμογή του αδιέξοδου μνημονίου και η περικοπή των δημόσιων δαπανών ξεκίνη-
σαν από το χώρο της Υγείας και όλοι, ιατρικό προσωπικό αλλά και ασθενείς, βιώνουμε 
καθημερινά τις συνέπειες αυτής της λανθασμένης επιλογής.

• Ως παράταξη, μέσα από τη δράση μας στους Ιατρικούς Συλλόγους, αγωνιστήκαμε στο 
παρελθόν με συνέπεια, υπευθυνότητα και διεκδικητικότητα, για να δοθούν ολοκλη-
ρωμένες λύσεις στην πληθώρα των προβλημάτων που ταλανίζουν τόσο το χώρο της 
Υγείας, όσο και τον ιατρικό κόσμο. 

• Αγωνιστήκαμε ενάντια σε αυτούς που επιχειρούσαν να μετατρέψουν το χώρο της 
Υγείας σε πεδίο κομματικών συγκρούσεων και εξυπηρέτησης μικροπολιτικών σκοπιμο-
τήτων. Ενάντια σε αυτούς που απροκάλυπτα προωθούν την ιδιωτικοποίηση και εμπο-
ρευματοποίηση. 

•     Εναντιωθήκαμε με σφοδρότητα στους νόμους 3918/2011 (για τη λειτουργία του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ), 3919/2011 (με την άναρχο απελευθέρωση ιατρικού επαγγέλματος – ιδιω-
τικοποίηση της υγείας) και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου 262/16-12-2011 που 
απαξιώνουν και ευτελίζουν την ιατρική λειτουργία.

•        Αγωνιζόμαστε για να σταματήσουν οι απαράδεκτες περικοπές με κάθε τρόπο των 
          παροχών περίθαλψης και που επιβάλλει ο ενιαίος κανονισμός παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ     
         (ΦΕΚ 3-11-2011)
• Σήμερα, που αποδομείται από την Κυβέρνηση ό, τι απέμεινε από το ΕΣΥ, που οδηγού-

μαστε σε λειτουργική κατάρρευση των δημόσιων Νοσοκομείων, που οι αποδοχές μας 
μειώνονται διαρκώς και επιχειρείται η συνολική διαπόμπευση και διασυρμός του Ιατρι-
κού Σώματος, χρειαζόμαστε ισχυρή συνδικαλιστική εκπροσώπηση, για να μπο-
ρέσουμε να αντιπαρατεθούμε αποτελεσματικά στις αδιέξοδες επιλογές της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

• Χρειαζόμαστε μια ισχυρή φωνή απέναντι σε αυτούς που επιχειρούν με κουραστικούς 
μονόλογους, λέγοντας ψέματα και ανακρίβειες, χωρίς ουσιαστικό δημοκρατικό διάλογο, 
να προχωρήσουν σε αλλαγές στο χώρο της Υγείας, που αποδεικνύεται ότι εξυπηρετούν 
μόνον εισπρακτικούς λόγους, κι αυτούς ακόμη με αναποτελεσματικό τρόπο. Δεν υπηρε-
τούν όμως το συμφέρον του πολίτη.

• Εκπροσωπούμε τους ιατρούς που δίνουν καθημερινά τη μάχη, κάτω από εξαιρετικά 
δύσκολες συνθήκες και με χαμηλές αμοιβές, για να διασφαλίσουν υψηλή ποιότητα υπη-
ρεσιών υγείας σε εκατομμύρια πολίτες. 

• Αντιστεκόμαστε απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν να προωθήσουν πολιτικές που 
δεν υπηρετούν το συμφέρον του πολίτη - ασθενή και των λειτουργών της υγείας.

• Στεκόμαστε στο πλευρό της Νέας Γενιάς Ιατρών, που οδηγούνται είτε στην ανεργία 
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και την υποαπασχόληση, είτε ωθούνται στη μετανάστευση. 
• Αγωνιζόμαστε ενάντια σε πολιτικές που οδηγούν στον επαγγελματικό αφανισμό 

χιλιάδων ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών, οι οποίοι πληρώνονται με καθυστέρηση 
ετών για τις υπηρεσίες που προσφέρουν ενώ υπόκεινται και σε ένα αδιάκοπο φοροκυ-
νηγητό. 

