
ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.) 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΑΣ 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,  

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ στις 16 Οκτώβρη 2022, 

 Για την ΑΛΛΑΓΗ των συσχετισμών στον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας, 

ώστε να καταστεί ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ,  ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΣ, 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ και να διασφαλίζει την αξιοπρέπεια των 

γιατρών.  

 Για ένα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΥΡΙΟ για κάθε γιατρό.  

 Για Σύγχρονη ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή, 

σε συνεργασία με τις Επιστημονικές Εταιρείες που πρέπει να γίνουν 

φορείς γνώσης.   

 Για να ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ την Κυβερνητική Πολιτική που θέλει να 

παραδώσει στο Ιδιωτικό Κεφάλαιο τις Δημόσιες Δομές Υγείας με τον 

μανδύα των ΣΔΙΤ και να μετατρέψει τα Δημόσια Νοσοκομεία σε 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις αγοραίου ανταγωνισμού.   

 Για να ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ τους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς από 

την απειλή  εγκλωβισμού τους στα επιχειρηματικά λόμπυ, τις 

αλυσίδες Ιατρικών Εργαστηρίων και την εξουθενωτική οικονομική 

‘’αφαίμαξή’’ τους από τον ΕΟΠΥΥ με τις ειδικές ρήτρες ClawBack και 

Rebate.    

 Για Ανάπτυξη του Δικτύου ΠΦΥ και συμμετοχή όλων των γιατρών στο 

σύστημα συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ. 

 Για ΔΙΚΑΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ του Ιατρικού Επαγγέλματος, σε κάθε 

μορφή απασχόλησης. 

  Για τα Ασφαλιστικά Δικαιώματα των γιατρών. 

 Για Απρόσκοπτη και καθολική ΠΡΟΣΒΑΣΗ των πολιτών στις 

Υπηρεσίες Υγείας. 

 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.) 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,  

Στις 16 Οκτωβρίου 2022 διενεργούνται οι εκλογές στον Ιατρικό 

Σύλλογο Πάτρας, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου 

και την εκλογή αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), 

σε ένα πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον που μας προσβάλλουν ως 

λειτουργούς και ως επαγγελματίες της Υγείας. 

Ένα περιβάλλον Κοινωνικής κατεδάφισης μέσα στο οποίο ο Ιατρικός 

Σύλλογος, δεν πρέπει να το παρακολουθεί ως θεατής, αλλά ως συλλογικός 

φορέας των γιατρών πρέπει να δείχνει αποφασιστικότητα απέναντι σε 

φαινόμενα αντιδεοντολογικών συμπεριφορών και να διεκδικεί 

αποτελεσματικά,  

 

 Το κύρος και την αξιοπρέπεια του ιατρικού επαγγέλματος,  

 Τον οφειλόμενο σεβασμό προς τους γιατρούς,  

 Τα Επαγγελματικά συμφέροντα όλων των γιατρών. 

 

Οδεύοντας προς τις εκλογές,  

αξιολογούμε αρνητικά και με ευθύνη του προεδρείου του Δ.Σ., την 

έως σήμερα πορεία του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας σε σχέση με τον 

Θεσμικό του ρόλο, ως Σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα Υγείας και ως 

Διεκδικητή των επαγγελματικών συμφερόντων των γιατρών που με 

αξιοπρεπή τρόπο ασκούν την Ιατρική σε κάθε επαγγελματικό χώρο,  

 

• Στο Ατομικό Ιατρείο,  

• Σε κάθε Μορφή Εταιρικής σύμπραξης Ιατρών (Πολυϊατρεία κλπ),  

• Στις Ιδιωτικές δομές υπηρεσιών υγείας στα Ιδιωτικά Εργαστήρια,  

• Στις ΤΟΜΥ, στα ΚΥ, στα Νοσοκομεία.  

