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Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλ-
λόγου συνάντηση του ΔΣ του με τον υπουρ-
γό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δη-

μήτρη Αβραμόπουλο. Συμμετείχαν επίσης ο 
υφυπουργός, κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, 
και ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου, 
κ. Αριστείδης Καλογερόπουλος.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθη-
καν, κατά ουσιαστικό τρόπο, όλα τα τρέχοντα, αλλά και πολλά 
χρονίζοντα θέματα που απασχολούν τον ιατρικό κόσμο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ΠΔ που προωθεί η Κυβέρνηση, 
σχετικά με το ωράριο των γιατρών. Πρόκειται για Ευρωπαϊκή 
Οδηγία που αναφέρει ότι από 1 Ιανουαρίου 2007, οι ειδικοί γι-
ατροί πρέπει να εργάζονται υποχρεωτικά 48 ώρες την εβδομά-
δα και οι ειδικευόμενοι όχι περισσότερες από 58 ώρες. Ο ΠΙΣ 
εξέφρασε την άποψη ότι το ΠΔ είναι αδύνατο να εφαρμοστεί 
πρακτικά και ζήτησε την αναβολή της ισχύος του για ένα χρό-
νο. Με την πρόταση αυτή συμφώνησε ο υπουργός.

Εκτενής συζήτηση έγινε για το θέμα της αναμόρφωσης - ανα-
κοστολόγησης των ιατρικών αμοιβών και πράξεων. Ο Πρόε-
δρος του ΠΙΣ επεσήμανε ότι τα επίπεδα των σημερινών αμοιβών, 
που παραμένουν καθηλωμένες από το 1992, είναι εξευτελι-
στικά χαμηλά και ζήτησε από τον κ. Αβραμόπουλο να συνη-

γορήσει υπέρ του θέματος αυτού στον υπουρ-
γό Οικονομικών.

Η ηγεσία του ιατρικού κόσμου επεσήμανε 
στον κ. Αβραμόπουλο την ανάγκη να υπο-
στηριχτούν και από τον ίδιο τα εκκρεμή 
ζητήματα του ΤΣΑΥ και του εργασιακού 
καθεστώτος των γιατρών του ΙΚΑ, θέ-
ματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Απασχόλησης.

Συμφωνήθηκε να συμμετάσχει ο ΠΙΣ στην Επιτροπή που με-
λετά τα μισθολογικά αιτήματα των νοσοκομειακών γιατρών, 
Επιτροπή υπό το Υπουργείο Οικονομικών στην οποία μετέχουν 
ήδη τα Προεδρεία της ΟΕΝΓΕ και της ΕΙΝΑΠ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Εμμανουήλ Κα-
λοκαιρινός, ζήτησε από τον υπουργό να ενημερώνεται έγκαιρα 
ο ΠΙΣ πριν κατατεθεί οποιοδήποτε νομοσχέδιο στη Βουλή, ώστε 
να εκφράζει τη γνώμη του, δεδομένου ότι αποτελεί θεσμοθε-
τημένο σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας. Άλλωστε πρόκειται 
για μια πρακτική που εφαρμοζόταν πάντα στο παρελθόν. 

Το κλίμα της συζήτησης, κατά την εκτίμηση του ΠΙΣ, αποτέ-
λεσε σαφή ένδειξη μιας αμοιβαίας διάθεσης συνεργασίας. Ο 
κ. Αβραμόπουλος βρήκε δίκαια και λογικά τα αιτήματα των 
γιατρών και τους διαβεβαίωσε ότι θα τα μελετήσει και θα δώ-
σει λύσεις.

ΑθhνΑ 14 Δεκεμβρiου 2006

Διάλογος του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου 

με τον υπουργό Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
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Νεκρολογία Αριστείδη Ντόντη
Βαθύτατη θλίψη σκόρπισε σε οικείους, φίλους, συναδέλ-

φους και γνωστούς του ο χαμός του χαρισματικού ιατρού 
Αριστείδη Ντόντη.

Το μικρό του όνομα περιγράφει χαρακτηριστικά το ήθος 
και τα ποιοτικά συστατικά της προσωπικότητάς του και ερ-
μηνεύει τα θερμά συναισθήματα και την καθολική αποδοχή 
για το άτομό του από την κοινωνία των Πατρών.

Είχα την τύχη να τον γνωρίσω στενά και να συνεργαστώ 
για μακρύ χρονικό διάστημα μαζί του, μέσα σε ένα εύκρατο 
και δημιουργικό κλίμα. Στοχαστικός, ευγενής και σεμνός, θε-
ωρούσε την οποιαδήποτε προσφορά καθήκον του και σκα-
λοπάτι για καλύτερες προσπάθειες, που αποτελούσαν αμε-
τακίνητο στόχο της ύπαρξής του.

Υποδειγματικός φίλος φιλόπονος και φιλάλληλος, χάραξε 
άσβηστες μνήμες που αποτελούν παρακαταθήκη αγάπης για 

μας και την καλύτερη παρηγοριά για τους οικείους του.
Είναι αδύνατον να λησμονηθεί μια τέτοια προσωπικότη-

τα που συνδύαζε τον επιστήμονα με τον άνθρωπο. Στις Γενι-
κές Συνελεύσεις του ΠΙΣ, στις οποίες εκπροσώπησε επάξια 
ως εκπρόσωπος τον ΙΣ Πατρών στον Πανελλήνιο, θα μείνει 
άσβεστη μνήμη η προσωπικότητά του, το χαμόγελό του, η 
ειλικρίνειά του, η ευγένειά του και η σεμνότητά του.

Όντως ενέγραψε υποθήκες για όλους μας και για τις επερ-
χόμενες γενιές των συναδέλφων.

Εκφράζουμε τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους 
οικείους του και υπογραμμίζουμε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρι-
κός Σύλλογος τον ενέταξε εις τα κοσμήματά του.

Αιωνία του η μνήμη.
Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός

Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Πρόσκληση 
σε Γενική Συνέλευση 

του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται τα μέλη του Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2007, στις 09:00-17:00 στο ξενοδο-
χείο Ηoliday Inn. 

Τα θέματα που θα την απασχολήσουν θα είναι ο οικονομικός απολογισμός 
του 2006 και ο προϋπολογισμός του 2007, οι εξελίξεις αναφορικά με τους στό-
χους του ΠΙΣ στα ζητήματα των αμοιβών των ιατρικών πράξεων, το εργασιακό 
καθεστώς των ιατρών του ΙΚΑ, το ΤΣΑΥ, καθώς και άλλα τρέχοντα θέματα. 


