
 

 

Αθήνα, 15 Απριλίου 2014 
 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Δεν χωρούν σκοπιμότητες και προσωπικές φιλοδοξίες 

στις εκλογές για τους Ιατρικούς Συλλόγους 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κατά την συνεδρίαση της Παρασκευής 11.4.2014, 
επανεπιβεβαίωσε, μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως της 24ης Μαρτίου 2014 (ΦΕΚ 73 
Α΄24.3.2014) Νομοθετικής ρύθμισης  για παράταση των εκλογών έως 31 Οκτωβρίου 2014, την απόφασή του 
για εκλογές στους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας την 12η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Κυριακή. 
 
Οι εκλογές στους Ιατρικούς Συλλόγους, σε  μία εποχή κατά την οποία ο τομέας της υγείας στην χώρα μας  
δοκιμάζεται εντόνως και διαρκώς από την πολιτική των ποικίλων περικοπών  και της δραστικής μείωσης των 
δημοσίων δαπανών υγείας σε επικίνδυνα επίπεδα, θα πρέπει να σηματοδοτήσουν την καθολική απόφαση των 
ιατρών της χώρας μας να συνεχίσουν τον αγώνα για την στήριξη της κοινωνίας, αλλά και την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων και της λειτουργίας του ιατρικού σώματος. 
 
Η 12η Οκτωβρίου δίνει τη δυνατότητα σε  όλους τους ιατρούς  να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες έξω από 
κάθε άλλη αυτοδιοικητική ή εθνική εκλογική διαδικασία, προκειμένου να αναδείξουν τις νέες ηγεσίες στους 
Ιατρικούς Συλλόγους, οι οποίες θα καθορίσουν την πορεία του ιατρικού κινήματος για το επόμενο χρονικό 
διάστημα. 
 
Το Φεβρουάριο του 2015 θα διεξαχθούν κανονικά οι εκλογές για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όπως είναι 
προγραμματισμένο, προκειμένου να αναδειχτεί η νέα Διοίκηση του Συλλόγου, η οποία θα οδηγήσει το ιατρικό 
σώμα στη νέα πραγματικότητα και την νέα εποχή που διαμορφώνεται. 
 
Καλούμε λοιπόν, στο πνεύμα ενότητας  που πρέπει να διακατέχει την ιατρική κοινότητα, τους Ιατρικούς 
Συλλόγους, να συναισθανθούν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους ιατρούς της χώρας 
συνολικά και να συμπορευτούν με τις αποφάσεις του κεντρικού οργάνου, το οποίο είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός 
Σύλλογος. Κάθε άλλη δικαιολογία ή πρόφαση, ηθικά και συνδικαλιστικά δεν είναι δικαιολογημένη και ο 
ιατρικός κόσμος θα βγει  ζημιωμένος από τυχόν παρεκκλίσεις, οι οποίες οδηγούν μαθηματικά σε διχαστικές 



 

 

ενέργειες. Προσωπικές φιλοδοξίες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερτερούν του κεντρικού στόχου, ο 
οποίος είναι η διαφύλαξη της ενότητας και της αγωνιστικότητας, με κάθε τρόπο. 
 
Συνάντηση Προέδρου του ΠΙΣ με το Προεδρείο της ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ 
 
Μέσα στο πνεύμα της ενότητας και της συμπόρευσης, το οποίο πρέπει να διέπει τις κινήσεις του ιατρικού 
κόσμου, ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. κ .Μιχάλης Βλασταράκος συναντήθηκε την Δευτέρα 14 Απριλίου στα γραφεία 
του Π.Ι.Σ. με το Προεδρείο της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ) και άκουσε προσεκτικά τις απόψεις που 
διατυπώθηκαν, σχετικά με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι συμβεβλημένοι ιατροί και τις 
παρενέργειες αυτών, στην περίθαλψη των ασφαλισμένων. Η πλειονότητα των απόψεων είναι κοινές.  
 
Καλούμε όλους τους ιατρούς, ανεξαρτήτως εκτιμήσεων και λαθών ή παραλείψεων  που έχουν γίνει κατά το 
παρελθόν, να συστρατευτούν κάτω από τη σημαία του Π.Ι.Σ., ώστε μέσα από τη σφυρηλάτηση πλατειάς 
ενότητας να στείλουμε μήνυμα στην εκάστοτε εξουσία, ότι ο ιατρικός κόσμος δεν πρέπει να υποτιμάται, να 
χρησιμοποιείται με σκοπιμότητες, αλλά, αντιθέτως, να υπολογίζεται και να αξιοποιείται, διότι αυτό απαιτεί το 
συμφέρον της κοινωνίας. 
 
Η περίθαλψη του αρρώστου πρέπει να αποτελεί για όλους μας οδηγό, να σηματοδοτεί το συνεχές ενδιαφέρον 
μας, αλλά και την αξιοπρεπή στάση που πρέπει να διέπει το ιατρικό σώμα. 
 
Την Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου  έχει οριστεί ραντεβού με την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να 
καταλήξουμε στην τελική διαπραγμάτευση για τους εργαστηριακούς και κλινικοεργαστηριακούς συναδέλφους 
μας ιατρούς. 
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