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Τ Α  Ν Ε Α  Τ Ο Υ  Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Υ  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ

Παρατίθεται η επικαιροποιημένη προσέγγιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας

με τίτλο «Σχέδιο Νόμου για την Οργάνωση και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», 

το οποίο αποτελεί πόνημα που έτυχε της ομόφωνης αποδοχής του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κατά τη συνεδρίασή του της 20ής Μαρτίου 2008 και απεστάλη 

στον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, με την επιφύλαξη 

για περαιτέρω προτάσεις επί του τελικού σχεδίου που θα παρουσιαστεί στο μέλλον.

Eπικαιροποιημένες εισαγωγικές επισημάνσεις

Η παρούσα εισήγηση αποτε-
λεί επικαιροποιημένη προσέγγιση του νο-
μοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο 
«ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟ-
ΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» το οποίο πλέον αναγι-
γνώσκεται υπό το πρίσμα των ακολού-
θων εξελίξεων.

Α. Το νέο κείμενο του Νομοσχεδίου που 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Υγείας χαρακτηρίζεται ως «Β΄ Αναθε-
ωρημένο Προσχέδιο». Αυτό υποδηλώνει 
σαφώς ότι θα ακολουθήσει και έτερο κεί-
μενο ως «Σχέδιο Νόμου» πλέον. Επισημαί-
νεται ότι οι τροποποιήσεις που επήλθαν στο 
προηγηθέν κείμενο του Υπουργείου αφο-
ρούν σε δευτερεύοντα μεν σημεία αλλά σε 
κάθε περίπτωση συγκλίνοντα με τις θέσεις 
του Ιατρικού Κόσμου όπως αυτές έχουν 
δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Β. Η προσέγγιση του Β΄Προσχεδίου Νό-
μου επισκιάζεται από την επικαιρότητα του 
Νομοσχέδιου για την Κοινωνική Ασφάλι-
ση που ήδη ψηφίζεται στη Βουλή. Επιση-
μαίνεται ότι σε αρκετά σημεία υπάρχει επι-
κάλυψη και ειδικότερα σε ότι αφορά τους 
ενοποιημένους Κλάδους Υγείας των Δη-
μοσίων Ασφαλιστικών Οργανισμών, οι 
οποίοι παραμένουν στην αρμοδιότητα του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας.

Προσεγγίζοντας το προεισαγωγικό σημεί-
ωμα του υπουργού Υγείας αλλά και το ίδιο 
το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, επιση-
μαίνεται η επανάληψη ορισμών, θεσμικών 
προβλέψεων και νομοθετικών προοπτικών 
που είχαν προβλεφθεί στα κατά καιρούς 
νομοσχέδια που προηγήθηκαν με το ίδιο 

περιεχόμενο, χωρίς ποτέ να εφαρμοσθούν. 
Τέτοια είναι τα Δίκτυα Π.Φ.Υ, τα Κέντρα Υγεί-
ας Αστικού Τύπου και τα Πρωτόκολλα Ια-
τρικών Πράξεων και Φαρμάκων. 

Σε ό,τι αφορά την πολιτική φιλοσοφία 
που διατρέχει το παρόν νομοσχέδιο, δι-
απιστώνεται ότι ορισμένες από τις έννοιες 
που εισάγονται ευθυγραμμίζονται επιγραμ-
ματικά με αρκετές από τις διαχρονικές δι-
εκδικήσεις του Ιατρικού Κόσμου αλλά και 
της ελληνικής κοινωνίας.

Οι διεκδικήσεις που προσεγγίζονται ως 
προς τις επιγραμματικές αρχές του νομο-
σχεδίου είναι:

1. Η παράλληλη αξιοποίηση των υπο-
δομών του δημόσιου και του ιδιωτικού το-
μέα σε στελεχιακό δυναμικό και σε υπο-
δομές. 

2. Η ελεύθερη επιλογή Ιατρού. 
3. Η θεσμοθέτηση του Οικογενειακού 

Ιατρού.
4. Η καθιέρωση της Ενιαίας Ηλεκτρονι-

κής Κάρτας. 
Η θεσμοθέτηση των εννοιών αυτών απο-

τελεί ένα σημαντικό βήμα που προσεγγίζει 
θετικά τις πάγιες διεκδικήσεις του Ιατρικού 
Σώματος. Το περιεχόμενο όμως το οποίο 
δίνει το Υπουργείο στις έννοιες αυτές δεν 
απαντά στις προσδοκίες και τις αγωνίες 
των Ιατρών και των πολιτών για την πρω-
τοβάθμια περίθαλψη, αφήνοντας εύλογα 
ερωτήματα.

Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλου-
θα: 

1. Η ελεύθερη επιλογή Ιατρού δεν αφο-
ρά στο σύνολο των Ιατρών που λειτουρ-
γούν με βάση την τήρηση των προϋποθέ-
σεων που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία όπως συμβαίνει σήμερα με αρ-
κετά Ταμεία, αλλά μόνο όσους εντάσσο-
νται στο Κρατικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας.

2. Ο Οικογενειακός Ιατρός παραμένει 
μόνο μια επιγραμματική αναφορά χωρίς 
κανένα ιδιαίτερο περιεχόμενο αφού έτσι 
προσδιορίζονται όλοι οι Ιατροί που προ-
βλέπεται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους 
στα πλαίσια των Δικτύων Π.Φ.Υ. 

3. Η Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας, που από 
πολλών ετών έχει καθιερωθεί στις ευρω-
παϊκές χώρες και η εφαρμογή της στην Ελ-
λάδα είναι πάγιο αίτημα του Ιατρικού Κό-
σμου, έχει καθαρά ιατρικό περιεχόμενο και 
αποτελεί μέσον ενημέρωσης του εκάστοτε 
Ιατρού ως προς το ιστορικό του ασθενούς. 
Η θεσμοθετούμενη δια του νομοσχεδίου 
ηλεκτρονική κάρτα έχει εντελώς διαφορε-
τικό περιεχόμενο και προβλέπεται να λει-
τουργήσει αποκλειστικά ως πιστωτικός 
μηχανισμός μέσω του οποίου θα χρημα-
τοδοτούνται οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. 

4. Από το σύνολο της νομοθετικής πρό-
βλεψης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας απουσιάζει παντελώς η αναφορά 
του θεσμικού ρόλου του ΠΙΣ ως νομοθε-
τημένου σύμβουλου της πολιτείας για θέ-
ματα Υγείας.

5. Δεν προβλέπεται στους σχεδιασμούς 
του νομοσχεδίου η διαμόρφωση του Υγει-
ονομικού Χάρτη της χώρας επί του οποί-
ου θα αναπτυχθεί.

6. Δε λαμβάνεται υπόψη το συνεχώς επι-
τεινόμενο φαινόμενο του ιατρικού πληθω-
ρισμού και της ιατρικής ανεργίας.

7. Η Εθνική Συλλογική Σύμβαση ως βα-
σική διεκδίκηση του Ιατρικού Κόσμου, της 

Eισήγηση επί του β΄αναθεωρημένου προσχεδίου
σχέδιου νόμου για την οργάνωση και λειτουργία 

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
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οποίας πρόβλεψη υπήρχε σε προηγούμενα 
νομοθετήματα, παραβλέπεται εντελώς.

8. Απουσιάζει η εμπεριστατωμένη οικο-
νομοτεχνική μελέτη η οποία θα διασφάλιζε 
το εφικτό της νομοθετικής τομής.

9. Δε γίνεται μέριμνα για τη συνεχιζόμε-
νη ιατρική εκπαίδευση.

10. Παρά τις συνεχείς αντιδράσεις, παρα-
μένουν τα απογευματινά ιατρεία στα νοσο-
κομεία τα οποία λειτουργούν με την προσω-
πική οικονομική επιβάρυνση των πολιτών, 
εκτός ασφαλιστικού φορέα.

11. Εντάσσονται σε ενιαία νομοθετική βά-
ση οι ιατρικές υπηρεσίες, τα φαρμακεία, τα 
φυσικοθεραπευτήρια και τα καταστήματα 
ιατρικού εξοπλισμού.

12. Τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης 
των επιμέρους θεσμικών μεταβολών εί-
ναι ασαφή.

Παρατηρήσεις επί των άρθρων 
του Σχεδίου Νόμου

Άρθρο 1. Ορισμός
Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο δ. 
Μετανοσηλευτική φροντίδα ασθενών 

Επιβάλλεται να προσδιοριστεί αν αφο-
ρά στην κατ' οίκον παρακολούθηση και 
φροντίδα από Ιατρούς, από ποιες κατη-
γορίες και με ποιο τρόπο κοστολόγησης 
των υπηρεσιών. 

Επισημαίνεται ότι υπηρεσίες πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης κατ' οίκον σήμερα, παρέ-
χονται μόνο από τα Ταμεία που συνάπτουν 
ελεύθερες συμβάσεις με Iατρούς, ενώ δεν 
παρέχονται από τους Δημόσιους Οργανι-
σμούς που διαθέτουν οργανωμένες Υπη-
ρεσίες Υγείας και το ΕΣΥ. 

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο ε. 
Κοινωνική φροντίδα 

Πρέπει να διευκρινισθεί αν στη κοινω-
νική φροντίδα συμπεριλαμβάνονται και 
ιατρικές υπηρεσίες, από ποιες κατηγορί-
ες Ιατρών και πώς χρηματοδοτούνται οι 
υπηρεσίες αυτές.

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο στ. 
Επείγουσες μεταφορές ασθενών 

Η ένταξη του ΕΚΑΒ στο παρόν σχέδιο νό-
μου δε συνάδει με το γενικότερο περιεχό-
μενό του. Ο ΕΚΑΒ σήμερα λειτουργεί για 
την αποκλειστική εξυπηρέτηση της Δευτε-
ροβάθμιας Περίθαλψης, καθώς ο ισχύων 
κανονισμός του προβλέπει μόνο τη μετα-
φορά των ασθενών στο πλησιέστερο δημό-

σιο νοσοκομείο. Σε ό,τι αφορά γενικότερα 
τη θεσμική λειτουργία του ΕΚΑΒ, πρέπει 
να επισημανθεί η αναγκαιότητα τροποποί-
ησης του κανονισμού του προς την κατεύ-
θυνση της εξυπηρέτησης και της πρωτο-
βάθμιας περίθαλψης. Επίσης, πρέπει να 
οριστούν με ευκρίνεια ποια θεωρούνται 
ως άλλα μέσα μεταφοράς ασθενών και 
ποια είναι η οικονομική τους σχέση με το 
σύστημα. Τέλος, επιβάλλεται να οριστεί 
ότι η επείγουσα μεταφορά ασθενών πρέ-
πει να γίνεται υπό την ευθύνη εξειδικευ-
μένου Ιατρού που θα συμπεριλαμβάνεται 
στη σύνθεση του πληρώματος του μέσου 
επείγουσας μεταφοράς.

