
 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΔΗΠΑΚ ΓΙΑΤΡΩΝ 
 

Συνάδελφε εργαζόµενε γιατρέ 
Απευθυνόµαστε σε σένα που ζεις από τη δουλειά σου, είτε ως µισθωτός του δηµόσιου 

τοµέα, είτε ως µισθωτός ή αυτοαπασχολούµενος στον ιδιωτικό τοµέα.  

Μέσα στην πανδηµία όλοι µας βιώσαµε µε ιδιαίτερη όξυνση τις συνέπειες των 
πολιτικών που εφάρµοσαν διαδοχικά στην ΠΦΥ και γενικά στην υγεία όλες οι 
κυβερνήσεις 
è Οι ανύπαρκτες δοµές δηµόσιας υγείας καθιστούσαν ανέφικτη την αποτελεσµατική 
επιδηµιολογική επιτήρηση. 

è Η αυτοδιάγνωση και η εκχώρηση ιατρικών πράξεων σε φαρµακεία είχε αναµφισβήτητα 
αρνητικό αποτύπωµα για τη προστασία της υγείας των ασθενών και της δηµόσιας υγείας.  

è Το βάπτισµα ως «κρεβάτια ΜΕΘ» διάφορων πρόχειρων – µη εξοπλισµένων κλινών και η 
τραγική υποστελέχωση των δηµόσιων νοσοκοµείων οδήγησε σε επιδείνωση των όρων 
θεραπείας ασθενών COVID. 

è Η µετατροπή των νοσοκοµείων σε  «µίας νόσου» εκτίναξε τη NON-COVID θνησιµότητα 

Η επίθεση στα δικαιώµατα και τις ανάγκες των µισθωτών και αυτοαπασχολούµενων 
γιατρών και των ασθενών µας, όχι απλά συνεχίζεται και µετά την πανδηµία, αλλά εντείνεται 
και επιταχύνεται.  

Κοινός παρονοµαστής αυτής της επίθεσης 

είναι η κυριαρχία των νόµων της αγοράς στον κλάδο της υγείας. 

§ Τα «ποιοτικά» κριτήρια του τελευταίου νόµου δίνουν άλλο ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα 
στις αλυσίδες διαγνωστικών, τις µεγαλοκλινικές και τους οµίλους υγείας, κλιµακώνοντας 
την επίθεση στους αυτοαπασχολούµενους γιατρούς.  

§ Η επιτροπή διαπραγµάτευσης τιµών και ο «realtime» έλεγχος αποτελούν νέα εργαλεία για 
την εφαρµογή των νόµων της αγοράς και την διασφάλιση των κλειστών προϋπολογισµών.  

§ Η νοµοθέτηση της εισόδου ιδιωτών γιατρών ώστε να συµβάλλονται µε το Εθνικό Σύστηµα 
Υγείας καλύπτοντας κενά, αποτελεί ευθεία οµολογία της  κυβέρνησης ότι δεν σκοπεύει να 
στελεχώσει τα δηµόσια νοσοκοµεία µε το αναγκαίο προσωπικό.  

§ Η κυβέρνηση νοµοθετεί την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων στο ΕΣΥ µε κατάργηση 
της Πλήρους και Αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών,  

§ Οι απαράδεκτοι αναιµικοί «κλειστοί» προϋπολογισµοί και το «clawback» τσακίζει ιδιαίτερα 
τους µικρούς εργαστηριακούς και κλινικοεργαστηριακούς γιατρούς την ώρα που οι µεγάλοι 
όµιλοι διατηρούν τεράστια ποσοστά κέρδους.  

§ Η απαράδεκτη «επιστράτευση» ιδιωτών – αυτοαπασχολούµενων γιατρών την περίοδο της 
πανδηµίας, που η ίδια η ζωή απέδειξε ότι ήταν «µέτρο» αναποτελεσµατικό και ώθησε στην 
περαιτέρω αποδυνάµωση την ανεπαρκή ΠΦΥ, σήµερα, οδηγεί στην οµηρία 
αυτοαπασχολούµενων γιατρών. 