• Πρωταγωνιστούμε στις κινητοποιήσεις για να μπει τέλος στα εργασιακά – ασφα-
λιστικά και μισθολογικά προβλήματα των ιατρών του ΙΚΑ που εντάχθηκαν στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όταν την ίδια ώρα οι πολίτες αναγκάζονται να βάλουν «βαθιά το χέρι στην 
τσέπη» για να αποφύγουν ουρές και λίστες αναμονής. 

• Πρωταγωνιστούμε στους αγώνες για την δημιουργία ενός ενιαίου φορέα πρωτο-
βάθμιας υγείας με ελεύθερη επιλογή ιατρού από τον ασθενή και αμοιβή κατά 
πράξη και περίπτωση, με την υποστήριξη ελεγκτικών μηχανισμών.

• Έχουμε ξεκάθαρα ζητήσει να αξιοποιούνται με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα 
οι πόροι που διατίθενται για την Υγεία. Υποστηρίζουμε ότι για τη σπατάλη και την κακο-
διαχείριση υπεύθυνη είναι η Κεντρική Εξουσία, που όλα αυτά τα χρόνια δεν δημιούργη-
σε ένα διαφανές πλαίσιο λειτουργίας.

• Ως παράταξη, επανειλημμένα έχουμε αναφερθεί στις αιτίες που ευθύνονται για την 
κατάσταση αυτή και έχουμε παρουσιάσει τις προτάσεις μας. Εμείς πρώτοι καταγγείλαμε 
την απουσία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την ανυπαρξία Ενιαίου Συστήματος 
Προμηθειών, την έλλειψη μηχανοργάνωσης στις μονάδες υγείας αλλά και στα ασφα-
λιστικά ταμεία, την ανυπαρξία συνεχούς αξιολόγησης της οικονομικής διαχείρισης των 
πόρων που διατίθενται, το αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο για τον πειθαρχικό έλεγχο 
των επίορκων ιατρών. 

• Για τα προβλήματα αυτά υπεύθυνη είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης, προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστεί κάθε πρόβλημα στη ρίζα του.

• Σήμερα η αξιοπρέπεια του γιατρού διακυβεύεται τόσο μέσα από μικροπολιτικές 
σκοπιμότητες, όσο και μέσα από την οικονομική και επιστημονική απαξίωση που υφί-
σταται ο ρόλος του. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε έναν ισχυρό και αποτελεσματικό ΠΙΣ που θα 
στηρίζει την αξιοπρέπεια του κάθε γιατρού και θα προασπίζει την ηθική του κάθε συνα-
δέλφου που ασκεί με εντιμότητα το επάγγελμά του. 

• Ψηφίζουμε στις 12 Φεβρουαρίου 2012 για να διεκδικήσουμε την αξιοποίηση όλου 
του ιατρικού δυναμικού, ενάντια σε αυτούς που αδιαφορούν για το μέλλον της 
νέας γενιάς ιατρών. 

Ψηφίζουμε ΔΗ.Κ.Ι. - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
για την αξιοπρέπεια του ιατρικού κόσμου 
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1. Η ΔΗ.Κ.Ι. - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ την τριετία που πέρασε 
πρωταγωνίστησε σε όλες τις πρωτόγνωρες αγωνιστι-
κές κινητοποιήσεις στο χώρο της υγείας και ανέδειξε τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιατροί και ασθενείς 
εξαιτίας της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής. Κο-
ρυφαίες δράσεις απετέλεσαν η κατάληψη του Υπουρ-
γείου Υγείας, το μεγάλο συλλαλητήριο και η μεγαλειώ-
δης πορεία προς τη ΒΟΥΛΗ.

2. Εναντιωθήκαμε με σφοδρότητα στην πολιτι-
κή του Υ.Υ.Κ.Α. να προωθήσει το ακρωτηριαστικό πο-
λυνομοσχέδιο για την υγεία, χωρίς να προηγηθεί διά-
λογος και να ληφθούν υπ’όψιν οι θέσεις των Ιατρικών 
Συλλόγων και Ιατρικών Φορέων. 