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο η. 
Παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως

Επισημαίνεται ο διαρκώς ελλοχεύων κίν-
δυνος για τη δημόσια υγεία που υποκρύ-
πτεται από την πιθανή υποκατάσταση της 
φυσικής ιατρικής προσέγγισης των ασθε-
νών από ηλεκτρονικά μέσα. Δεν προσ-
διορίζεται αν η «παροχή υπηρεσιών εξ 
αποστάσεως» θα γίνεται από όλους του 
ιατρούς του συστήματος ή θα ιδρυθεί ει-
δική υπηρεσία προς τούτο με εξασφάλι-
ση χώρων εγκατάστασης και εξοπλισμού. 
Επισημαίνεται ότι ο όρος «τηλεϊατρική» 
είναι καθαρά τεχνικός και σε κάθε περί-
πτωση δεν μπορεί να ασκείται από μη Ια-
τρό. Τέλος δεν προσδιορίζεται ο τρόπος 
χρέωσης των υπηρεσιών τηλεϊατρικής. 
Ο Ιδιωτικός Τομέας επιχείρησε προ ετών 
να εγκαταστήσει συστήματα τηλεϊατρικής 
στην περιφέρεια, χωρίς όμως να προχω-
ρήσει η προσπάθεια λόγω μη διασφά-
λισης των απαιτούμενων πόρων. Τέλος, 
επισημαίνεται ότι σε άλλα προηγμένα τε-
χνολογικά κράτη oι υπηρεσίες τηλεϊατρι-
κής παρέχονται με τηλεχρέωση.

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο θ. 
Σχολική Υγεία

Στη σημερινή εποχή έχει εκλείψει η έν-
νοια της σχολικής Υγείας όπως είχε καθι-
ερωθεί και λειτούργησε τις μεταπολεμικές 
δεκαετίες με τους παραδοσιακούς Σχολιά-
τρους που σήμερα δεν υφίστανται. Οι υπη-
ρεσίες διασφάλισης της δημόσιας υγιεινής 
στους χώρους των σχολείων παρέχονται 
από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Υγείας. Τα 
έκτακτα ιατρικά περιστατικά διακομίζονται 
από τον ΕΚΑΒ και οι υπηρεσίες προληπτι-
κής ιατρικής (εμβολιασμοί κ.λπ.) παρέχο-
νται από τους Ιατρούς των ασφαλιστικών 

ταμείων των μαθητών. Ειδικότερα ο αντι-
φυματικός εμβολιασμός επιτελείται γενι-
κευμένα μερίμνη των Διευθύνσεων Υγείας 
και των κοινωνικών υπηρεσιών των Νο-
σοκομείων και των Κέντρων Υγείας. Απο-
μένει η διασφάλιση του πλήρους προλη-
πτικού ελέγχου που προβλέπεται από τα 
δελτία υγείας που συμπληρώνονται κατ' 
έτος. Εάν πρόθεση του Υπουργείου είναι να 
δημιουργήσει ξεχωριστή υπηρεσία Σχολι-
κής Υγείας που θα εποπτεύει όλα τα ανω-
τέρω, αυτό πρέπει να προσδιορίζεται στο 
νομοσχέδιο, καθώς και οι όροι απασχό-
λησης των Ιατρών σε αυτήν.

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο ια. 
Παροχή υπηρεσιών βραχείας 
νοσηλείας

Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες βραχείας 
νοσηλείας εντάσσονται στη Δευτεροβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας. Σε κάθε περίπτωση 
επιβάλλεται να προσδιοριστεί με σαφή-
νεια ο χώρος που θα παρέχονται οι υπη-
ρεσίες βραχείας νοσηλείας, από ποιους 
θα παρέχονται και πώς θα καλύπτεται το 
κόστος τους. 

Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο ιβ. 
Χρόνια τοπικά προβλήματα υγείας

Η διάταξη είναι γενικόλογη και ασαφής 
αφήνοντας περιθώρια σε ποικίλες ερμη-
νείες. Πρέπει να αποσαφηνιστεί και ιδιαί-
τερα στα σημεία που αφορούν στην πρό-
βλεψη, στην οργάνωση, στη στελέχωση 
και στη χρηματοδότηση.

Άρθρο 2. Γενική Διεύθυνση ΠΦΥ
Παρότι η γενική διάταξη περί δημιουρ-

γίας Γενικής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας αποτελεί αποκλειστική 
διοικητική αρμοδιότητα της Πολιτικής Ηγε-
σίας του Υπουργείου Υγείας, καταγράφο-
νται οι ακόλουθες επισημάνσεις:

Άρθρο 2, παράγραφος 1. 
Σχέση με ΚΕΣΥ

Σύμφωνα με τη διάταξη, προβλέπεται 
η ταυτόχρονη λειτουργία της Διεύθυν-
σης με το ΚΕΣΥ για θέματα αμιγώς επι-
στημονικά, παρά το διοικητικό χαρακτή-
ρα της Υπηρεσίας. 

Εν τοις πράγμασι η Διεύθυνση θα επι-
τηρεί το ΚΕΣΥ του οποίου η αποκλειστι-
κή επιστημονική εγκυρότητα θα ελέγχεται 
από ένα αμιγώς διοικητικό όργανο υπό το 
πρόσχημα της νομοθετικά προβλεπόμε-
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νης «συνεργασίας». Εν προκειμένω μετα-
βιβάζεται η εισηγητική αρμοδιότητα προς 
τον υπουργό επί των καταλόγων των αμοι-
βών των ιατρικών υπηρεσιών και εξετάσε-
ων καθώς και των τιμών των φαρμάκων  
που περιλαμβάνονται στα πρωτόκολλα 
πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που συ-
ντάσσει το ΚΕΣΥ, από το θεσμοθετημένο 
επιστημονικό όργανο, στη Γενική Διεύθυν-
ση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αν 
δεν υπάρξουν περαιτέρω διευκρινήσεις, 
η διάταξη αυτή θα οδηγήσει σε αποδυ-
νάμωση του ΚΕΣΥ.

Άρθρο 2, παράγραφος 2. 
Περιφερικές Υπηρεσίες 

Εκτιμάται θετικά το γεγονός ότι αντίθετα 
ως προς το αρχικό κείμενο, στο Β΄ Ανα-
θεωρημένο Προσχέδιο Νόμου προβλέ-
πεται η ανάπτυξη Περιφερικών Υπηρεσι-
ών ΠΦΥ σε κάθε ΔΥΠΕ. 

Επιβάλλεται να επισημανθεί η αναγκαιό-
τητα πρόβλεψης ότι στις περιφερικές υπη-
ρεσίες θα υπάγονται όλοι οι φορείς που 
παρέχουν Π.Φ.Υ. και ότι θα προΐσταται 
Διευθυντής. 
Άρθρο 2, παράγραφος 3. 
Έλεγχος εφαρμογής πρωτοκόλλων

Η γνωστοποίηση των πρωτοκόλλων πρό-
ληψης, διάγνωσης και θεραπείας, καθώς 
και των εγκεκριμένων καταλόγων αμοιβών 
και τιμών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας σε όλους τους ενδιαφερόμενους, 
όπως προβλέπεται από τη διάταξη, απο-
τελεί διοικητική πράξη που μπορεί να δι-
εκπεραιωθεί από τη συγκεκριμένη Κεντρι-
κή Υπηρεσία. Ο έλεγχος όμως εφαρμογής 
των πρωτοκόλλων απαιτεί εξειδικευμένη 
επιστημονική στελέχωση της Διεύθυνσης, 
η οποία δεν προβλέπεται από το νομο-
σχέδιο. Εμμέσως πλην σαφώς αποδίδο-
νται στη Διεύθυνση αρμοδιότητες που δεν 
μπορούν να της ανήκουν, όπως ο πειθαρ-
χικός έλεγχος, που εμπίπτουν στις αρμο-
διότητες άλλων οργάνων. Η Γενική Διεύ-
θυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
επιβάλλεται να έχει καθαρά διοικητικό και 
υπηρεσιακό χαρακτήρα αποκλειόμενων 
των επιστημονικού περιεχομένου αρμο-
διοτήτων, που ανήκουν σε άλλα θεσμο-
θετημένα όργανα της πολιτείας. Υπό την 
παρούσα νομοθετική πρόβλεψη, οι ανα-
πόφευκτες αλληλοεπικαλύψεις θα δυσχε-
ραίνουν παρά θα διευκολύνουν το έργο 
του Υπουργείου. 

Εν κατακλείδι επισημαίνεται αρνητικά η 
μη πρόβλεψη συνεργασίας της Διεύθυν-
σης με τον ΠΙΣ που αποτελεί το θεσμοθε-
τημένο Σύμβουλο της πολιτείας σε θέμα-
τα Υγείας.

Άρθρο 3. Πρωτόκολλα Ιατρικών 
Πράξεων και Φαρμάκων 

Ο όρος «Πρωτόκολλο» είναι αναντί-
στοιχος με το περιεχόμενο που δίνεται στο 
Β΄Προσχέδιο Νόμου το οποίο αφορά στις 
«επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες».

Άρθρο 3, παράγραφος 1. 
Γενικό Σύστημα ΠΦΥ

Στην παράγραφο γίνεται αναφορά στο 
«Γενικό» Σύστημα ΠΦΥ. Πρέπει να επεξη-
γηθεί η νομοθετική έννοια του όρου «Γενι-
κό» στο παρόν Προσχέδιο Νόμου.

Άρθρο 3, παράγραφος 2. 
Επιστημονικοί Φορείς

Η αναφορά στη «διαβούλευση με τους 
αρμόδιους κατά περίπτωση επιστημονικούς 
φορείς» επιβάλλεται να διευκρινισθεί περαι-
τέρω. Δεδομένου ότι υπάρχει κατακερμάτι-
ση των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών 
σε πολυπληθείς επιμερισμένους και αλλη-
λοεπικαλυπτόμενους φορείς, θα πρέπει ως 
επιστημονικοί φορείς να ορίζονται των κυρί-
ων ειδικοτήτων και κυρίως ο ΠΙΣ.

Άρθρο 3, παράγραφος 3. 
Εντασσόμενοι Ασφαλιστικοί 
Οργανισμοί

Τα πρωτόκολλα τα οποία έχουν κυρίως 
επιστημονικό περιεχόμενο πρέπει να προ-
βλέπονται υποχρεωτικά γενικώς και όχι μόνο 
για τους ενταγμένους Ασφαλιστικούς Οργανι-
σμούς στο προβλεπόμενο Σύστημα ΠΦΥ.

Άρθρο 3, παράγραφος 4. 
Περιορισμός Ιατρού

Ο μη περιορισμός του Ιατρού από τα 
πρωτόκολλα, όπως διατυπώνεται, αποτε-
λεί απλώς ευχολόγιο. Επιβάλλεται η πα-
ρούσα παράγραφος να καταστεί περαιτέ-
ρω ευκρινής. 

