
 

 

     

                                                                           Αθήνα, 20 Απριλίου 2015 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Πραγματοποιήθηκε η επίσημη εγκατάσταση των νέων οργάνων του 

Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, την Παρασκευή 17 Απριλίου 

 

Η επίσημη τελετή εγκαταστάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και 

του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, τα οποία προέκυψαν από τις εκλογές της 8ης Μαρτίου 2015, 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Απριλίου στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, παρουσία του 

εκπροσώπου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου, 

Πανοσιολογιότατου κ. Χρυσοστόμου, του Υπουργού Υγείας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίας Υγείας  κ. Ιωάννη Μπασκόζου και του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κ. Γεωργίου Ρωμανιά.  

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής κ. Ε. Πατσούρης, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής κ. Π. Γκούμας, ο Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, 

Καθηγητής κ. Π. Σκανδαλάκης, ο Διοικητής της 1ης ΥΠΕ κ. Αγγ. Παπαδόπουλος, ο Διοικητής του ΕΚΕΠΥ κ. 

Π. Ευσταθίου, Διοικητές Οργανισμών, μέλη Διοικητικών Συμβουλίων του ΕΟΠΥΥ και Δημόσιων 

Οργανισμών, όλοι οι εκπρόσωποι των υγειονομικών φορέων, οι Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων της 

χώρας, οι Πρόεδροι των Ιατρικών Εταιρειών και των Επαγγελματικών Ενώσεων, καθώς και εκπρόσωποι 
της Ακαδημαϊκής και Πανεπιστημιακής Κοινότητας και του χώρου της Υγείας.  

Στην εισαγωγική ομιλία του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού 

Συλλόγου, κ. Μιχαήλ Βλασταράκος, επεσήμανε τη σοβαρή υποβάθμιση η οποία σοβεί σε όλους τους 

χώρους της περίθαλψης, με την υποχρηματοδότηση του δημοσίου συστήματος Υγείας, η οποία 

ανέρχεται στο 4,3% του ΑΕΠ, με όριο ασφάλειας το 6% και μέσο ευρωπαϊκό όρο το 7%, καθώς και την 

άμεση ανάγκη για παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να αναταχθεί η ανθρωπιστική κρίση η 

οποία πλήττει σήμερα τη χώρα μας.  

Η άμεση ενίσχυση της χρηματοδότησης του τομέα Υγείας ώστε να φτάσουμε στα όρια ασφαλείας του 

συστήματος είναι επιτακτική. Περισσότερο από αναγκαία είναι η επαναδόμηση της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας, η ενίσχυση της νοσοκομειακής περίθαλψης, η ενίσχυση της δημόσιας υγείας, η 



 

 

οργάνωση της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ και η χρηματοδότησή του, η ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος, 

οι άμεσες προσλήψεις προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, η ενίσχυση του προσωπικού οικονομικά, ηθικά 

και επιστημονικά και η μείωση των υψηλών συμμετοχών των ασφαλισμένων για φάρμακα και εξετάσεις, 
που δημιουργούν προβλήματα εγκατάλειψης της υγείας των πολιτών.  

Επίσης, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου αναφέρθηκε στην απαίτηση των υγειονομικών 

για τη λειτουργία του ΕΤΑΑ ως ανεξάρτητου Ταμείου και την μη ένταξή του σε άλλα Ταμεία, καθώς 

επίσης τη βελτίωση των υπηρεσιών και του θέματος των μονοσυνταξιούχων ιατρών.  

Ο Υπουργός Υγείας κ. Π. Κουρουμπλής, στην ομιλία του αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις ενίσχυσης του 

προσωπικού (1.500 επικουρικού προσωπικού), προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (4.500 προσλήψεις 

μονίμου προσωπικού), αλλά και του υγειονομικού και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα και με τις 

εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Υγείας. Αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στη φαρμακευτική 

πολιτική, καθώς επίσης στην απάλειψη του φαινομένου της ταλαιπωρίας των καρκινοπαθών 

συνανθρώπων μας, οι οποίοι πλέον θα παίρνουν τα φάρμακά τους από τα Νοσοκομεία, μέσα από τα 

οποία συνεχίζουν τις θεραπείες τους. Αναφέρθηκε επίσης, στην ενίσχυση του στόλου του ΕΚΑΒ με 186 

ασθενοφόρα, προκειμένου να ενδυναμωθεί η προνοσοκομειακή περίθαλψη.  

