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                                                                                              Προς  

1. Υπουργό Οικονομικών  κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

2. Υπουργό Υγείας  κ. Βασίλη Κικίλια 

Κοιν.: 1. ΠΙΣ – Ιατρικοί Σύλλογοι 
            2. Βουλευτές Ν. Έβρου 

 

Κύριε Υπουργέ Οικονομικών, 

Κύριε Υπουργέ Υγείας, 

Οδυνηρή έκπληξη την οποία ακολούθησε αγανάκτηση, προκάλεσαν σε όλους τους 

ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς της χώρας οι εξαγγελίες σας για μέτρα στήριξης όλων των 

επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού, με εξαίρεση τα ιδιωτικά 

ιατρεία και εργαστήρια.  

Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι τα ιδιωτικά ιατρεία και οι ελευθεροεπαγγελματίες 

ιατροί, εξετάζουν αυτή την περίοδο, αποκλειστικά τα σοβαρά και επείγοντα περιστατικά, με 

προγραμματισμένα ραντεβού, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Πανελλήνιου Ιατρικού 

Συλλόγου. Αυτό σημαίνει, ότι η δραστηριότητά τους, έχει μειωθεί στο ελάχιστο ή και έχει 

μηδενιστεί. Πλήττονται σαφέστατα και βαρύτατα και είναι αδιανόητο να βλέπουν από την 

Πολιτεία να τους αντιμετωπίζει διαφορετικά  σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους 

ελευθεροεπαγγελματιών. 

Τα ιατρεία όμως, δεν είναι εντελώς κλειστά και παραμένουν στη διάθεση των 

πολιτών για να καλύψουν τα σοβαρά και επείγοντα περιστατικά, τα οποία αν δεν καλυπτόταν 

από τον ιδιωτικό τομέα, θα πήγαιναν στις δημόσιες δομές και τα νοσοκομεία, με επακόλουθο 

την επιβάρυνσή τους σε μία περίοδο που ήδη εργάζονται και λειτουργούν σε όρια πέραν των 

δυνατοτήτων τους, αλλά και θα αυξανόταν η πιθανότητα διασποράς του κορωνοϊού. 

Άρα οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί, σε αυτή την δύσκολη κατάσταση που 

βιώνουμε, στηρίζουν από τη μια το δημόσιο σύστημα υγείας λειτουργώντας ως ανάχωμα 

στην περαιτέρω επιβάρυνσή του και αφετέρου έχουν μειώσει (πρακτικά μηδενίσει) την 

επαγγελματική τους δραστηριότητα και είναι αυτονόητο ότι πρέπει να στηριχθούν, όπως 

στηρίχτηκαν και οι άλλοι κλάδοι που επλήγησαν οικονομικά. 

 



 

 

 

 

Ένα επιπλέον στοιχείο στο οποίο οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί βλέπουν την 

αδιαφορία της πολιτείας απέναντί τους, είναι η μη-προμήθειά τους με μέσα προστασίας, τα 

οποία έχουν εξαφανιστεί από την αγορά, ιδίως μετά την κατάσχεση του υλικού όλων των 

προμηθευτών από το Υπουργείο. Πρέπει η Πολιτεία να αποφασίσει, αν θέλει ανοιχτά ιατρεία 

για τα επείγοντα περιστατικά, ώστε να στηρίξουν με τον τρόπο που αναφέραμε το δημόσιο 

σύστημα, να τους παρέχει οπωσδήποτε τα αναγκαία μέτρα προστασίας. 

Είμαστε βέβαιοι ότι θα αποκαταστήσετε την κατάφωρη αδικία εις βάρος των 

ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών, εντάσσοντάς τους σε όλα τα μέτρα στήριξης των άλλων 

επαγγελματικών κλάδων και ταυτόχρονα θα παρέχετε τα μέσα τα οποία είναι απαραίτητα 

για την ασφαλή λειτουργία τους για τις περιπτώσεις που θα τους χρειαστούν οι πολίτες. 

                                                                         

Με τιμή 

Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε. 
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