Άρθρο 3, παράγραφος 5. 
Οικογενειακός Ιατρός

Η παρέμβαση του Οικογενειακού Ια-
τρού στα πρωτόκολλα στερείται πρακτι-
κού περιεχομένου. 

Και αυτό με το δεδομένο ότι το περιε-
χόμενο του όρου που δίνεται στο παρόν 

Προσχέδιο είναι αναντίστοιχο με τα θεσμι-
κά προβλεπόμενα για την υπόσταση του 
Οικογενειακού Ιατρού όπως έχει καθιερω-
θεί στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. 

Άρθρο 4. Φορείς Παροχής 
Υπηρεσιών ΠΦΥ

Άρθρο 4, παράγραφος 2. Δημόσιοι 
φορείς παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ

Στον ορισμό των δημοσίων φορέων 
που εντάσσονται δια του νομοσχεδίου 
στην ΠΦΥ συμπεριλαμβάνονται και υπη-
ρεσίες που μέχρι τώρα υπάγονται στις δι-
οικητικές δομές της Δευτεροβάθμιας Πε-
ρίθαλψης. Αναφέρονται επίσης και φορείς 
που δεν υφίστανται. 

Αυτές οι διαπιστώσεις άγουν στο συ-
μπέρασμα ότι η εφαρμογή του συγκε-
κριμένου άρθρου απαιτεί σειρά νομοθε-
τικών ρυθμίσεων και δημιουργία νέων 
υποδομών. Ειδικότερα κατατίθενται τα 
ακόλουθα:
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο α. 
Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου

Οι ως άνω δομές δεν υφίστανται και επο-
μένως δεν μπορούν να μετονομαστούν σε 
Κέντρα Υγείας Πόλης, όπως αναφέρεται. 
Άλλωστε η ίδια η διάταξη για τη σύστα-
ση και λειτουργία Κέντρων Υγείας Πόλης 
παραπέμπει σε μελλοντική κοινή υπουρ-
γική απόφαση. Επί πλέον γίνεται αναφο-
ρά στον Υγειονομικό Χάρτη της χώρας, ο 
οποίος μέχρι στιγμής δεν υφίσταται.

Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο β. 
Αγροτικά και Ημιαστικά Κέντρα Υγείας

Με τη διάταξη αυτή τα σημερινά Κέντρα 
Υγείας μετονομάζονται σε Κέντρα Υγείας 
Περιφέρειας. Σε μελλοντική επίσης κοινή 
υπουργική απόφαση παραπέμπεται η δι-
οικητική απόσπαση των Κέντρων Υγείας 
από τα Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές 
περιφέρειες και η υπαγωγή τους στη Γενι-
κή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης. Επαναφέρει δε το μο-
ντέλο της διττής υπόστασης, δεδομένου 
ότι προβλέπει την παράλληλη επιστημο-
νική στελέχωση από το πλησιέστερο Νο-
σοκομείο. Το μοντέλο αυτό επιχειρήθηκε 
να εφαρμοσθεί στο παρελθόν αλλά χω-
ρίς επιτυχία, καθώς τα προβλήματα που 
ανέκυψαν από τη διττή υπαγωγή δεν ήταν 
δυνατόν να αντιμετωπιστούν. Σε κάθε πε-
ρίπτωση επιβάλλεται να οριστεί ότι η επι-
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στημονική υπαγωγή των Κέντρων Υγείας 
Περιφέρειας θα αφορά στα πλησιέστερα 
Νοσοκομεία του ΕΣΥ εντός των διοικητι-
κών ορίων του ιδίου Νομού, προκειμένου 
να αποφεύγεται το φαινόμενο να υπηρε-
τούν Ιατροί που εντάσσονται στον Ιατρι-
κό Σύλλογο άλλης όμορης περιφέρειας, 
πράγμα το οποίο απαγορεύεται από την 
οικεία νομοθεσία. Ανάλογα προβλήματα 
έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν με τη 
μη έγκριση των ιατρικών αποδοχών από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο γ. 
Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία

Οι συγκεκριμένες διατάξεις ισχύουν ήδη 
σήμερα. Αυτό το οποίο πρέπει να προ-
βλεφθεί νομοθετικά είναι η συνολική ανα-
βάθμιση των Περιφερειακών Ιατρείων και 
ειδικότερα των ορεινών και νησιώτικων πε-
ριοχών, μέσα από μια γενικότερη αναπτυ-
ξιακή προοπτική της περιφέρειας. 

Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο δ. 
Μονάδες ΠΦΥ των Ο.Τ.Α. 

Και αυτή η διάταξη παραπέμπει σε 
μελλοντική κοινή υπουργική απόφαση. 
Παραπέμπει επίσης σε μελλοντικές προ-
γραμματικές συμβάσεις του υπουργού 
Υγείας με τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α. Επι-
σημαίνεται ότι προκειμένου να υπάρξει 
μια ουσιαστική εξέλιξη στην προοπτική 
ένταξης των Μονάδων ΠΦΥ των Ο.Τ.Α. 
πρέπει να διασφαλιστούν νομοθετικά οι 
όροι των προγραμματικών συμβάσεων 
και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη χρημα-
τοδότησή τους. Οι σημερινές ανάλογες 
δομές έχουν σχεδιαστεί να εξυπηρετούν 
την καθημερινότητα των αναξιοπαθών, 
ανασφάλιστων και άπορων πολιτών. Η 
μετεξέλιξή τους σε δυναμικές μονάδες 
συνολικής ΠΦΥ απαιτεί την εκ βάθρων 
αναπροσαρμογή τους.

Άρθρο 4, παράγραφος ε. 
Κέντρα Ψυχικής Υγείας

Τα υφιστάμενα Κέντρα Ψυχικής Υγείας 
λειτουργούν υπό διαφορετικά νομικά κα-
θεστώτα. Η ομογενοποίησή τους ως αυ-
τοτελών αποκεντρωμένων υπηρεσιών 
απαιτεί λεπτομερή καταγραφή και ανά-
λογες νομοθετικές ρυθμίσεις, πράγμα το 
οποίο δεν προβλέπεται στο Νομοσχέδιο. 
Σε κάθε περίπτωση κρίνεται με επιφύλα-
ξη η απευθείας υπαγωγή στη Γενική Δι-
εύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-

ας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

Άρθρο 4, παράγραφος στ. 
Κινητές Μονάδες 

Οι μέχρι τώρα λειτουργία κινητών μο-
νάδων πρόληψης, ψυχικής υγείας, πρω-
τοβάθμιας υγείας κ.λπ. έχουν τεθεί υπό 
αμφισβήτηση από τον Ιατρικό Κόσμο κα-
θώς σε αρκετές δραστηριότητες εμπίπτουν 
στις διατάξεις περί πλανοδιακής ιατρικής 
αλλά και αντιποίησης της ιατρικής ιδιότη-
τας. Δεν αμφισβητείται ο θετικός ρόλος 
που μπορούν να διαδραματίσουν σε απο-
μονωμένες ορεινές και νησιώτικες περι-
οχές, αλλά πάντα με την εγκριτική συμ-
μετοχή των οικείων Ιατρικών Συλλόγων. 
Είναι αναγκαία επομένως η αναδιατύπω-
ση της διάταξης με την προσθήκη και της 
προβλεπόμενης χρηματοδότησης.

Άρθρο 4, παράγραφος ζ. 
ΕΚΑΒ 

Στο νέο δημιουργούμενο νομοθετικό 
περιβάλλον επιβάλλεται η αναθεώρη-
ση του κανονισμού του ΕΚΑΒ, κατά τρό-
πο που να εξυπηρετεί και την ΠΦΥ, αλλά 
και να προβλεφθεί η υποχρεωτική ιατρι-
κή στελέχωση των πληρωμάτων.

Άρθρο 4, παράγραφος η. 
Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας 

Νομοθετείται μια νέα θεσμική έννοια 
το ΕΚΕΠΥ του οποίου η νομική και ου-
σιαστική υπόσταση είναι ασαφής. Χω-
ρίς να προσδιορίζονται ως υποδιαιρέ-
σεις οργανογράμματος, στη νομοθετική 
ενότητα του Εθνικού Κέντρου Επιχειρή-
σεων Υγείας εντάσσονται ως υπεδάφια 
τα ακόλουθα:

Άρθρο 4, παράγραφος θ. 
Υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής 

Επιβάλλεται να προσδιοριστούν νομο-
θετικά και να προβλεφθεί πώς και πού 
θα παρέχονται, από ποιους Ιατρούς και 
με ποια χρηματοδότηση. 

Άρθρο 4, παράγραφος θα. 
Κέντρα πρόληψης και απεξάρτησης 
κατά των ναρκωτικών

Η καταγραφόμενη έξαρση της χρή-
σης, διακίνησης και εμπορίας των ναρ-
κωτικών  υποδεικνύει την ανάγκη ανάλη-
ψης μιας γενικότερης και συντονισμένης 
πρωτοβουλίας, με νομοθετικό, οργανω-

τικό και ευρύ συμμετοχικό περιεχόμενο 
υπό ενιαία συντονιστική Αρχή. Η ένταξη 
των υφισταμένων κέντρων πρόληψης και 
απεξάρτησης στην ΠΦΥ, χωρίς να προ-
σεγγίζεται αρνητικά, εκτιμάται ότι δε συ-
νεισφέρει ουσιαστικά στην αναβάθμιση 
της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ούτε ενι-
σχύει την υπόθεση της καταπολέμησης 
των ναρκωτικών.

Άρθρο 4, παράγραφος θβ. 
Κέντρα Οικογενειακού Προγραμμα-
τισμού και Αντικαπνιστικά Κέντρα 

Η απλή αναφορά τους ως δημόσιων 
φορέων που υπάγονται στην ΠΦΥ δεν 
επαρκεί για την τεκμηρίωση της νομικής 
τους υπόστασης. Επιβάλλεται να προσ-
διοριστεί στην παρούσα νομοθετική φά-
ση αν θα ιδρυθούν Νομικά Πρόσωπα με 
τα ως άνω αντικείμενα, με ποια στελέχω-
ση και ποια χρηματοδότηση.

Άρθρο 4, παράγραφος θδ. 
Ανοικτή γραμμή επικοινωνίας 

Η ανοικτή γραμμή επικοινωνίας μπο-
ρεί να λειτουργήσει σαν ένας πολύ χρή-
σιμος θεσμός σε περιπτώσεις επειγόντων 
ιατρικών περιστατικών σε απομονωμένες 
περιοχές όπου η πρόσβαση σε ιατρικές 
υπηρεσίες είναι δυσχερής. Επιβάλλεται 
ωστόσο να τονιστεί ότι η φυσική προσέγ-
γιση ασθενούς-Ιατρού δεν πρέπει σε κα-
μία περίπτωση να υποκατασταθεί από τα 
ηλεκτρονικά μέσα. Σε ό,τι αφορά την ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανοικτής γραμ-
μής επικοινωνίας πρέπει να προβλεφθεί 
εισήγηση του ΠΙΣ λόγω ζητημάτων που 
άπτονται της Ιατρικής Δεοντολογίας.