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγεία, κ. Ι. Μπασκόζος, ο οποίος διετέλεσε  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ του 

Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ευχόμενος επιτυχία στο έργο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, 

δήλωσε ότι θα συμβάλει στη συλλογική προσπάθεια αναβάθμισης του επιπέδου περίθαλψης στη χώρα 

μας.  

Ως προς το Ταμείο των Υγειονομικών, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γ. Ρωμανιάς, στο 

χαιρετισμό του, αναφερόμενος στο ΕΤΑΑ δήλωσε τις προθέσεις της κυβέρνησης για διατήρησή του, ως 

ανεξάρτητου Ταμείου και την τακτοποίηση του θέματος των μονοσυνταξιούχων σε σύντομο χρ ονικό 

διάστημα.  

Όλοι οι εκπρόσωποι των υγειονομικών φορέων που χαιρέτησαν την εκδήλωση, πέραν των ευχών για τη 

νέα θητεία των οργάνων διοίκησης δήλωσαν ότι σε συνεχή συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό 

Σύλλογο, ο οποίος και κατά νόμο αποτελεί τον Ανώτατο  Σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα υγείας θα 

συνεργήσουν, προκειμένου όλοι μαζί να ανταποκριθούμε στις μεγάλες ανάγκες της κοινωνίας που 
υπάρχουν σήμερα.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ΣΥΣΚΕΨΗ Δ.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

Το Σάββατο 18 Απριλίου 2015  πραγματοποιήθηκε η Ολομέλεια των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων 

της χώρας σε κοινή σύσκεψη με το Δ.Σ του Π.Ι.Σ στο ξενοδοχείο Crowne Plaza.  

Διατυπώθηκαν οι σημαντικές ελλείψεις που υπάρχουν στις περιφερειακές δομές (νοσοκομεία, ΠΦΥ κλπ.) 

κι έγιναν προτάσεις στην κατεύθυνση λύσεων, προκειμένου να σταματήσει η κρίση που μαστίζει όλο το 

υγειονομικό σύστημα, δημιουργεί συνεχή αποδόμηση σε όλα τα επίπεδα της περίθαλψης, φυγή των 

νέων ιατρών στο εξωτερικό και κλείσιμο συνεχώς μικρότερων ή μεγαλύτερων ιδιωτικών ιατρείων, 
εργαστηρίων και κέντρων.  

Ομόθυμη ήταν η πρόταση των προέδρων για στήριξη του ΕΤΑΑ, τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του 

ΕΟΠΥΥ, την ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος και την αποφυγή μέτρων που «υποκλέπτουν» 

εισοδήματα μέσα από πραγματικές παροχές (όπως clawback και rebate) και την οργάνωση του 

υγειονομικού συστήματος με σύγχρονο τρόπο. 

Ομόθυμα εγκρίθηκε ψήφισμα των Ιατρικών Συλλόγων Πύργου, Αμαλιάδας, Αρκαδίας και Κορινθίας, για 

την άμεση αποκομιδή των σκουπιδιών, τα οποία λιμνάζουν στις περιφέρειές τους και αποτελούν 
υγειονομική ωρολογιακή βόμβα. 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σε συνεργασία με όλα τα μέλη του, τους Ιατρικούς Συλλόγους, αλλά και 

όλους τους φορείς, υγειονομικούς και μη, θα συνεχίσει τον αγώνα του, ώστε να αναταχθεί η 

ανθρωπιστική κρίση την οποία βιώνουμε και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της κοινωνίας, μέσα από την 

αξιοπρεπή ιατρική λειτουργία, με κανόνες ηθικής και δεοντολογίας αλλά και αναβάθμιση του έργου και 

του ρόλου των λειτουργών της Υγείας.  

 
 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣ 