 

Μια πορεία που με ευθύνη της πλειοψηφίας και του προεδρείου, 

αποσυσπειρώνει το ιατρικό σώμα και αποφεύγει να επιχειρεί συγκρούσεις 

με την κυβερνητική πολιτική που αποσαρθρώνει το Υγειονομικό σύστημα 

και επιβαρύνει όλο και περισσότερο τους ασθενείς πολίτες.  

 



Από το 2019,  

το Υγειονομικό σύστημα δοκιμάζεται καθολικά από την πολιτική της 

Κυβέρνησης και όχι μόνο εξ αιτίας της πανδημίας που εμφανίστηκε μετά τον 

Μάρτιο του 2020.   

Οι γιατροί σε όλα τα επίπεδα εργασίας, υφίστανται σημαντική πίεση -

εργασιακή και οικονομική- με τις αλόγιστες ρυθμίσεις της κυβέρνησης ή την 

απροθυμία της να στηρίξει το ιατρικό επάγγελμα, με κάθε αναγκαίο θεσμικό 

μέτρο, δείχνοντας έτσι πώς επιθυμεί να καταστήσει τον μικρομεσαίο 

ελευθεροεπαγγελματία ιατρό, ‘’όμηρο’’ της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

των ολίγων που για χρόνια τώρα αναπτύσσονται με ‘’παρασιτικό’’ τρόπο σε 

βάρος του Δημόσιου τομέα, ενώ χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από τον 

ΕΟΠΥΥ.  

Εξίσου σημαντική είναι και η πίεση στους γιατρούς των δημοσίων δομών, 

αφού η άσκηση Ιατρικής έχει αφεθεί στον… πατριωτισμό τους, εξ αιτίας της 

απροθυμίας της Κυβέρνησης να στελεχώσει όλες τις δημόσιες δομές υγείας 

(Νοσοκομεία, Κ.Υ, ΤΟΜΥ) με το αναγκαίο ιατρικό και εν γένει, υγειονομικό 

προσωπικό αλλά και να ρυθμίσει με ομαλό και διακριτό τρόπο, την λειτουργία 

τους, σε κάθε επίπεδο Υπηρεσιών Υγείας.  

Ξεχωριστή μέριμνα απαιτείται για τους Ειδικευόμενους γιατρούς, για να 

πάψουν να αποτελούν τους παρίες του Υγειονομικού Συστήματος που 

διεκπεραιώνουν την ‘’λάντζα’’ των Νοσοκομείων (ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών) 

συνήθως αυτό-εκπαιδευόμενοι. 

Η εργασιακή εξουθένωση των Νοσοκομειακών γιατρών, με την πληθώρα των 

κακοπληρωμένων εφημεριών σε συνδυασμό με τις καθηλωμένες αποδοχές 

τους από το 2010 αλλά και την ‘’ληστρική’’ φορολόγηση τους, οδηγεί σε 

παραιτήσεις που αποδυναμώνουν την λειτουργία των Δημοσίων δομών 

Υγείας της χώρας μας. 

Οι προσλήψεις του Επικουρικού προσωπικού, απλά ‘’χρυσώνουν το χάπι’’ 

των ελλείψεων που υπάρχουν στις δομές υγείας, εντάθηκαν στην πανδημία και 

παρά ταύτα, ανέδειξαν τον σημαντικό ρόλο των Δημοσίων δομών και του ΕΣΥ, 

στην αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που δημιούργησε (ή δημιουργεί 

ακόμη) η πανδημία του Κορονοϊού στην χώρα μας.  

 

 

 

Η Ιατρική Εκπαίδευση -προπτυχιακή και μεταπτυχιακή- έχει αφεθεί στην καλή 

διάθεση των Φαρμακευτικών Εταιρειών και ελάχιστα στην παρεμβατικότητα 

των Επιστημονικών εταιρειών που πρέπει να καταστούν φορείς 

επιστημονικής γνώσης και όχι κλειστά σωματεία.   

 

Η Κυβέρνηση,  

 Απαξίωσε και απαξιώνει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και τους 

εργαζόμενους σε αυτό. 