3. Καταφέραμε να συσπειρώσουμε την συντριπτική πλειοψηφία των συνδικαλιστι-
κών παρατάξεων και να διαμορφώσουμε μια κοινή πλατφόρμα θέσεων 12 σημείων. 

4. Πραγματοποιήσαμε την ενότητα και την ενιαία έκφραση του συνόλου του Ιατρικού 
Σώματος σε ένα δυνατό ιατρικό διεκδικητικό μέτωπο. 

5. Αγωνιστήκαμε και πετύχαμε να εξαιρεθούν τα Δημόσια Νοσοκομεία, τα Ασφαλιστι-
κά Ταμεία, ΕΚΑΒ, και Φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας από την Εφεδρεία και τις απολύσεις.

Ο Ι  Α Γ Ω Ν Ε Σ  Μ Α Σ
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6. Προσφύγαμε στη Δικαιοσύνη, σε 
πολλές περιπτώσεις, για την προ-
άσπιση των συμφερόντων του ια-
τρικού κόσμου. Ανάμεσα σε άλλα, 
ενδεικτικά: Προσφύγαμε στο ΣτΕ 
στρεφόμενοι κατά της Ολοήμερης 
και Απογευματινής Λειτουργίας των 
Νοσοκομείων. Κατά της απόφασης 
να απαγορεύεται στους μη συμβε-
βλημένους ιατρούς να συνταγογρα-
φούν και να αναγράφουν παρακλινι-
κές εξετάσεις. Ενάντια σε Ασφαλιστικά 
Ταμεία για παράνομη παρακράτηση δεδουλευμένων συναδέλφων μας. Κατά των 
Τραπεζών που εμπορεύονται υπηρεσίες υγείας ως ταμιευτικό προϊόν.

7. Εκφράσαμε την πλήρη αντίθεσή μας στην πολιτική της κυβέρνησης, σχετικά με 
τα όσα προβλέπει ο Ν. 3919/2011 (για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων) και 
η πράξη νομοθετικού περιεχομένου 262/16-12-2011 που απαξιώνουν το ρόλο του 
γιατρού, εξουθενώνουν το ιδιωτικό ιατρείο 
και εκχωρούν την υγεία στα εξωιατρικά επι-
χειρηματικά συμφέροντα. 

8. Πραγματοποιήσαμε επαφές με τις πο-
λιτικές ηγεσίες των κομμάτων, με στόχο 
την προώθηση των θέσεων και απόψεών 
μας.

9. Συνεργαστήκαμε με τις Επαγγελματικές 
Ενώσεις των Ιατρών και στηρίξαμε σε όλα 
τα επίπεδα τις κινητοποιήσεις των κλαδι-
κών τους οργάνων.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
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OXI ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΨΗΦΙΣΕ ΔΗ.Κ.Ι. - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

10. Διεκδικήσαμε την ανανέω-
ση των συμβάσεων των Ιατρών που 
απασχολούνταν σε διάφορα Ταμεία. 

11. Ασκήσαμε παρεμβάσεις και 
πολιτικές πιέσεις προς τις πολιτικές 
ηγεσίες του Υ.Υ.Κ.Α., για τη διευθέτηση 
του προβλήματος που δημιουργεί η 
καθυστέρηση τοποθέτησης ειδικευο-
μένων σε κενές θέσεις.

12. Εκφράσαμε την αντίθεσή 
μας στην φοροεπιδρομή κατά παντός 
συναδέλφου μας.

13. Ασκήσαμε συνεχείς παρεμ-
βάσεις προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία 
και αγωνιστήκαμε για να σταματήσει 
η ασύδοτη τακτική τους σε μια σειρά 
ζητημάτων, καθώς και η απαράδε-
κτη καθυστέρηση αποπληρωμής των 
οφειλομένων στους συμβεβλημένους 
ιατρούς. Κορυφαία υπήρξε η κατάλη-
ψη του ΟΠΑΔ το Δεκέμβριο του 2010.

14. Αντισταθήκαμε στην ασφα-
λιστική κατεδάφιση και την ενοποίη-
ση του Τ.Σ.Α.Υ.

