Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. στη Βουλή για το Πολυνομοσχέδιο
Τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Ιατρικών Συλλόγων και του
Πανελληνίου

Ιατρικού

Συλλόγου

περιλαμβάνει,

μεταξύ

άλλων,

το

Πολυνομοσχέδιο το οποίο συζητήθηκε Τετάρτη και Πέμπτη (10 -11 Ιανουαρίου
2018) στην Επιτροπή της Βουλής. Την Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου, έγινε στην
Επιτροπή η ακρόαση των εκπροσώπων των φορέων. Ο Πρόεδρος του
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος κατά την τοποθέτησή
του τόνισε ότι ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας αυτής, είναι πρόταση του
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του
Π.Ι.Σ. το Μάιο του 2014, με συντριπτική πλειοψηφία, και κατατέθηκε στο
Υπουργείο Υγείας τον Ιούνιο του 2014.
Η πρόταση αυτή έρχεται μετά από καθυστέρηση 3,5 χρόνων και στο διάστημα
αυτό έχουν αλλάξει αρκετά, και ίσως χρειαστεί επικαιροποίηση στο εγγύς
μέλλον.
Ο εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας των Ιατρικών Συλλόγων είναι απαραίτητος
γιατί οι Ιατρικοί Σύλλογοι λειτουργούν μέχρι σήμερα με Β.Δ. του 57 και Α.Ν. του
39. Για τον σκοπό αυτό το 2013 συστήθηκε Επιτροπή από Προέδρους Ιατρικών
Συλλόγων κυρίως μεγάλων, αλλά και μικρότερων οι οποίοι είχαν θητεύσει
αρκετά χρόνια και είχαν γνώση και εμπειρία των δυσκολιών της λειτουργίας
των Ιατρικών Συλλόγων, από τον Νομικό Σύμβουλο του Π.Ι.Σ. και τεχνικούς

συνεργάτες, με Προέδρους της Επιτροπής τους δύο

Αντιπροέδρους του

Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
Έγινε επίπονη διαδικασία, πολλές ολοήμερες συνεδριάσεις της Επιτροπής, η
οποία κατέληξε στην οριστική πρόταση που υπεβλήθη στους Ιατρικούς
Συλλόγους για τις δικές τους παρατηρήσεις. Εν συνεχεία συζητήθηκε στην
Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. το Φεβρουάριο του 2014, αλλά επειδή υπήρχαν και
σημεία τα οποία έχρηζαν διορθώσεων ή και αλλαγών έγινε νέα Γενική
Συνέλευση το Μάϊο του 2014

με κύριο θέμα ημερήσιας διάταξης τον

εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας των Ιατρικών Συλλόγων.
Συζητήθηκε λεπτομερώς, κατ΄άρθρο και στο σύνολο, έγιναν αλλαγές και
διορθώσεις και εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση
του Π.Ι.Σ.. Κατόπιν τούτου, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Υγείας τον Ιούνιο του
2014, αλλά δεν προχώρησε παρά την υπόσχεση του τότε Υπουργού περί
υλοποίησης της πρότασης με Σχέδιο Νόμου. Υλοποιήθηκε όμως η πρόταση περί
δημιουργίας Ινστιτούτου Μελετών του Π.Ι.Σ. τον Δεκέμβριο του 2014.
Η νέα Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η οποία προήλθε από τις εκλογές του
Ιανουαρίου του 2015 και συγκεκριμένα ο τότε Υπουργός Υγείας κ. Κουρουμπλής
στην πρώτη μας συνάντηση έδωσε την υπόσχεση ότι το πρώτο Νομοσχέδιο το
οποίο θα έρθει στη Βουλή θα περιλαμβάνει την πρότασή μας. Καθυστέρησε
βέβαια να υλοποιηθεί, αλλά έστω και τώρα είναι ένα βήμα για την καλύτερη
οργάνωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης του Π.Ι.Σ. και των Ιατρικών
Συλλόγων, με μεγαλύτερη συνεκτικότητα και διασύνδεση, καθώς και καλύτερη
λειτουργία και γρηγορότερες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου οι
συνθήκες το επιβάλλουν, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της χώρας μας
και ιδιαίτερα της νησιωτικής Ελλάδος είναι επιτρεπτή η επιστολική και

ηλεκτρονική ψήφος με απόφαση του
Ιατρικού

Συλλόγου,

Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου

με απαραίτητη προϋπόθεση

να

διασφαλίζεται

η

μυστικότητα της ψηφοφορίας και να αποφεύγεται η νόθευση της ψήφου.
Επίσης είναι σημαντικό να μπορούν να αλληλογραφούν και οι Ιατρικοί Σύλλογοι
με τις κεντρικές αρχές και για γενικής φύσεως προβλήματα, εφόσον ταυτόχρονα
ενημερώνεται και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
Ακόμη, η σύγκληση της Ολομέλειας των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων σε
κοινή συνεδρίαση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. με αποφασιστικές
αρμοδιότητες αποτελεί διάταξη η οποία, εκτός της Γενικής Συνέλευσης, με
μεγαλύτερη ευελιξία μπορεί να ασχοληθεί με κύρια θέματα στον τομέα της
Υγείας και της Ιατρικής Περίθαλψης, τα οποία επιβάλλουν οι συνθήκες.
Με το Πολυνομοσχέδιο καθιερώνεται επίσης τετραετής θητεία των Οργάνων
Διοίκησης και των Πειθαρχικών Συμβουλίων στους Ιατρικούς Συλλόγους και
στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Να σημειωθεί ότι το Πολυνομοσχέδιο εισάγεται την Δευτέρα στην Ολομέλεια
της Βουλής για ψήφιση.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