Άρθρο 4, παράγραφος 2. 
ργασιακό καθεστώς Ιατρών

Η διάταξη αυτή απαντά στην αγωνία 
των Ιατρών των Δημόσιων Φορέων ως 
προς το μέλλον των εργασιακών τους 
σχέσεων. Αφήνει όμως εκκρεμή την πρό-
βλεψη για την παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ 
κατά ενιαίο και ισότιμο τρόπο σε όλους 
τους πολίτες. 

Άρθρο 4. Ιδιωτικοί φορείς παροχής 
υπηρεσιών ΠΦΥ

Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται σε 
αυτό το άρθρο προϊδεάζουν για τις με-
ταβολές που επέρχονται στον τρόπο που 
ασκείται μέχρι τώρα το ελεύθερο ιατρικό 
επάγγελμα. 
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Επί του περιεχομένου των διατάξεων 
κατατίθενται οι ακόλουθες εισηγητικές 
παρατηρήσεις:

Άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο α. 
Ιδιωτικά ιατρεία 

Για λόγους αντικειμενικότητας της ίδιας 
της διάταξης πρέπει να προβλεφθεί η ει-
σηγητική δυνατότητα του ΠΙΣ ως προς τις 
ειδικότητες.

Άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφια 
ε και στ. Φυσικοθεραπευτήρια και 
φαρμακεία

Τα συγκεκριμένα εδάφια πρέπει να απα-
λειφθούν καθόσον η λειτουργία των φαρ-
μακείων, των φυσικοθεραπευτηρίων και 
των καταστημάτων ιατρικών μηχανημάτων 
και υλικών διέπεται από ίδιες νομοθεσίες. 
Επιπλέον η ένταξή τους στην ΠΦΥ, θέτει εκ 
των ενόντων ζητήματα αντιποίησης ιατρι-
κής ιδιότητας. 

Άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο ζ. 
Ιδιωτικές μονάδες ημερήσιας και 
βραχείας νοσηλείας

Επιβάλλεται να προσδιοριστεί ο χαρα-
κτήρας τους και ο τρόπος χρηματοδότη-
σης των υπηρεσιών τους. 

Άρθρο 4, παράγραφος 2. 
Ηλεκτρονικός και λογισμικός 
εξοπλισμός

Ο ηλεκτρονικός και λογισμικός εξοπλι-
σμός επιβάλλεται στους Ιδιωτικούς Φο-
ρείς αλλά όχι στους Δημόσιους, πράγμα 
το οποίο καθιστά τη λειτουργία του Δικτύ-
ου ΠΦΥ πλημμελή. Ο εν λόγω εξοπλισμός 
χρεώνεται αποκλειστικά στους Ιδιωτικούς 
Φορείς. Αυτό για τους αυτοαπασχολούμε-
νους ελευθεροεπαγγελματίες Ιατρούς συ-
νεπάγεται δυσβάσταχτο χρέος, χωρίς να 
έχουν τη δυνατότητα επιλογής. 

Άρθρο 4, παράγραφος 3. 
Υποχρεώσεις Ιδιωτικών Φορέων

Στη συγκεκριμένη διάταξη προβλέπονται 
βασικές υποχρεώσεις των ιδιωτικών φο-
ρέων που εντάσσονται στο Εθνικό Δίκτυο 
ΠΦΥ, χωρίς να προβλέπονται αντίστοιχες 
για τους Δημόσιους Φορείς. Αυτή η άνιση 
μεταχείριση καθιστά το όλο σύστημα ανα-
ντίστοιχο και δυσλειτουργικό. 

Και ειδικότερα:
Άρθρο 4, παράγραφος 3, εδάφια α, β. 
Επάρκεια- εφαρμογή πρωτοκόλλων

Νομοθετείται η πιστοποίηση επάρκειας 
και ποιότητας μόνο των ιδιωτικών φορέων 
και όχι των δημοσίων. Το ίδιο ισχύει και για 
την εφαρμογή των πρωτοκόλλων διάγνω-
σης, πρόληψης και θεραπείας. 

Άρθρο 4, παράγραφος 4. 
Έλεγχος και εποπτεία ιδιωτικών 
φορέων

Με την παρούσα διάταξη υπάγονται στη 
Γενική Διεύθυνση ΠΦΥ, ο έλεγχος και η 
εποπτεία για την τήρηση των πρωτοκόλ-
λων και της ιατρικής δεοντολογίας εκ μέ-
ρους των ιδιωτικών φορέων. Ο έλεγχος και 
η εποπτεία πρέπει να αφορούν και στους 
δημόσιους φορείς. Ο έλεγχος τήρησης 
της ιατρικής δεοντολογίας αποτελεί αρ-
μοδιότητα που πρέπει να ασκείται από τα 
αρμόδια όργανα των Ιατρικών Συλλόγων 
και του ΠΙΣ. Αν και θεωρείται αυτονόητο, 
πρέπει να οριστεί ότι το έργο του ειδικού 
τομέα θα αφορά στο σύνολο της παρεχό-
μενης ΠΦΥ από το Δημόσιο και τον Ιδιω-
τικό Τομέα.

Άρθρο 5. Ελεύθερη επιλογή Ιατρού. 
Οικογενειακός Ιατρός

Ο τίτλος αυτού του άρθρου καταρχήν 
αποτελεί πολιτική και θεσμική δικαίωση 
συνδικαλιστικών αγώνων δεκαετιών. Και 
μόνο η θεσμική κατοχύρωση της ελεύθε-
ρης επιλογής Ιατρού και η θεσμοθέτηση 
του οικογενειακού Ιατρού επιτάσσουν την 
θετική προσέγγιση της διάταξης. Οφείλεται 
ωστόσο να επισημανθεί ότι το περιεχόμε-
νο της νομοθετικής διάταξης περιλαμβάνει 
σημεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω απο-
σαφήνισης. Και συγκεκριμένα:

Άρθρο 5, παράγραφος 1. 
Οικογενειακός Ιατρός 

Το μέχρι τώρα προβλεπόμενο περιεχό-
μενο του όρου ήταν τελείως διάφορο από 
αυτό που δίνει το συγκεκριμένο νομοσχέ-
διο. Εν προκειμένω ο οικογενειακός Ιατρός 
είναι οποιοσδήποτε Ιατρός που επιλέγει 
εκάστοτε ο ασθενής χωρίς καμιά ιδιαίτερη 
αρμοδιότητα. Κυριολεκτικά όλοι οι Ιατροί 
που παρέχουν υπηρεσίες στην ΠΦΥ ονο-
μάζονται οικογενειακοί. Επιβάλλεται να δι-
ευκρινισθεί αν δια του όρου «εκάστοτε επι-
λογή» νοείται η επιλογή σε κάθε εξέταση 
ανεξαρτήτως Ιατρού ή επιλογή Ιατρού κα-
τά χρονικό διάστημα και ποιο. 
Άρθρο 5, παράγραφος 2. 
Ελεύθερη επιλογή Ιατρού

Σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να δι-
ευκρινισθεί ο όρος «εκάστοτε ελεύθερη 
επιλογή».

Άρθρο 5, παράγραφος 3. 
Πρωτόκολλα διάγνωσης, πρόληψης και 
θεραπείας 

Όλο σχεδόν το νομοσχέδιο διατρέχεται 
από την αναφορά στα πρωτόκολλα των 
οποίων το περιεχόμενο δε διευκρινίζεται. 
Επιβάλλεται να διευκρινισθεί επακριβώς σε 
τι συνίστανται τα πρωτόκολλα και με ποιο 
τρόπο καθορίζονται. Η αναφορά στο άρ-
θρο 2 παράγραφος 1, ότι τα πρωτόκολλα 
συντάσσονται από τη Γενική Διεύθυνση 
ΠΦΥ σε συνεργασία με το ΚΕΣΥ, κρίνεται 
με μεγάλη επιφύλαξη για τη διασφάλιση 
της επιστημονικής εγκυρότητάς τους. 

Άρθρο 5, παράγραφος 4. 
Συνταγογράφηση φαρμάκων

Η νομοθετική πρόβλεψη περί επιτρεπτής 
συνταγογράφησης από τους δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς γενικά, υποκρύπτει 
εμφανείς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. 
Η συγκεκριμένη διάταξη επιβάλλεται να 
αναδιατυπωθεί κατά τρόπο που να προσ-
διορίζει ότι η συνταγογράφηση ασκείται 
μόνο από τους Ιατρούς, ανεξαρτήτως του 
φορέα στα πλαίσια του οποίου παρέχουν 
υπηρεσίες ΠΦΥ. 

Άρθρο 6. Εισαγωγή στα νοσοκομεία 
του Ε.Σ.Υ.

Με το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρείται 
η διατύπωση κάποιων θεμελιωδών κανό-
νων συνεργασίας μεταξύ των Ιατρών της 
Πρωτοβάθμιας και της Κρατικής Δευτερο-
βάθμιας Περίθαλψης. Ίσως είναι αφορμή 
να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋ-
ποθέσεις για την ανάλογη συνεργασία του 
Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Περίθαλ-
ψης με τους φορείς της Ιδιωτικής Δευτερο-
βάθμιας Περίθαλψης. 

Σε κάθε περίπτωση κατατίθενται στο δι-
άλογο οι ακόλουθες παρατηρήσεις για το 
συγκεκριμένο άρθρο. 

Άρθρο 6, παράγραφος 1. 
Τακτική εισαγωγή ασθενών 

Η παραπομπή των ασθενών εκ μέρους 
των οικογενειακών Ιατρών τίθεται υπό την 
έγκριση των νοσοκομειακών Ιατρών αντί-
στοιχων ειδικοτήτων. Πρέπει να διασφαλι-
στεί ότι η μη εισαγωγή των παραπεμπομέ-
νων ασθενών θα αποτελεί απόφαση των 
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επικεφαλής των αντιστοίχων τμημάτων. 

Άρθρο 6, παράγραφος 1. Επείγουσα 
εισαγωγή ασθενών

Η διάταξη προβλέπει ορθώς τη διαχείριση 
των επειγόντων περιστατικών από τα Τ.Ε.Π. 
Εκ της θεσμικής και ουσιαστικής υπόστα-
σής τους τα Τ.Ε.Π. δεν μπορούν να εντάσ-
σονται στο νομοθετικό πλαίσιο της ΠΦΥ. 
Επισημαίνεται ωστόσο ότι με το δεδομέ-
νο ότι σε πλείστα νοσοκομεία δεν υφίστα-
νται Τ.Ε.Π., επιβάλλεται να υπάρξει μετα-
βατική διάταξη. 