 Ενίσχυσε οικονομικά, κατά προκλητικό τρόπο, τους Ιδιώτες μεγαλο-

επιχειρηματίες των υπηρεσιών υγείας.  

  Άφησε και αφήνει αβοήθητους τους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς 

σε επίπεδο γειτονιάς που δίνουν καθημερινά την  ‘’μάχη’’ να 

κρατήσουν υγιείς τους χρονίως πάσχοντες.  

 Εξουθενώνει τα μικρομεσαία εργαστήρια, με την συνέχιση εφαρμογής 

του Claw Back από τον ΕΟΠΥΥ, ρύθμιση που εφαρμόζεται από το 2013 

(άρθρο 100, ν. 4172/2013, Α' 167) αντί να το Καταργήσει, ενώ η χώρα 

από το 2018 έχει εξέλθει από την ασφυκτική επιτήρηση των μνημονίων.   

 Καταργεί με πρόσφατο νόμο της, την συνταγογράφηση στους 

Ανασφάλιστους πολίτες από τους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς, 

ταλαιπωρώντας πάνω από 2.000.000 ασθενείς και επιβαρύνοντας τις 

δημόσιες δομές υγείας.  

 Μετονομάζει με πρόσφατο νόμο της, τον ‘’Οικογενειακό Ιατρό’’ της 

προηγούμενης κυβέρνησης, σε…’’Προσωπικό Ιατρό’’ και επιχειρεί να 

τον επιβάλει με τιμωρητικές διατάξεις προς τους πολίτες (επιβάρυνση 

στο κόστος φαρμάκων), όταν δεν μπορεί να πείσει ούτε τους γιατρούς 

να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ.  

 Εξαιρεί από τον θεσμό του ‘’Προσωπικού Ιατρού’’ τους Παιδιάτρους 

αφήνοντας χωρίς κάλυψη ΕΟΠΥΥ, εκατομμύρια παιδιά!   

 Καθιστά ομήρους τους γιατρούς που θα συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ, 

υποχρεώνοντας να προσφέρουν υπηρεσίες και στις δημόσιες δομές 

ΠΦΥ, επειδή ΔΕΝ επιθυμεί να κάνει προσλήψεις όσων γιατρών είναι 

αναγκαίοι στα ΚΥ και στις ΤΟΜΥ.  

 

 



Τι Διεκδικούμε 

 

 Αναβάθμιση του Θεσμικού ρόλου του Ιατρικού Συλλόγου μέσα από δράσεις 

και πρωτοβουλίες που θα δείχνουν στην τοπική κοινωνία την 

σημαντικότητα των ιατρικών υπηρεσιών σε κάθε επίπεδο και έτσι θα 

αποτρέπεται η απαξίωση του κοινωνικού ρόλου του γιατρού. 

  

Για τις Δημόσιες Δομές Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας-ΚΥ, Τοπικές 

Μονάδες Υγείας-ΤοΜΥ):  

Προσλήψεις μόνιμων γιατρών, Ικανοποιητικές αμοιβές στους 

υγειονομικούς, Κατάργηση κάθε μορφής εργασία (Επικουρικοί κλπ) που 

οδηγεί σε ομηρεία τους γιατρούς, Εφαρμογή της νομοθεσίας στην διάρκεια 

απασχόλησης και στις εφημερίες, Εφαρμογή αυτοτελούς φορολόγησης των 

εφημεριών και αποζημίωσή τους χωρίς τον επίπλαστο χαρακτηρισμό 

‘’πλεονάζουσες’’, Κάλυψη κάθε κλινικού και εργαστηριακού τμήματος και του 

ΤΕΠ κάθε Νοσοκομείου, με εφημερεύοντες ιατρούς καθημερινά, Σταμάτημα των 

εκβιαστικών μετακινήσεων των γιατρών σε άλλα νοσοκομεία, Επιστροφή των 

μη εμβολιασμένων ιατρών στις θέσεις τους.  