Την ίδια ώρα οι µεγαλοκλινικάρχες και οι όµιλοι υγείας, οι αλυσίδες διαγνωστικών όχι 
µόνο δεν επιτάχτηκαν χωρίς αποζηµίωση - όπως απαιτούσαν οι υγειονοµικές συνθήκες και οι 
ανάγκες των ασθενών και διεκδικούσε το εργατικό λαϊκό κίνηµα και η ΔΗΠΑΚ - αλλά αντίθετα 
θησαύρισαν στις πλάτες των ασθενών µας «κάνοντας την πανδηµία, ευκαιρία» προχωρώντας 



σε επέκταση των κτιριακών τους υποδοµών! Αυτά τα συµφέροντα προάσπισαν ως «κόρη 
οφθαλµού» και οι ηγεσίες των ΙΣΘ /ΠΙΣ! 
 

Απορρίπτουµε & καταδικάζουµε την απαράδεκτη στάση της ηγεσίας των ΙΣΘ/ΠΙΣ 

Οι παρατάξεις του ΙΣΘ και του ΠΙΣ, που πρόσκεινται στη ΝΔ (ΕΝΟΣΥ – ΝΙΚΗ και 
Ιατρική Σύµπνοια), στον ΣΥΡΙΖΑ (Ριζοσπαστική Αριστερή Συνεργασία Ιατρών - ΡΑΣΙ) δεν 
µπορούν να υπερασπιστούν τα δικαιώµατα των µισθωτών, των αυτοαπασχολούµενων, των 
ανέργων και νέων γιατρών, γιατί στηρίζουν τη βασική κατεύθυνση της εφαρµοζόµενης 
πολιτικής, και αυτό αποτυπώθηκε σε κοινή στήριξη καίριων θεµάτων που συζητήθηκαν στο 
απερχόµενο ΔΣ του ΙΣΘ (χαρακτηριστικά σταχυολογώντας, Επαγγελµατικό ταµείο, Ιατρικός 
τουρισµός, Θέσεις και Δράσεις ΙΣΘ αντιµετώπισης της πανδηµίας, ασφαλιστικό ταµείο κ.α.).  

Ποιος ξεχνάει την προβολή και ξέπλυµα µέσα από τα έντυπα του ΙΣΘ των υποψηφίων 
στις διάφορες εκλογές της εγκληµατικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. 

Η πλειοψηφία του ΔΣ του ΙΣΘ διοργάνωσε µε δικά µας έξοδα εκδηλώσεις προβολής και 
εξειδίκευσης της κυβερνητικής πολιτικής στο χώρο της υγείας µε πιο τρανταχτά παραδείγµατα 
την πρόσφατη εκδήλωση για τον «προσωπικό» γιατρό µε προσκεκληµένο τον ίδιο τον 
υπουργό υγείας και πέρυσι την εκδήλωση προβολής του επαγγελµατικού ασφαλιστικού 
ταµείου µε προσκεκληµένο τον υπουργό εργασίας. Μάλιστα µε τόσο «δηµοκρατικές» 
διαδικασίες που κανένας εκπρόσωπος άλλης παράταξης δεν µπορούσε να έχει το λόγο 
(Σχετικά µε το επαγγελµατικό ταµείο του ΙΣΘ, ο ΙΣΘ καλύπτει όλα τα πάγια έξοδα του. Έχει 
αναλάβει την προώθηση και τη διαφήµιση του, ενώ συµµετέχει λιγότερο από 10% των ιατρών 
του Θεσσαλονίκης ο ΙΣΘ έχει δώσει σε µετρητά περισσότερα από 300.000 ευρώ!!!).  

Σε αυτό το πλαίσιο “συναντήθηκαν” αρµονικά τόσο οι συµπολιτεύοµενοι συνδικαλιστές 
της ΝΔ όσο και οι “αντιπολιτευόµενοι” συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τόσο 
“εναρµονισµένοι” που πολλές φορές δυσκολεύεται κάποιος να τους ξεχωρίσει.... 