Άρθρο 7. Ηλεκτρονική Κάρτα 
Πληρωμών ΠΦΥ

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποτελεί μια 
προσπάθεια λογιστικού ελέγχου των δα-
πανών πρωτοβάθμιας περίθαλψης που 
αξιοποιεί την τεχνολογία στα πλαίσια λει-
τουργίας του τραπεζικού συστήματος και 
ουσιαστικά καταργεί από τον πολίτη τη 
δυνατότητα να κάνει απεριόριστα χρήση 
των υπηρεσιών ΠΦΥ. Το σύστημα αυτό 
μπορεί να γίνει ανεπιφύλακτα αποδεκτό 
από τον ιατρικό κόσμο υπό την προϋπό-
θεση ότι θα προβλέπεται ετήσια αναπρο-
σαρμογή του πιστωτικού ορίου και ανακο-
στολόγηση των ιατρικών υπηρεσιών μετά 
από Εθνική Συλλογική Σύμβαση μεταξύ 
Υπουργείου και ΠΙΣ. Επί πλέον πρέπει να 
διαχωριστούν τα πιστωτικά όρια των ιατρι-
κών υπηρεσιών από τις φαρμακευτικές και 
άλλες δαπάνες. Ειδικότερες παρατηρήσεις 
κατατίθενται οι ακόλουθες:

Άρθρο 7, παράγραφος 1. 
Έναρξη λειτουργίας 

Με επιφύλαξη γίνεται η ανάγνωση της 
διάταξης για υποχρέωση έναρξης λειτουρ-
γίας του συστήματος ηλεκτρονικής κάρτας 
από τη Γενική Διεύθυνση ΠΦΥ εντός εντός 
12 μηνών. Προϋποτίθεται η έκδοση Π.Δ. 
για ίδρυση και συγκρότηση της Υπηρεσί-
ας, η Υπουργική Απόφαση για τις αρμοδι-
ότητες, ο δημόσιος διαγωνισμός για την 
ανάθεση προμήθειας των εξοπλισμών, 
των λογισμικών, των ηλεκτρονικών καρ-
τών, των συμβάσεων με το τραπεζικό σύ-
στημα κ.λπ. Κάθε στάδιο αυτής της διερ-
γασίας πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 
διαβούλευσης με τη συμμετοχή των ενδι-
αφερομένων μερών. 
Άρθρο 7, παράγραφος 2. 
Ετήσια πίστωση 

Επιβάλλεται να προβλεφθεί η ετήσια 
αναπροσαρμογή του πιστωτικού ορίου, 
σύμφωνα με τους επίσημους τιμαριθμι-
κούς δείκτες. 

Άρθρο 7, παράγραφος 3. 
Ορισμός πιστωτικού ορίου

Ο προβλεπόμενος καθορισμός διαφορε-
τικού πιστωτικού ορίου από κάθε ασφα-
λιστικό οργανισμό ανατρέπει την αρχή 
της ενιαίας και ισότιμης παροχής υπηρε-
σιών ΠΦΥ σε όλους τους πολίτες ανεξαρ-
τήτως ταμείου.

Άρθρο 7, παράγραφος 4, εδάφιο α. 
Παράμετροι πιστωτικού ορίου 

Η αναφορά σε γενικές ατομικές παρα-
μέτρους ενέχει στοιχεία αυτοαναίρεσης. 
Οι καθοριζόμενες παράμετροι ηλικίας και 
φύλου πρέπει να συμπληρωθούν και με 
άλλες γεωγραφικής, επιδημιολογικής, κοι-
νωνικής, εργασιακής και οικογενούς ανα-
φοράς βάσει των οποίων θα καθορίζεται 
το πιστωτικό όριο δια μαθηματικού τύπου, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι αυθαίρε-
τοι προσδιορισμοί.

Άρθρο 7, παράγραφος 4, εδάφιο β. 
Πολιτική ασφαλιστικών οργανισμών 

Και μόνη η αναφορά ανατρέπει την πρό-
βλεψη της ενιαίας και ισότιμης περίθαλψης 
των πολιτών. Επιβάλλεται να προσδιορι-
στεί αν η συμμετοχή των ασφαλισμένων 
στις δαπάνες των υπηρεσιών ΠΦΥ θα ει-
σπράττεται ξεχωριστά από τους Ιατρούς ή 
από τον ασφαλιστικό φορέα και θα απο-
δίδεται. 

Άρθρο 7, παράγραφος 4, εδάφιο γ. 
Ιστορική μέση δαπάνη 

Ο όρος χρειάζεται απόλυτη διευκρίνη-
ση και ανάλυση. 

Άρθρο 7, παράγραφος 5. 
Αναπροσαρμογή πιστωτικού ορίου 

Η διάταξη προβλέπει την αναπροσαρμο-
γή του πιστωτικού ορίου βάσει των προη-
γουμένων εδαφίων και τα πορίσματα του 
ετήσιου οικονομικού απολογισμού του 
συστήματος. 

Εκδήλωση στοιχειώδους κοινωνικής ευ-
αισθησίας είναι να συνυπολογίζεται και η 
επίσημη κίνηση του τιμαρίθμου. 
Άρθρο 7, παράγραφος 6. 
Καταχώρηση ιατρικών υπηρεσιών-

φαρμάκων 
Επιβάλλεται ο διαχωρισμός του τρόπου 

καταχώρησης των ιατρικών υπηρεσιών έναντι 
των φαρμάκων και των λοιπών παροχών. 

Άρθρο 7, παράγραφος 7. 
Κατάλογοι τιμών ιατρικών υπηρεσιών-
φαρμάκων

Γίνεται αναφορά σε καταλόγους τιμών 
με παραπομπή στην παράγραφο 5 του 
άρθρου 3. Η συγκεκριμένη αναφερόμενη 
διάταξη δεν υφίσταται στο κοινοποιηθέν 
νομοσχέδιο. Πρέπει να διευκρινισθεί αν 
τελικά υφίσταται αυτή η διάταξη και ποιο 
είναι το περιεχόμενό της.

Άρθρο 7, παράγραφος 8. 
Εξάντληση πιστωτικού ορίου

Η παροχή νέου πιστωτικού ορίου εντός 
του ιδίου έτους επιβάλλεται να γίνεται με 
προσδιοριζόμενες παραμέτρους βάσει μα-
θηματικού τύπου και όχι με τις γενικόλογες 
και υποκειμενικά ερμηνευόμενες αναφορές 
περί αναγκών υγείας και ορθής χρήσης του 
αρχικού πιστωτικού ορίου.

Άρθρο 7, παράγραφος 9. 
Μηδενισμός πιστωτικού ορίου

Πρέπει να προβλεφθεί κάποιος τρόπος 
επιβράβευσης για τις περιπτώσεις μη εξάντλη-
σης του πιστωτικού ορίου. 

Άρθρο 8. Φορείς παροχής ΠΦΥ και 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Οι μεγαλύτεροι Δημόσιοι Ασφαλιστικοί 
Οργανισμοί αποτελούν σήμερα και φορείς 
παροχής ΠΦΥ πράγμα το οποίο δε λαμ-
βάνει υπόψη του ο συντάκτης του Σχεδίου 
Νόμου. Αναφύεται επομένως εύλογο ερώ-
τημα για την εφαρμογή των συγκεκριμένων 
διατάξεων σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Άρθρο 8, παράγραφος 1. 
Εισπράξεις αμοιβών 

Ζητείται η προσθήκη διάταξης που θα δι-
ασφαλίζει την άμεση απόδοση των οφει-
λών από τους Οργανισμούς. Πρέπει να 
διευκρινιστεί η σχέση με το Εθνικό Δίκτυο 
ΠΦΥ των Ιατρών που απασχολούνται με 
μισθωτές σχέσεις εργασίας στους Ασφαλι-
στικούς Οργανισμούς.

Άρθρο 8, παράγραφος 2. 
Προεξόφληση αμοιβών στις τράπεζες 

Προφανώς οι ασφαλιστικοί οργανισμοί 
με τις προβλεπόμενες συμβάσεις, θα κάνουν 
χρήση κάποιου τραπεζικού προϊόντος, με το 
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οποίο θα προεξοφλούνται οι αμοιβές. Το 
ζητούμενο είναι να μη μετακυλίεται το κό-
στος του τραπεζικού προϊόντος στους δικαι-
ούχους των αμοιβών. Σε τέτοια περίπτωση 
οι όροι των συμβάσεων πρέπει να τυγχά-
νουν της έγκρισης των δικαιούχων.

Άρθρο 8, παράγραφος 3. 
Ελεγκτικό έργο

Η αναφορά για συνεχή έλεγχο στην εφαρ-
μογή του συστήματος είναι αόριστη, γενικό-
λογη και αποπροσανατολιστική. Οι ελεγκτές 
Ιατροί επιτελούν πρώτα από όλα επιστη-
μονικό έργο στα πλαίσια των κανόνων της 
Ιατρικής Δεοντολογίας. Επιβάλλεται επο-
μένως η καθιέρωση συγκεκριμένων πρω-
τοκόλλων ελέγχου το οποίο θα εφαρμό-
ζεται βάσει προγραμματισμού. Η επιβολή 
κυρώσεων αποτελεί έργο άλλων θεσμοθε-
τημένων οργάνων.

Άρθρο 8, παράγραφος 4. 
Ισχύς τρεχουσών συμβάσεων 

Η διάταξη προβλέπει ότι οι συμβάσεις των 
ελευθεροεπαγγελματιών με τους Ασφαλι-
στικούς Οργανισμούς που δεν έχουν ημε-
ρομηνία λήξεως παραμένουν και μετά την 
ένταξη στο Εθνικό Δίκτυο ΠΦΥ. Τίθεται επο-
μένως εύλογο ερώτημα για τον τρόπο εφαρ-
μογής του συστήματος.

Άρθρο 9. Υπαγόμενοι Ασφαλιστικοί 
Οργανισμοί

 Είναι εμφανές ότι το άρθρο αυτό αποτε-
λεί και το κρίσιμο σημείο του νομοσχεδίου 
καθώς κάποιες από τις διατάξεις του είναι 
οι μόνες των οποίων προβλέπεται η άμεση 
εφαρμογή. Είναι σαφές ότι οι Ασφαλιστικοί 
Οργανισμοί αποτελούν και την κύρια αν όχι 
αποκλειστική πηγή χρηματοδότησης του συ-
στήματος. Με την υπαγωγή επομένως των 
Ασφαλιστικών Οργανισμών στο Σύστημα 
θα υπάρξει ανακατανομή πόρων με απρό-
βλεπτες συνέπειες για τους Ιατρούς που πα-
ρέχουν σήμερα τις υπηρεσίες τους. Τελικά 
η διεκδίκηση της ελεύθερης επιλογής Ια-
τρού κατά τον τύπο του ΟΠΑΔ από το σύ-
νολο των ασφαλισμένων στους διάφορους 
Οργανισμούς φαίνεται ότι ανατρέπεται ορι-
στικά με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που 
προβλέπει το αντίθετο. Δηλαδή την παρο-
χή υπηρεσιών ΠΦΥ, στους Ασφαλισμένους 
του ΟΠΑΔ και των ομοειδών Ταμείων από 
τους λοιπούς Οργανισμούς που διαθέτουν 
οργανωμένες υπηρεσίες υγείας και εντάσ-
σονται στο σύστημα.