Για  τις Ιδιωτικές Δομές Υγείας, κάθε εταιρικής μορφής: 

 Ιατρικό Σύλλογο, Αποζημίωση των ιατρών με αμοιβές αντίστοιχες των 

ομοιόβαθμων (σε προϋπηρεσία και ειδικότητα) ιατρών στις δημόσιες δομές,    

Για τα Ιδιωτικά ιατρεία:  

Θεσμοθέτηση της αμοιβής ‘’κατ’ επίσκεψη’’,  Αναμόρφωση της αποζημίωσης 

της Ιατρικής επίσκεψης σε επίπεδα που να καλύπτουν το λειτουργικό αλλά και 

το φορολογικό κόστος, Κατάργηση της περικοπής αποζημίωσης (κατά 40%) 

από τον ΕΟΠΥΥ με τον χαρακτηρισμό ‘’αυτοπαραπομπής’’,  Εφαρμογή 

Θεραπευτικών και Διαγνωστικών πρωτοκόλλων κατά την συνταγογράφηση, 

με βάση το ICD10 για κάθε ειδικότητα, Εφαρμογή κανόνων Επαναληψιμότητας 

στις εργαστηριακές εξετάσεις, για να μην κάνει εκ των υστέρων ο ΕΟΠΥΥ, 

περικοπές στις αποζημιώσεις, 

Για τα Ιατρικά Εργαστήρια:   

Αποζημίωση των εργαστηριακών εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ με 

αναμορφωμένο ‘’τιμολόγιο’’ που να καλύπτει το λειτουργικό κόστος κάθε 

εξέτασης, Κατάργηση των ‘’Ποιοτικών κριτηρίων’’ ως προσμέτρηση στον 

καθορισμό αποζημίωσης των απεικονιστικών εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ, 

Σύμβαση των εργαστηρίων με τον ΕΟΠΥΥ χωρίς ‘’προαπαιτούμενα’’, 

Κατάργηση του Clawback  και αύξηση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, Αύξηση 

τουλάχιστο κατά 50% του προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ στον τομέα της διάγνωσης, 

Εφαρμογή διαγνωστικών πρωτοκόλλων, Δημιουργία μηχανισμών ελέγχου 

στην συνταγογράφηση.  

 

 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες Ιατροί,  

 

Η αξιοπρέπεια κάθε γιατρού είναι συνυφασμένη με την αναγνώριση του 

ιατρικού επαγγέλματος, σε κάθε επίπεδο, από την πολιτεία και την κοινωνία. 

 

Σε αυτή την κατεύθυνση,  

το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, πρέπει να 

αποτελεί όργανο προάσπισης του κύρους του γιατρού και της ιατρικής, από 

κάθε αντιθεσμική ενέργεια που προσβάλλει το σύνολο του Ιατρικού σώματος 

και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτό να ‘’εργαλειοποιείται’’ για ιδιοτελείς 

πολιτικούς σκοπούς.    

 

 

Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.) 

 

Σας καλεί να την στηρίξετε με την ψήφο σας, 

για να αναδειχθεί ενισχυμένη στις Εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, στις 

16 Οκτωβρίου 2022,  για να μπορεί να παλεύει από καλύτερη θέση για το κύρος 

του Ιατρικού Επαγγέλματος, για την αναγνώριση του γιατρού από την 

κοινωνία, ως Λειτουργού της Υγείας.   

 

Συνάδελφε, Συναδέλφισσα Γιατρέ,  

 

Στον αγώνα διεκδίκησης μιας καλύτερης ζωής, ανθρώπινων συνθηκών 

εργασίας και άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος, σε θέλουμε δίπλα μας, όχι 

μόνο ως υποστηρικτή αλλά και ως συμμέτοχο στις αποφάσεις και στην δράση.  

 

 

ΟΛΟΙ, ΟΛΕΣ  ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΑΣ! 

 

Στήριξε, Δυνάμωσε την ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.) 

 


