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Με τις παρακάτω επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν από τον Π.Ι.Σ. προς τον κ. Δημήτρη 
Αβραμόπουλο, υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον κ. Βασίλειο Μαγγίνα, 
υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, δηλώνεται η πρόθεση του Π.Ι.Σ. για 
συνάντησης με τους ως άνω υπουργούς, με σκοπό την ενημέρωσή τους αλλά και τη διεξοδική 
και εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με επείγοντα θέματα που αφορούν στον ιατρικό κλάδο.

Επιστολές από τον ΠΙΣ προς τους υπουργούς Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Αποσχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

Αθήνα 1.10.07
Αριθμ.Πρωτ. 1795

Προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοιν.Αλληλεγγύης
κ.Δημήτριο Αβραμόπουλο
Αριστοτέλους 19
ΕΝΤΑΥΘΑ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Και πάλι θερμά συγχαρητήρια επί τη αναλήψει των καθηκόντων σας, ευχό-

μαστε ολόψυχα καλή επιτυχία εις το δύσκολο έργο σας. Θα θέλαμε να σας 
παρακαλέσουμε όπως συναντηθούμε μαζί σας για επείγοντα θέματα που αφο-
ρούν στον κλάδο μας και ειδικότερα:

- Νομοσχέδιο για τις Ιατρικές Ειδικότητες
- Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ
- Κρίσεις Ιατρών  ΕΣΥ 
- Ελλείψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού στα Νοσοκομεία
- Πυρόπληκτες περιοχές
- Π.Φ.Υ.
- Αναστολή Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το χρόνο Απασχόλησης
- Φορολογικό
- Θέσεις Ειδικευομένων
-  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ιατρών με πτυχίο από χώρες πριν την έντα-

ξή τους στην Ε.Ε.
- Ασφαλιστικό – συνενώσεις Ταμείων
- Νομοσχέδιο για τις Προμήθειες στα Νοσοκομεία
- Αύξηση Αμοιβών Ιατρικών Πράξεων
- Π.Δ. 84/2001
Δεδομένου του γεγονότος ότι αρκετά από τα μέλη του Δ.Σ. προέρχονται 

από την περιφέρεια, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε όπως η ημερομηνία 
που θα συναντηθούμε να μας γνωστοποιηθεί εγκαίρως, προκειμένου να πα-
ρευρεθούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με ιδιαίτερη τιμή και εκτίμηση
Για το Δ.Σ του Π.Ι.Σ.

Ο Πρόεδρος
Δρ.Εμμανουήλ Καλοκαιρινός

Ο Γεν.Γραμματέας
Δρ.Σταμάτιος Πίνης

Αθήνα 1.10.07
Αριθμ.Πρωτ. 1796

Aξιότιμο 
κ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑ
Υπουργό Απασχόλησης 
και Κοιν.Προστασίας
Σταδίου 29
ΕΝΤΑΥΘΑ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Και πάλι θερμά συγχαρητήρια επί τη αναλή-

ψει των καθηκόντων σας, ευχόμαστε ολόψυχα 
καλή επιτυχία εις το δύσκολο έργο σας.

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε όπως συ-
ναντηθούμε μαζί σας για επείγοντα θέματα που 
αφορούν στον κλάδο μας και ειδικότερα:

- Θέματα Ι.Κ.Α.
- Θέματα Τ.Σ.Α.Υ.
-  Θέματα Ιατρών Ασφαλιστικών Ταμείων-Συ-

νενώσεις Ταμείων 
Δεδομένου του γεγονότος ότι αρκετά από τα 

μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από την περιφέρεια, 
θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε όπως η ημε-
ρομηνία που θα συναντηθούμε να μας γνω-
στοποιηθεί εγκαίρως, τουλάχιστον ένα 24ωρο 
πριν, προκειμένου να παρευρεθούν όλα τα μέ-
λη του Διοικητικού Συμβουλίου.

   
Με ιδιαίτερη τιμή και εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

Ο Πρόεδρος
Δρ.Εμμανουήλ Καλοκαιρινός

Ο Γεν.Γραμματέας
Δρ.Σταμάτιος Πίνης

Ο χρόνος προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις διατάξεις του Π.Δ. 84/01 παρατεί-
νεται εκ νέου έως 31-12-2007, καθώς η διαδικασία τροποποίησης του 
εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 

Παράταση του χρόνου προσαρμογής των 
ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. 

στο Π.Δ. 84/01

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΣ

Το Τ.Σ.Α.Υ. στηρίζει τους 
πυρόπληκτους 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Συντάξεως και Αυ-
τασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) ενέκρινε τη διάθεαη 
του ποσού των ευρώ 100.000 (εκατό χιλιάδων ευρώ), στο 
Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις ανάγκες των πυ-
ρόπληκτων.