Άρθρο 9, παράγραφος 1. 
Υπαγωγή ΟΠΑΔ 

Η άμεση υπαγωγή μόνο του ΟΠΑΔ στο 
σύστημα δείχνει ότι ολόκληρο το νομοσχέ-
διο συντάχθηκε με αυτό στο σκοπό, αφού 
η εφαρμογή όλων των άλλων διατάξεων 
παραπέμπουν στο μέλλον. Είναι εμφανές 
ότι στόχος της διάταξης είναι ο περιορισμός 
των δαπανών πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
από τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ. Η δι-
άταξη αυτή έρχεται να συμπληρώσει τα με-
γάλα προβλήματα που συνδέονται με τον 
ΟΠΑΔ, ήτοι οι υπέρμετρες καθυστερήσεις 
στην απόδοση των οφειλών και η καθήλω-
ση της αναπροσαρμογής του κόστους των 
ιατρικών πράξεων. Η άμεση εφαρμογή της 
διάταξης περί ΟΠΑΔ. θα επιφέρει υποβάθ-
μιση των παρεχομένων σήμερα υπηρεσιών 
στους ασφαλισμένους, ενώ θα δημιουργή-
σει σοβαρό επαγγελματικό πρόβλημα στους 
συμβεβλημένους Ιατρούς.

Εάν πραγματική πρόθεση του Υπουργεί-
ου είναι να εντάξει στο σύστημα όλους τους 
Δημόσιους Οργανισμούς, αυτό πρέπει να γί-
νει συνολικά και όχι μεμονωμένα όπως επι-
χειρείται με τον ΟΠΑΔ. 

Άρθρο 9, παράγραφοι 2 και 3. 
Υπαγωγή ΙΚΑ κ.λπ. 

Η ένταξη του ΙΚΑ και λοιπών συναφών 
Οργανισμών παραπέμπεται στο μέλλον, 
χωρίς να προβλέπεται καν τρόπος προ-
σαρμογής των υπηρεσιών υγείας τους στο 
σύστημα.

Άρθρο 9, παράγραφος 4. 
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Η ταυτόχρονη υπαγωγή των Υπηρεσιών 
Υγείας των Οργανισμών στις Διοικήσεις τους 
και στη Γενική Διεύθυνση της ΠΦΥ χωρίς να 
υπάρξει εξειδικευμένη νομοθετική ρύθμι-
ση, θα προκαλέσει προβλήματα αλληλο-
επικάλυψης. Στην παρούσα διάταξη πρέπει 
να συμπεριληφθεί αναφορά αντίστοιχη με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του πα-
ρόντος, που θα διασφαλίζει τις εργασιακές 
σχέσεις των υπηρετούντων Ιατρών.

Άρθρο 9, παράγραφος 5. 
Ρυθμίσεις με κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις 

Τα ζητήματα που αναμένεται να ανακύ-
ψουν από τις προαναφερθείσες αλληλοεπι-
καλύψεις θα απαιτήσουν νομοθετικές ρυθ-
μίσεις που μπορεί να ανατρέψουν και την 

ίδια τη δομή του νομοσχεδίου. Είναι σαφές 
ότι γι'αυτές τις ρυθμίσεις δεν επαρκούν οι 
κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Άρθρο 10. Πειθαρχικές και Ποινικές 
Διατάξεις

Σε ό,τι αφορά το πειθαρχικό μέρος του 
προς νομοθέτηση συστήματος επισημαίνε-
ται καλώς η αρμοδιότητα των Ιατρικών Συλ-
λόγων. Ειδικότερα καταγράφονται οι ακό-
λουθες παρατηρήσεις:

Άρθρο 10, παράγραφος 5. 
Είσπραξη χρημάτων 

Πρέπει να προσδιοριστεί η θέση του ελευ-
θεροεπαγγελματία Ιατρού στη λεπτή περί-
πτωση κατά την οποία η κάρτα του ασφαλι-
σμένου ασθενή δεν έχει πιστωτικό υπόλοιπο 
και ο ίδιος επιθυμεί να κάνει χρήση υπη-
ρεσιών ΠΦΥ επιβαρυνόμενος προσωπι-
κά το κόστος.

Άρθρο 10, παράγραφος 6. 
Τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις 

Προφανώς οι παραβάσεις αφορούν σε φυ-
σικά πρόσωπα και όχι φορείς ΠΦΥ. Πρέπει 
να υπάρξει πρόβλεψη για κλιμάκωση των 
ποινών ώστε να μην έχουν τις ίδιες συνέπει-
ες τα ελαφρά με τα βαρέα παραπτώματα. 
Πρέπει να επισημανθεί ποια θα είναι η σχέ-
ση του Ιατρού που παρέχει μισθωτές υπη-
ρεσίες σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα ΠΦΥ, 
με τις πειθαρχικές διατάξεις. Τέλος επιβάλ-
λεται να προσδιοριστεί ότι η όποια αναφε-
ρόμενη απαγόρευση αφορά στη σχέση του 
Ιατρού με το σύστημα και όχι την εν γένει 
ιατρική του δραστηριότητα.

Άρθρο 10, παράγραφος 7. 
Πρόστιμα μικρότερων παραβάσεων 

Πριν την επιβολή του οποιοδήποτε προ-
στίμου για παράβαση που εμπίπτει στον 
Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, πρέπει να 
αποφαίνονται τα αρμόδια όργανα των Ια-
τρικών Συλλόγων.
 
Άρθρο 11. Μεταβατικές και 
καταργούμενες διατάξεις

Εκτιμάται θετικά η αξιοποίηση της ειση-
γητικής αρμοδιότητας του ΠΙΣ. 

Καταληκτικές Επισημάνσεις
Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θεσμο-

θετούνται αρχές και διεκδικήσεις του ια-
τρικού κόσμου που υπήρξαν αποτέλεσμα 
πολυετών αγώνων. Το περιεχόμενο όμως 
που δίδεται σε αυτές εν πολλοίς τείνει να 



ΤΑ ΝΕΑ           ΤΟΥ ΠΙΣ

22   IATPIKO BHMA •  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2008

τις ακυρώσει. 
Η λεπτομερής και εμπεριστατωμένη προ-

σέγγιση των διατάξεων του συγκεκριμένου 
νομοσχεδίου αποφέρει το συμπέρασμα ότι 
η ενιαία και ισότιμη για όλους τους πολίτες 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας παραμένει 
το ζητούμενο. Η υλοποίηση των περισσο-
τέρων από τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις 
παραπέμπονται σε μέλλοντα χρόνο. Η μό-
νη ρύθμιση που θα ισχύσει άμεσα μετά τη 
δημοσίευση του νόμου στο Φ.Ε.Κ., είναι η 
αλλαγή του θεσμοθετημένου τρόπου με 
τον οποίο ο ΟΠΑΔ παρέχει υπηρεσίες ΠΦΥ 
στους ασφαλισμένους του. Προβάλλεται έτσι 

εμφανώς ότι σκοπιμότητα ολόκληρου του 
νομοσχεδίου είναι η κατάργηση των σημε-
ρινών συμβάσεων με τους ελευθεροεπαγ-
γελματίες Ιατρούς προκειμένου να υπάρξει 
εκ βάθρων διαχείριση των προβλεπόμενων 
δαπανών, με τη μετακύλιση στους ασφα-
λισμένους της διαφαινόμενης οικονομικής 
δυσχέρειας του Οργανισμού. Αυτή η σκο-
πιμότητα αδικεί το περιεχόμενο ολόκληρης 
της νομοθετικής πρωτοβουλίας η οποία ως 
προς το θεσμικό μέρος παραμένει σημαντι-
κή και ρηξικέλευθη. Ο Ιατρικός Κόσμος έχει 
εκφρασθεί αρνητικά στην προοπτική της πα-

ροχής υπηρεσιών ΠΦΥ από τα Εξωτερικά 
Ιατρεία των Νοσοκομείων. 

Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να λάβει υπό-
ψη του τις παρούσες παρατηρήσεις κατά τη 
διαμόρφωση του τελικού κειμένου του νομο-
σχεδίου και να προχωρήσει συνολικά στην 
καθιέρωση της ταυτόχρονης, ενιαίας και ισό-
τιμης για όλους τους πολίτες ΠΦΥ, προσδι-
ορίζοντας με ακρίβεια και αντικειμενικότητα 
τους όρους υλοποίησης, αποφεύγοντας τις 
μεμονωμένες εφαρμογές που στην πράξη 
ακυρώνουν την κατά τα άλλα τολμηρή νο-
μοθετική πρωτοβουλία.

•   Επαναφορά του Κοινωνικού Πόρου που επι-
λεκτικά καταργήθηκε μόνο για το Τ.Σ.Α.Υ. το 
1997, ενώ διατηρείται έως σήμερα και με το 
νέο Νόμο συνεχίζεται για όλα τα υπόλοιπα 
Ταμεία που ενοποιούνται με το Τ.Σ.Α.Υ.

•   Ρύθμιση για υλοποίηση της ανειλλημένης 
δέσμευσης της επίσημης Πολιτείας για επι-
στροφή των 35.000 ευρώ κατ’ έτος μέσα 
από τον προϋπολογισμό, μετά την κατάρ-
γηση του Κοινωνικού πόρου υπέρ του Τ.Σ.Α.Υ.

•  Πλήρη σύνταξη στα 35 χρόνια και όχι στα 39 όπως ισχύει σήμε-
ρα.

•  Άμεση λύση της ασφάλισης των νέων Ιατρών για το διάστημα της 
μακρόχρονης αναμονής τους για έναρξη ειδικότητας, στα πλαί-
σια της ισότιμης αντιμετώπισης με τα άλλα δύο ταμεία με τα οποία 
ενοποιείται το Τ.Σ.Α.Υ. (ΤΣΜΕΔΕ – ΤΑΝ), που τους επιτρέπεται να 
ασφαλίζουν την ιδιότητα και μόνο. Καθώς χιλιάδες νέοι ιατροί βρί-
σκονται σε απόγνωση, με το χώρο να μαστίζεται από την ανεργία 
και την υποαπασχόληση, ας αποδείξει η επίσημη πολιτεία ότι δεν 
τους γυρίζει την πλάτη.