15.   Υπερασπιστήκαμε το κύ-
ρος και την αξιοπρέπεια του Έλληνα 

γιατρού και προσφύγαμε στην δικαιοσύνη για συκοφαντικά δημοσιεύματα και το δι-
ασυρμό του Ιατρικού σώματος στο σύνολό του.
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ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
Με τη ΔΗ.Κ.Ι. - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ μπροστά, στην υπηρεσία του ιατρού και ασθενή, είμαστε  έτοιμοι 
για νέους αγώνες για να προωθήσουμε τα δίκαια αιτήματα των ιατρών, αλλά και να διασφαλί-
σουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας στους πολίτες. Την επόμενη τριετία  απαιτούμε και 
διεκδικούμε: 

1. Να εξαιρεθεί ο χώρος της Υγείας, να σταματήσουν οι μνημονιακές πολιτικές στο χώρο 
της Υγείας με τις μεγάλες περικοπές που επιβάλλουν σε γιατρούς και ασφαλισμένους και να 
αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές ανάγκες λειτουργία του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

2. Τη δημιουργία πραγματικού υγειονομικού χάρτη της χώρας, με υποχρεωτική την κα-
τάρτιση τοπικών χαρτών υγείας και τη δημιουργία προφίλ υγείας πόλεων σύμφωνα με τα 
πρότυπα του Π.Ο.Υ. και με κατανομή των πόρων υγείας στη βάση του Χάρτη. 

3. Την εφαρμογή ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τη λειτουργία του ιδι-
ωτικού τομέα υγείας στην Ελλάδα, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η προσφορά ποιοτικών 
υπηρεσιών στον ασθενή κι αφετέρου να μπει φραγμός στην ασύδοτη κερδοσκοπία. 

4. Την εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και στη λειτουργία ενός ενιαίου 
διαφανούς πλαισίου προμηθειών στα Δημόσια Νοσοκομεία και Ασφαλιστικά Ταμεία. 

5. Τον πλήρη διαχωρισμό της πρωτοβάθμιας από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περί-
θαλψη, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

6. Την οργάνωση ενός εξωνοσοκομειακού  Συστήματος Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης με 
πυλώνα τα ιατρεία των ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών, συνεπικουρούμενο από τα κέ-
ντρα Υγείας Αστικού Τύπου και λοιπούς πρωτοβάθμιους Υγειονομικούς σχηματισμούς. 

7. Λειτουργία ημερήσιων μονάδων νοσηλείας, στα ευρωπαϊκά πρότυπα, που θα εξασφαλί-
σουν νέες θέσεις εργασίας ιατρών.

8. Τη δημιουργία περισσότερων Κέντρων Αποκατάστασης, με στόχο την αποσυμφόρηση 
των νοσοκομείων.

9. Την ελεύθερη πρόσβαση κάθε ασθενή στις ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες του ΕΣΥ.

ΑξΙΟΠΡΕΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
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10. Την προώθηση της  προληπτικής ιατρικής, με κάθε τρόπο και μέσο, σε πανελλαδικό επίπεδο.

11. Αγωνιζόμαστε κυρίαρχα για την εξασφάλιση καλύτερων αμοιβών αλλά και συνθηκών 
εργασίας για το σύνολο των συναδέλφων μας, καθώς και για τη διασφάλιση υψηλής ποιότη-
τας υπηρεσιών υγείας για τον Έλληνα πολίτη στο ΕΣΥ, στο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ή στα ιδιωτικά ιατρεία.

12. Κατοχύρωση δικαιώματος συνταγογράφησης και αναγραφής παρακλινικών εξετάσεων 
σε όλους τους γιατρούς ανεξαιρέτως, συμβεβλημένων και μη συμβεβλημένων. 

13. Την ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής με δικαίωμα συνταγογραφίας σε όλους τους ια-
τρούς. 

14. Κανένα φάρμακο να μην χορηγείται χωρίς συνταγή ιατρού.

15. Την επανακοστολόγηση και επικαιροποίηση των ιατρικών πράξεων και νοσηλίων με 
βάση τις πραγματικές τιμές, με έλεγχο της εφαρμογής τους. 

16. Τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και υποαπασχόλησης των 
ιατρών, που ιδιαίτερα πλήττει τους  νέους  συναδέλφους  μας.  

17. Την προτεραιότητα στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και επανασχεδιασμού  της ιατρικής 
εκπαίδευσης και όχι προς την κατεύθυνση που σήμερα επιχειρεί η ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας. 

18. Την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων στο πρόβλημα της μακροχρόνιας αναμονής για 
έναρξη ειδικότητας.

19. Τη δημιουργία θέσεων καθημερινής απασχόλησης ιατρών στους Ο.Τ.Α., σε σχολεία, 
αθλητικούς χώρους, τουριστικές εγκαταστάσεις, επιβατικά πλοία κ.λπ. 

20. Τον εκσυγχρονισμό του πειθαρχικού δικαίου και την αναθεώρηση της απαρχαιωμένης 
νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία  των  Ιατρικών Συλλόγων.  

21. Προτεραιότητά μας ή μη κατάρρευση του ΤΣΑΥ και η συνέχιση του αγώνα μας για ανα-
βάθμιση του σε όλα τα επίπεδα.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕξΑΘΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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1)  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
• Σεβασμό της Συλλογικής Σύμβασης των Νοσοκομειακών Γιατρών που υπήρξε κατάκτηση.
• Αξιοπρεπές Ιατρικό Μισθολόγιο. Όχι σε νέο ειδικό μισθολόγιο με περαιτέρω περικοπές που 

απαξιώνουν και υποβαθμίζουν την ιατρική λειτουργία.
 Μισθολόγιο αποκλειστικής απασχόλησης και όχι ενιαίο Μισθολόγιο.
• Ανανέωση του Συστήματος με προσλήψεις νέων γιατρών πέραν των υπηρετούντων.
•     Ανανέωση της θητείας των υπηρετούντων επικουρικών γιατρών με στόχο την ένταξή τους στο 

Ε.Σ.Υ.   
•     Είμαστε αντίθετοι στην απαγόρευση των προσλήψεων ιατρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία.
• Συντάξιμος ο χρόνος των εφημεριών.
 Δικαιωματικά απαιτούμε να βρεθεί ένας αποδεκτός τρόπος υπολογισμού (π.χ. με συντελεστές 

κατά βαθμό).
• Να αναγνωρισθεί η εργασία του Νοσοκομειακού γιατρού ως ανθυγιεινή.
• Προγράμματα εκπαίδευσης των ειδικευόμενων και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ειδικευμέ-

νων γιατρών του Ε.Σ.Υ.
• Καθηκοντολόγιο των ειδικευόμενων απολύτως ξεκάθαρο.
• Υπεράσπιση των Δημόσιων Νοσοκομείων και των θέσεων εργασίας των Νοσοκομειακών Για-

τρών ενάντια στην προσπάθεια αόριστων συγχωνεύσεων και κλεισίματος Νοσοκομείων που 
απειλεί ο Υπουργός Υγείας. 

2)  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
• Ολοκλήρωση της διαδικασίας μονιμοποίησης των 1.860 γιατρών του ΙΚΑ (που βρίσκεται στη 

διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων). 
• Προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων μονίμων γιατρών. 
• Άμεση υλοποίηση του θεσπισθέντος επιστημονικού βαθμολογίου. 
• Έκδοση της ΚΥΑ για κατοχύρωση των οργανικών θέσεων των συμβασιούχων αορίστου χρόνου 

γιατρών.
• Εκσυγχρονισμός - αναβάθμιση της περίθαλψης των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ανα-

προσδιορισμός των τηλεφωνικών ραντεβού (184). 
• Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις με τον ΠΙΣ και τους κατά τό-

πους Ιατρικούς συλλόγους.