Στον ΠΙΣ, άλλοτε µε µία φωνή και άλλοτε µε τις αναγκαίες «ενδο- και δια-
παραταξιακές» αντιπαραθέσεις, στηρίζουν τους βασικούς άξονες της πολιτικής επέκτασης των 
νόµων της αγοράς και της άµεσης επιβάρυνσης των ασθενών για υπηρεσίες ΠΦΥ. Σε αυτή τη 
βάση, στηρίζουν την ελεύθερη επιλογή γιατρού και την τροποποίηση της εφαρµογής των 
αντιδραστικών κλειστών προϋπολογισµών και την αντικατάσταση του (απαράδεκτου) 
clawback µε κλειστό προϋπολογισµό ανά ασθενή. Με τη στάση τους υπονοµεύουν τις ανάγκες 
µισθωτών γιατρών που βιώνουν την επέκταση των ελαστικών µορφών απασχόλησης 
(επικουρικά, µπλοκάκι κλπ), προωθώντας τελικά τα συµφέροντα µεγαλοεπιχειρηµατιών και 
οµίλων. Ποιος ξεχνάει την πανηγυρική εκδήλωση του ΠΙΣ για τις ΣΔΙΤ που ακύρωσαν εξίσου 
«πανηγυρικά» οι κινητοποιήσεις µισθωτών και αυτοαπασχολούµενων γιατρών; 

Οι ενδοπαραταξιακές τους αντιπαραθέσεις δεν αναιρούν την ουσιαστική συµφωνία τους και 
αφήνουν αδιάφορους την πλειοψηφία µισθωτών και αυτοαπασχολούµενων γιατρών. 

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, 
Ξέρουµε ότι αγανακτείς και εσύ µε την απαράδεκτη στάση των ηγεσιών σε ΙΣΘ/ΠΙΣ 

Είναι ξεκάθαρο πως ΕΜΕΙΣ - οι µισθωτοί και οι αυτοαπασχολούµενοι γιατροί - 
ΔΕΝ έχουµε ούτε κοινές ανάγκες, ούτε κοινά συµφέροντα µε όλους αυτούς. Ο 
µοναδικός δρόµος προάσπισης των δικών µας αναγκών περνάει µέσα από την 
αντιπαράθεση µε τους νόµους της ελεύθερης αγοράς που έχουν «ευαγγέλιο» οι 
ηγεσίες ΙΣΘ/ΠΙΣ.  

ü Όσοι συσπειρωνόµαστε στη ΔΗΠΑΚ αντιπαρατεθήκαµε µε όλες µας τις δυνάµεις και 
διαχρονικά στους νόµους της αγοράς, του ανταγωνισµού της «ζούγκλας» που µόνο τους 
µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους υγείας και τους µεγαλογιατρούς αφήνει κερδισµένους. 



Μην αδρανοποιήσεις τη δικαιολογηµένη αγανάκτησή σου – µετέτρεψέ τη σε δύναµη 
ανατροπής µε τη µαχητική σου συµµετοχή στους καθηµερινούς αγώνες, αλλά και 
στηρίζοντας και δυναµώνοντας την ΔΗΠΑΚ στις εκλογές 16-17 Οκτώβρη. 

Να ενισχύσουµε τη συµµαχία µε τους ασθενείς µας, τις λαϊκές οικογένειες που θα 
παλεύει για την απόκρουση των νέων µέτρων που έρχονται, την ανακούφιση από 
την αντιλαϊκή επίθεση, την απόσπαση κατακτήσεων. Ενώνουµε τις δυνάµεις µας µε τους 
ασθενείς µας και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
ü Προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών κλπ., πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα 
κρατικά νοσοκοµεία και στην ΠΦΥ. Μονιµοποίηση όλων των εργαζοµένων µε ελαστικές 
σχέσεις εργασίας, ορισµένου χρόνου και των εργαζοµένων στα ιδιωτικά συνεργεία. 
ü Πλήρης και δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε όλους χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις. Κατάργηση κάθε πληρωµής και συµµετοχής σε όλους για φάρµακα, εξετάσεις, 
θεραπείες, νοσηλείες, υγειονοµικό υλικό. Να αποζηµιώνονται 100% από το κράτος. 
ü Κατάργηση όλων των περικοπών, εξαιρέσεων, πλαφόν για τις προληπτικές, 
διαγνωστικές, εργαστηριακές εξετάσεις και θεραπείες, που επιβάλλουν ο κανονισµός παροχών 
του ΕΟΠΥΥ και οι "κατευθυντήριες οδηγίες", των διαγνωστικών και θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων. Κατάργηση των κλειστών προϋπολογισµών και του Claw Back που τσακίζει 
αυτοαπασχολούµενους µε χαµηλότερα εισοδήµατα. 
ü Αποκλειστικά δηµόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Κατάργηση 
όλων των αντιασφαλιστικών νόµων που διαλύουν τα δικαιώµατά µας. Όχι στα επαγγελµατικά 
ταµεία. 
ü Άµεση, δραστική µείωση των εισφορών µας µε ταυτόχρονη αύξηση των εργοδοτικών. 
Στους αυτοαπασχολούµενους η χρηµατοδότηση στο κλάδο σύνταξης να είναι κατά 1/3 από 
τους ασφαλισµένους και κατά 2/3 από το κράτος. 
ü Σύνταξη στα 60 για τους άνδρες, στα 55 για τις γυναίκες και 5 χρόνια λιγότερα 
αντίστοιχα στα ΒΑΕ. Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων, επίδοµα ανεργίας ανεξάρτητα 
από τον τρόπο πληρωµής (µισθός – ΔΠΥ). 
ü Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδηµα 40.000€ και 5.000€ για κάθε παιδί. Να 
καταργηθούν τα χαράτσια, ο ΕΝΦΙΑ, οι έµµεσοι φόροι στο πετρέλαιο θέρµανσης, στα είδη 
διατροφής, εκπαίδευσης, στις υπηρεσίες υγείας, στο φάρµακο και στα οικιακά τιµολόγια 
ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών. Κατάργηση του ΦΠΑ στο φάρµακο και 
τα υγειονοµικά – οδοντιατρικά υλικά. Φορολόγηση των µεγαλοεπιχειρηµατιών µε 45%. 
ü Να µπορέσουµε από καλύτερες θέσεις µετά τις εκλογές να αποκρούσουµε την επίθεση, 
να αντεπιτεθούµε για το σύνολο των σύγχρονων αναγκών µας. Να εντείνουµε την 
αναµέτρηση µε τον πραγµατικό αντίπαλο µε προοπτική  µια ανάπτυξη,  όπου όλος ο 
υλικός και πνευµατικός πλούτος που δηµιουργούν οι εργαζόµενοι καθηµερινά, θα αποτελεί 
κοινωνική ιδιοκτησία και θα αξιοποιείται για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών.  

ü Για να αξιοποιούνται το σύνολο των επιστηµονικών δυνατοτήτων και στον κλάδο της 
Υγείας για τη διασφάλιση σε όλους τους ασθενείς µας, δωρεάν µε κάλυψη από τον κρατικό 
προϋπολογισµό, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρόληψης, προστασίας της υγείας, έγκαιρης 
διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης.  

ü Για από ένα πλήρως ανεπτυγµένο καθολικό, αποκλειστικά δηµόσιο σύστηµα υγείας µε 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και χωρίς ίχνος επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον κλάδο. 
 

Παλεύουµε για τις ανάγκες και τα δικαιώµατά µας 

Βάζουµε στο στόχαστρο τον πραγµατικό αντίπαλο, 
 κεφάλαιο – Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόµµατα που τους υπηρετούν 

 
 



ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ! 
 

ΣΤΙΣ 16-17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ! 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΔΗΠΑΚ-ΓΙΑΤΡΩΝ 
 

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΣΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

ΑΝΤΩΝΕΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(ΠΑΡΙΣ) ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ «ΑΧΕΠΑ» 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ (ΛΙΛΙΑΝ) ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΑΧΕΠΑ» 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΓΟΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ «ΨΝΘ» 

ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΦΛΟΡΑ (ΛΟΡΑ) ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

ΚΑΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΞ. ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑΣ «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΠΦΥ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΘ 

ΚΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΣ «ΓΕΝΕΣΙΣ» 

ΛΑΝΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β «ΑΧΕΠΑ» 

ΜΑΡΑΓΚΟΥ-ΝΤΙΝΤΗ ΑΝΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΞ. ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 
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