•  Λήψη μέτρων για τη βελτίωση των συντάξεων πείνας των ιατρών 
που ασφαλίστηκαν μετά το 1993, ώστε και η κατηγορία αυτή να 
ενισχυθεί, όπως καλώς έχει ληφθεί νομοθετική μέριμνα για τους 
αντίστοιχους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ.

•  Λήψη μέτρων για την αύξηση του ευτελούς και απαξιωτικού βοη-
θήματος του κλάδου πρόνοιας των υγειονομικών.

•  Μέτρα ανάλογα του Άρθρου 151 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, 
για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής που αγγίζει το 50% 
των εσόδων του Τ.Σ.Α.Υ. και που από μόνη της μπορεί να διασφα-
λίσει τη βιωσιμότητά του.

•  Τα κίνητρα παραμονής στην εργασία που προβλέπει το άρθρο 145 
για τους συνταξιοδοτούμενους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να ισχύ-

σουν και για τους ασφαλισμένους των υγειών 
ταμείων μας που συγκροτούν το ΕΤΑΑ.
•  Το πάγιο αίτημα του ιατρικού κόσμου που 

αναφέρεται στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση, 
που αποτελεί και προγραμματική δέσμευση 
της Ν.Δ., θεσμοθετείται κατ΄ άλλο τρόπο με 
την πρόβλεψη για υποχρεωτικές συμβάσεις 
του ενιαίου και των λοιπών ταμείων με τους 
παρόχους υπηρεσιών υγείας.

•  Η θέση της ιατρικής κοινότητας είναι, ότι θα πρέπει να αλλάξει η 
διατύπωση στο κείμενο του Σχεδίου Νόμου, όπου επί λέξει για τις 
υποχρεωτικές συμβάσεις αναφέρει «...με τους φαρμακοποιούς ή 
φαρμακευτικούς συλλόγους, ιατρούς ή ιατρικούς συλλόγους...».

•  Η διατύπωση που θα είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπει η κεί-
μενη νομοθεσία περί ιατρικών συλλόγων, προτείνεται να είναι η 
ακόλουθη: «...με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ή τους 
Φαρμακευτικούς Συλλόγους, με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
ή τους Ιατρικούς Συλλόγους...».

•  Η θεσμοθέτηση της σύναψης Συμβάσεων με τα συλλογικά όργα-
να των υγειονομικών αποτελεί τη μόνη ενδεδειγμένη και διαφανή 
λύση. Μόνο κατ΄ αυτό τον τρόπο θα μπει φραγμός στην ασυδοσία 
ορισμένων Διοικήσεων Ασφαλιστικών Ταμείων που στρατολογούν 
ιατρούς με ατομικές συμβάσεις, κάτω από αδιαφανή κριτήρια και 
ενίοτε κλίμα εκβιασμού.

•  Μοιράζουν την πίττα των παρακλινικών εξετάσεων κατά το δοκούν, 
χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανένα και όλα αυτά όχι μόνο σε 
βάρος των ιατρών, αλλά είναι αυτονόητο και σε βάρος των οικο-
νομικών των Ασφαλιστικών Ταμείων.

•  Καθίσταται σαφές ότι ενδεχόμενη ανυπαρξία πολιτικής βούλησης 
για λυσιτελή αντιμετώπιση των ως άνω εκκρεμοτήτων μέσα από το 
παρόν Σχέδιο Νόμου καθιστά ορατό τον κίνδυνο οριστικού εντα-
φιασμού τους.

Ομιλία - τοποθέτηση του γενικού γραμματέα του ΠΙΣ 
κ. Σταμάτη Πίνη στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Ελληνικής 

Βουλής κατά τη συζήτηση για το Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο
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Αγαπητές και Αγαπητοί Πρόεδροι των Ια-
τρικών Συλλόγων,

Αγαπητές και Αγαπητοί Εκπρόσωποι των 
Ιατρικών Συλλόγων για τον Πανελλήνιο Ια-
τρικό Σύλλογο,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελ-
ληνίου Ιατρικού Συλλόγου αποφάσισε τη 
σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συ-
νέλευσης, η οποία έχει ως θέματα τον Οι-
κονομικό Απολογισμό του 2007 και τον 
Οικονομικό Προϋπολογισμό του 2008 
αφενός και αφετέρου την κατά το δυνα-
τόν πληρέστερη ενημέρωσή σας πάνω στα 
προβλήματα του Κλάδου μας.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ως 
το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης όλων 
των ιατρών της χώρας, αγωνίζεται, προ-
βάλλει και αναδεικνύει με συνέπεια, σο-
βαρότητα και μεθοδικότητα τα προβλήμα-
τα του Ιατρικού Κόσμου, συνολικά, αλλά 
και κάθε επιμέρους κλάδου σε άμεση πα-
ραγωγική και αγαστή συνεργασία με τους 
εργασιακούς Φορείς (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, ΟΕΝ-
ΓΕ κ.λπ.).

Ως θεσμοθετημένος δε από την Πολιτεία 
Φορέας, επεδίωξε και επιδιώκει πάντα τη 
συνεργασία με όλους ανεξαιρέτως τους 
υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, στο πλαίσιο της γενικότερης προ-
σπάθειας για τη διαμόρφωση μιας ευνοϊκής 
για τα ιατρικά ζητήματα προοπτικής.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσου-
με ότι το μοναδικό θεσμοθετημένο όργα-
νο-σύμβουλος του υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι ο ΠΙΣ και 
θα πρέπει έγκαιρα να ενημερώνεται για 
οποιοδήποτε θεσμικό μέτρο που αφορά 
στους ιατρούς.

Το Δ.Σ. του ΠΙΣ προσπάθησε να έχει 
την κατά το δυνατόν καλύτερη επικοινω-
νία-συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης του υπουργείου Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Προστασίας.
Στις επισκέψεις μας (29-5-2007 και 4-12-

2007) στον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, κ. Αβραμόπουλο, ετέθησαν 
όλα τα εκκρεμή θέματα και έγινε ευρεία 
συζήτηση επ’ αυτών. Επιγραμματικά, τα 
θέματα που συζητήσαμε κατά τη διάρκεια 
των δύο επισκέψεών μας, ήταν: 
1. Ασφαλιστικό - Συνενώσεις Ταμείων
2. ΤΣΑΥ
3.  Αύξηση Αμοιβών Ιατρικών Πράξεων 
4. ΟΠΑΔ
5. Μισθολόγιο Ιατρών ΕΣΥ
6. Κρίσεις Ιατρών ΕΣΥ
7. Εφημερίες Νοσοκομειακών Ιατρών 
8.  Αναστολή Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το 

Χρόνο Απασχόλησης
9. Θέσεις Ειδικευομένων
10.  Ελλείψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού 

στα Νοσοκομεία
11. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
12.  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ιατρών 

με πτυχίο από χώρες πριν την ένταξή 
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

13. Πυρόπληκτες περιοχές
14. ΠΔ 84/2001
15. Φορολογικό
16. Νομοσχέδιο για τις Προμήθειες στα 
Νοσοκομεία

Την 1/11/2007 (κατά την 27η Συνεδρίαση 
του Δ.Σ. του ΠΙΣ) επισκέφθηκε τα γραφεία 
του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και 
ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου ο υφυπουργός Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γιώργος Παπα-
γεωργίου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
αυτής αντηλλάγησαν με τον υφυπουργό 
απόψεις για όλα τα σημαντικά θέματα του 
Κλάδου σε πνεύμα συνεργασίας και κλίμα 
συναδελφικότητας. Ο υφυπουργός Υγείας 
ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τις ενέρ-
γειες του υπουργείου σε σημαντικούς το-
μείς, που αφορούν στο ιατρικό επάγγελ-
μα. Ειδικότερα:

Για τις πυρόπληκτες περιοχές διαβεβαίω-
σε ότι το ενδιαφέρον του υπουργείου πα-
ραμένει υψηλό και λαμβάνεται κάθε μέ-
ριμνα και φροντίδα, ώστε οι κατά τόπους 
νοσηλευτικές μονάδες να ανταποκρίνονται 
στις αυξημένες απαιτήσεις.

Για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
ο υφυπουργός δήλωσε ότι το Σχέδιο Νό-
μου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεί-
ας βρίσκεται υπό επεξεργασία και στη συ-
νέχεια θα δοθεί για δημόσια διαβούλευση 
στους Φορείς. Στο σημείο αυτό υπερτονί-
σθη από τον Πρόεδρο ότι απαιτείται ιδι-
αίτερη προσοχή εκ μέρους του υπουρ-
γείου, για καλή συνεργασία, διότι είναι 
μείζον το θέμα.

Σε ό,τι αφορά το μισθολόγιο των ια-
τρών και το νέο σύστημα εφημεριών, ο κ. 
Γιώργος Παπαγεωργίου επιβεβαίωσε την 
απόφαση του υπουργείου να ληφθούν 
όλα τα μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν την 
ομαλή λειτουργία των Νοσοκομειακών 
Μονάδων. 

Σχετικά με τις ελλείψεις Νοσηλευτικού 
Προσωπικού στα Δημόσια Νοσοκομεία, ο 
υφυπουργός τόνισε ότι ήδη έχει προσλη-
φθεί ένας μεγάλος αριθμός Νοσηλευτικού 
Προσωπικού, ο οποίος καθημερινά αυξά-
νεται, αφού η διαδικασία είναι συνεχής. 

Για τις κρίσεις των ιατρών του ΕΣΥ, οι 
οποίες έχουν καθυστερήσει, ο υφυπουργός 
διαβεβαίωσε τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΙΣ ότι 
επισπεύδονται και τα αποτελέσματα πολύ 
σύντομα θα είναι ορατά. Παρεμβαίνοντας 
ο Πρόεδρος στο σημείο αυτό, διευκρίνι-
σε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ενώ η 
κρίση έχει γίνει προ 6μήνου, ο διορισμός 
δεν έχει γίνει ακόμα!

Ο κ. υπουργός διευκρίνισε ότι οι περι-
πτώσεις αυτές προσκρούουν σε νομικά κω-
λύματα και προσπαθούν με κάθε δυνατό 
τρόπο να τη θωρακίσουν νομικά, ώστε να 
μην προκύψει πρόβλημα ακυρότητας στην 
περίπτωση που κάποιος άλλος από τους 

Τακτική Γενική Συνέλευση 
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
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συνυποψηφίους θα προσφύγει στο Διοι-
κητικό Εφετείο.

Αναφερόμενος στο θέμα της αύξησης 
των αμοιβών των ιατρικών πράξεων, ο κ. 
Γ. Παπαγεωργίου είπε ότι ολοκληρώνεται 
το Προεδρικό Διάταγμα βάσει του οποί-
ου ανακοστολογείται ένας μεγάλος αριθ-
μός ιατρικών πράξεων και κοστολογούνται 
νέες. Τέλος, για τις θέσεις των ειδικευομέ-
νων έκανε γνωστό ότι εντός του 2007 θα 
ολοκληρωθεί η διαδικασία για την κάλυ-
ψη 1.200 θέσεων σε όλα τα Νοσοκομεία 
της χώρας. Από αυτές, όπως είπε, οι 750 
έχουν ήδη δρομολογηθεί και αποσταλεί 
στις Νομαρχίες και οι συνάδελφοι έχουν 
αναλάβει υπηρεσία για έναρξη ή συνέχι-
ση της ειδικότητάς τους.