3)  ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
• Κατάρτιση και υπογραφή Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με δυνατότητα συμμετοχής 

όλων των ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών.
• Δίκαιη και αξιοπρεπής αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση και έγκαιρη αποπληρωμή από τα 

Ασφαλιστικά Ταμεία των παραπάνω υπηρεσιών.
• Διασφάλιση του ρόλου των ιατρών στην εφαρμογή της Π.Φ.Υ. στη χώρα μας.
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• Κατοχύρωση της χορήγησης φαρμάκων μόνο με ιατρική συνταγή, που θα χορηγείται από κάθε 
γιατρό που θα επιλέγει ελεύθερα ο ασθενής.

• Διασφάλιση της δίκαιης φορολογικής μεταχείρισης των ιατρών και όχι στην ισοπέδωση και 
διαπόμπευση του συνόλου του ιατρικού σώματος.

• Κατοχύρωση του αναφαίρετου δικαιώματος των μη συμβεβλημένων ιατρών στην ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση και στην αναγραφή παρακλινικών εξετάσεων.

4)  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
• Αναγνώριση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους έργου.
• Κατοχύρωση της επιστημονικής και οικονομικής τους αυτοτέλειας. 
• Σεβασμός του έργου και της υψηλής αποστολής τους. 

5)  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
• Να διατηρηθεί η δυνατότητα απασχόλησης ως ελευθεροεπαγγελματιών, λόγω των συγκριτικά 

χαμηλότερων αμοιβών τους σε σχέση με τους ιατρούς του ΕΣΥ.

6)  ΝΕΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
• Αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων των νέων γιατρών:
  Ανεργία, Υποαπασχόληση, Ελλιπής εκπαίδευση
  Πολύχρονη αναμονή για έναρξη ειδικότητας
• Αύξηση των θέσεων ειδίκευσης με ιδιαίτερη έμφαση στις ακόρεστες ειδικότητες (εργασία, δη-

μόσιας υγείας, κοινωνικής ιατρικής κ.λπ.).
• Προσλήψεις νέων γιατρών στον βαθμό του επιμελητή Β΄στο ΕΣΥ
• Δημιουργία θέσεων εργασίας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και φροντίδα σε πρόγραμμα πρό-

ληψης, αγωγής υγείας κ.λπ. και στελέχωσής του  με νέους γιατρούς.
• Ανανέωση της θητείας των υπηρετούντων επικουρικών ιατρών (νέοι γιατροί) με τελικό στόχο 

την ένταξή τους στο ΕΣΥ. 
• Καταπολέμηση της μαύρης εργασίας των νέων γιατρών από τους «εργολάβους» της Ιατρικής 

Υγείας.
• Θέσεις γιατρών εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις.
•     Ενίσχυση της επιδότησης του νέου γιατρού στο άνοιγμα του ιδιωτικού του   
      ιατρείου.

ΔΗ.Κ.Ι - NEA ΠΟΡEIA
ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ P

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑξΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ P
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ΨΗΦΙΣΕ 
ΔΗ.Κ.Ι. - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
Συνέπεια - Ευθύνη - Προοπτική

Οι εκλογές της 12ης Φεβρουαρίου 2012 

σηματοδοτούν μια νέα πορεία στις διεκδικήσεις μας, 

στο ρόλο του ΠΙΣ, 

στην περίθαλψη του Ελληνικού λαού, 

αλλά και γενικότερα στην προάσπιση 

του Κοινωνικού Κράτους, 

της Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και της συμβολής όλων μας 

στη διατήρηση της Εθνικής μας ταυτότητας, 

με την απαλλαγή από μνημονιακές πολιτικές 

και την ξένη επικυριαρχία.



ΕΚΛΟΓΕΣ Π.Ι.Σ.
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Συνέπεια - Ευθύνη - Προοπτική

P Ψηφίζουμε για να ανατρέψουμε την επιχείρηση υποβάθμισης 
του ιατρικού λειτουργήματος

P Ψηφίζουμε για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας 
σε όλους τους Έλληνες

P Για να απαλλαγούμε από τις αδιέξοδες και αναποτελεσματικές πολιτικές 
που προωθεί η Κυβέρνηση στην Υγεία

 
P Για να διεκδικήσουμε την αξιοποίηση 

ολόκληρου του ιατρικού δυναμικού

ΨΗΦΙΣΕ 
ΔΗ.Κ.Ι. - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ


