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ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Αθήνα, Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011 

 
Όλοι εμείς που συγκεντρωθήκαμε σήμερα στο αμφιθέατρο του 
υπουργείου Υγείας που βρίσκεται υπό κατάληψη αποφασίσαμε 
μετά από εμπεριστατωμένη συζήτηση ότι το πλαίσιο αιτημάτων 
που θέτουμε έχει ως εξής:  

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
 
1. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο-έκτρωμα Λοβέρδου που εμπορευματο-
ποιεί πλήρως την περίθαλψη 
2. Να καταργηθεί κάθε είδους «χαράτσι» από την τσέπη των πολιτών 
στα δημόσια νοσοκομεία. Κατάργηση τόσο της πληρωμής στα επείγοντα 
και τακτικά ιατρεία, όσο και της λεγόμενης «ολοήμερης» απογευματινής 
λειτουργίας. 
3. Να ανατραπεί η γενικότερη πολιτική Κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ που καταρ-
γεί κάθε έννοια δωρεάν υγείας και εξαθλιώνει τους γιατρούς και όλους 
τους υγειονομικούς λειτουργούς. 
4. Δωρεάν, αποκλειστικά δημόσια νοσοκομειακή περίθαλψη, σύγχρονη, 
ισότιμη και καθολική, με περισσότερα κρεβάτια, περισσότερους νοση-
λευτές, περισσότερους μάχιμους γιατρούς. Κατάργηση του αίσχους του 
«5 φεύγουν, ένας έρχεται» και στελέχωση με το αναγκαίο μόνημο νο-
σηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. 
5. Διαφάνεια στο σύστημα προμηθειών, μακριά από ύποπτα ιδιωτικά χέ-
ρια και υπόγειες συναλλαγές διαχειριστών και μεγαλοπρομηθευτών. Ποι-
οτικά φάρμακα και υλικά χωρίς υπερτιμολογήσεις. 
6. Δημοκρατία και συλλογική άσκηση της ιατρικής στο ΕΣΥ – κατάργηση 
των σκανδαλωδών προνομίων του μεγαλοδιευθυντικού και μεγαλοκαθη-
γητικού κατεστημένου.  
7. Με τελικό στόχο ένα ολοκληρωμένο δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης με γιατρούς δημόσιους λειτουργούς, άμεσα απαιτούμε ε-
λεύθερη πρόσβαση κάθε ειδικευμένου γιατρού στη σύμβαση με τα α-
σφαλιστικά ταμεία χωρίς όρους και αποκλεισμούς. Συλλογική σύμβαση 
που θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς αποδοχές εξασφαλισμένες σε τακτική 
μηνιαία βάση και θα αποκλείει τη μεσολάβηση κάθε εργολάβου ιατρικής 
εργασίας.  
8. Αναγνώριση εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιω-
μάτων για όλους τους γιατρούς του ΙΚΑ από την ημερομηνία πρόσλη-
ψης.  
9. Πραγματική ένταξη των νοσοκομείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ χωρίς κατάρ-
γηση κλινών και τμημάτων με αναγνώριση της προϋπηρεσίας των για-
τρών των νοσοκομείων του ΙΚΑ για την εξέλιξή τους στο ΕΣΥ.  



10. Απόσυρση κάθε σχεδίου για φραγμούς στην έναρξη και λήψη ειδικό-
τητας για τους νέους γιατρούς. Συγκεκριμένα μέτρα (αύξηση νοσηλευτι-
κών κλινών και θέσεων ειδικευομένων σύμφωνα με τις ανάγκες) για τη 
μείωση της αναμονής. 
11. Να πληρωθούν άμεσα οι οφειλές ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ κλπ προς τους συμ-
βεβλημένους γιατρούς. Να επαναπροσληφθούν άμεσα οι 1400 απολυμέ-
νοι συμβασιούχοι του ΙΚΑ. Να σταματήσει η προκλητική πριμοδότηση 
των επιχειρηματικών συμφερόντων που διαχρονικά λυμαίνονται το χώ-
ρο της υγείας. 
12. Θεωρούμε καθοριστικό το διακλαδικά, παλλαϊκό συντονισμό για την 
ανατροπή συνολικά της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης - ΕΕ – ΔΝΤ, 
για την ανάδειξη του θέματος των κοινωνικών αγαθών (υγεία, παιδεία, 
συγκοινωνία κλπ) σε κεντρικό πολιτικό θέμα παλλαϊκού αγώνα.  
  

 
ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 

  
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

  
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ στους ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ 

  
ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΟΦΩΝ 
  

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2, ώρα 11:00 

ΟΛΟΙ στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
για ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ  

ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
 