Κατά την επίσκεψή της 20ης Νοεμβρίου 
2007 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πα-
νελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στο υπουρ-
γείο Κοινωνικής Απασχόλησης και Κοι-
νωνικής Προστασίας, ο κ. Μαγγίνας μας 
ενημέρωσε για το κυβερνητικό σχέδιο για 
το Ασφαλιστικό, που ως γνωστό προβλέ-
πει την υπαγωγή του ΤΣΑΥ στο υπό δη-
μιουργία ενιαίο Ταμείο (Νομικών, Μηχα-
νικών, Δημοσιογράφων), όσον αφορά 
τόσο στην κύρια, όσο και στην επικουρι-
κή ασφάλιση.

Το Δ.Σ. του ΠΙΣ εξέφρασε στον υπουρ-
γό την προθυμία του για διάλογο αναφο-
ρικά με την αναγκαία μεταρρύθμιση στο 
ασφαλιστικό, υπογράμμισε όμως με έμ-
φαση την κατηγορηματική αντίθεσή του σε 
κάθε σκέψη ή πρόταση που θα θίγει έστω 
και στο ελάχιστο τα κεκτημένα ασφαλιστι-
κά δικαιώματα των ιατρών (περιουσία του 
ΤΣΑΥ, συντάξεις κ.λπ.) και δε θα υποθη-
κευτεί το μέλλον των νέων συναδέλφων. 
Ο ΠΙΣ εξέφρασε επίσης στον υπουργό την 
ευχή να μην ωθήσει η Κυβέρνηση τους 
φορείς σε σύγκρουση στα άκρα, οδηγώ-
ντας έτσι τον υγειονομικό κόσμο στο έσχα-
το μέσο της απεργίας.

Κατά τη συνάντηση, το Δ.Σ. του ΠΙΣ ανέ-
λυσε στον κ. Μαγγίνα τις προτάσεις του 
-που αποτελούν και αποφάσεις των Γενι-
κών Συνελεύσεων του ΠΙΣ- για το ασφα-
λιστικό των ιατρών οι οποίες, μεταξύ των 
άλλων, προβλέπουν:
•  Αυτοδιαχείριση του ΤΣΑΥ, διατήρηση 

της ανεξαρτησίας και αυτονομίας του, 
εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του, δι-
αφανή και επωφελή διαχείριση των οι-
κονομικών και, ιδιαίτερα, των αποθε-
ματικών του.

•  Πλήρη συνταξιοδότηση στα 35 χρόνια 

και ποσοστιαία κατ’ έτος προσαύξηση των 
συντάξεων όσων εργαστούν περισσότε-
ρα χρόνια. Με βάση τον Ν. 2071, άρχι-
σε να εφαρμόζεται η μείωση των ετών 
για πλήρη συνταξιοδότηση και από 41 
χρόνια υποχρεωτικής ασφάλισης μειώ-
θηκε στα 39, αλλά για άγνωστους λό-
γους ανεστάλη. 

•  Υποχρεωτική συμμετοχή του κράτους στην 
τριμερή και διμερή χρηματοδότηση σε 
ποσοστό όχι κάτω του 20% επί των ει-
σφορών και απόδοση των οφειλομένων 
από το κράτος εισφορών στο ΤΣΑΥ.

•  Απόδοση των οφειλομένων €35.000.000 
κατ’ έτος, μετά την κατάργηση του κοινω-
νικού πόρου και επιστροφή των χρημά-
των του ΛΑΦΚΑ, που έγινε από το 1997 
και εντεύθεν.

•  Αποτελεσματική καταπολέμηση της ει-
σφοροδιαφυγής και εισφοροκλοπής.

•  Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος του 
Κλάδου Προνοίας.

•  Αύξηση των παρεχόμενων συντάξεων.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
Οι διαμορφούμενες συνθήκες επιτάσ-

σουν την ενότητα, τη συναδελφικότητα και 
την κοινή δράση, θεωρώντας το πρόβλη-
μα του ενός, πρόβλημα όλων.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι 
θα διασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές 
προοπτικές για το ιατρικό λειτούργημα-
επάγγελμα και θα αντιμετωπίσουμε επι-
τυχώς τα χρονίζοντα προβλήματα. 

1. Ιατρικές αμοιβές και πράξεις
Από πολλών μηνών είχε διατυπωθεί 

Π.Δ. με ορισμένες ιατρικές πράξεις που 
αφορούσε, κυρίως, στους Βιοπαθολό-
γους και στους Ακτινολόγους, το οποίο 
είχε υπογραφεί από τον υπουργό Υγεί-
ας, τον τότε συναρμόδιο υπουργό Απα-
σχόλησης κ. Μαγγίνα και ευρίσκετο στο 
υπουργείο Οικονομικών. Με την τοποθέ-
τηση της κ. Πετραλιά ως υπουργού Απα-
σχόλησης, θα επιστραφεί εκ νέου γιατί 
θα πρέπει να υπογραφεί από τη συναρ-
μόδια υπουργό.

2. Π.Δ. 84/2001
Στο Νόμο 3627/2007 εδόθη παράταση 

μέχρι 31-12-2008 στην προθεσμία προ-
σαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής 
υπηρεσιών Π.Φ.Υ. (Π.Δ. 84/2001).

3. Ισοτιμία ιατρικής υπογραφής
Με τροπολογία που δημοσιεύτηκε στο 

Νόμο 3627/2007 (παράρτημα ΙΙ άρθρο 
6§2) καθιερώθηκε πλέον η ισοτιμία της 
ιατρικής υπογραφής. 

4. ΙΚΑ
Τα αιτήματα – διεκδικήσεις των ιατρών 

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ είναι τα κάτωθι:
1. Προκήρυξη όλων των κενών οργανικών 
θέσεων (6.000 περίπου) με κύριο κριτήριο 
την προϋπηρεσία στο ΙΚΑ και ευχέρεια επι-
λογής των εργασιακών σχέσεων για πλή-
ρη και αποκλειστική απασχόληση (Π.Α.Α.) 
και μη αποκλειστική απασχόληση.
Έχει ήδη υπογραφεί από τα συναρμόδια 
υπουργεία Απασχόλησης – Κοινωνικής 
Προστασίας, Εσωτερικών – Δημόσιας Δι-
οίκησης και Αποκέντρωσης, το Προεδρι-
κό Διάταγμα που περιλαμβάνει τα κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις για την προκήρυξη 
2.000 θέσεων μονίμων ιατρών ΙΚΑ και 
ευρίσκεται στο Ε’ τμήμα του Συμβουλίου 
Επικρατείας για επεξεργασία.
Διεκδικείται η μονιμοποίηση (μέσω προ-
κήρυξης των κενών οργανικών θέσεων) 
όλων των συμβασιούχων ιατρών αορί-
στου χρόνου που υπηρετούν στο ΙΚΑ και 
τακτοποίηση του Ασφαλιστικού – Συνταξι-
οδοτικού προβλήματος όσων έχουν υπα-
χθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΤΣΑΥ 
μέχρι 31/12/1992.
2. Μετατροπή σε αορίστου χρόνου της 
σύμβασης έργου των ιατρών που προσε-
λήφθησαν στο ΙΚΑ μετά το 2004 για κά-
λυψη εκτάκτων αναγκών (βάσει των Ν. 
3232/2004, 3302/2004, 3518/2006). Ήδη 
μετά από πρόταση της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ έχει 
εγκριθεί από τη Διοίκηση και το Δ.Σ. του 
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και έχει ζητηθεί η νομοθετι-
κή ρύθμιση, από το αρμόδιο υπουργείο, 
σύστασης 987 θέσεων αορίστου χρόνου 
για την κατάληψή τους μέσα από την προ-
κήρυξη (με μοριοδότηση της προϋπηρεσί-
ας τους) από τους υπηρετούντες με σύμ-
βαση έργου ιατρούς.
3. Επιστημονικό Βαθμολόγιο: έχει διαμορ-
φωθεί το Προεδρικό Διάταγμα, μέσα από 
τετραμερή επιτροπή ΥΠΕΣΔΑ – υπουργεί-
ου Απασχόλησης – Διοίκησης ΙΚΑ – ΠΟ-
ΣΕΥΠΙΚΑ και οδεύει προς υπογραφή μετά 
από πρόταση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (σύμφωνα 
με το ν. 3518/2006).
4. Επίδομα Βιβλιοθήκης: διεκδικείται η χορή-
γησή του που διεκόπη με το Ν. 2470/1997 
και είχε χορηγηθεί το 1990 (χορηγείται 
εξάλλου στους Π.Α.Α. ιατρούς του ΙΚΑ). 
Υπάρχει υπόσχεση για χορήγησή του μέ-
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σα από το ενιαίο μισθολόγιο των Δημο-
σίων Υπαλλήλων.
5. Επέκταση του ειδικού κινήτρου (του Ν. 
3518/2006 για εξορθολόγηση δαπανών, 
μείωση φοροδιαφυγής κ.λπ. €150 περί-
που) και στους ιατρούς του ΙΚΑ Ήδη χο-
ρηγήθηκε στους διοικητικούς υπαλλήλους 
και δόθηκε η υπόσχεση να επεκταθεί σύ-
ντομα στους ιατρούς και στο λοιπό υγειο-
νομικό προσωπικό.

5. Εθνική συλλογική σύμβαση εργασί-
ας – Ασφαλιστικά ταμεία

Σταθερό διεκδικητικό μας αίτημα από 
πολλών ετών αποτελεί η υπογραφή Εθνι-
κής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των 
Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών με τα διά-
φορα Ταμεία. Υπενθυμίζουμε ότι προ 5ετί-
ας περίπου, είχε ξεκινήσει, επί Προεδρίας 
του κ. Δόλγερα στον ΟΠΑΔ, μία Επιτρο-
πή από μέλη του Δ.Σ. του ΠΙΣ και συζη-
τούσε τον τρόπο εφαρμογής της Εθνικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 

Δυστυχώς, όμως, η προσπάθεια εκείνη 
έπεσε εις το κενό. Εμείς δε θα πάψουμε 
ποτέ να αγωνιζόμαστε προς την κατεύθυν-
ση αυτή και ελπίζουμε κάποτε να επιτευ-
χθεί και αυτός μας ο στόχος, διότι πιστεύ-
ουμε σ’ αυτήν.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί 
ότι είμεθα σταθεροί στο παλαιό αίτημά 
μας να καταργηθεί ο απαράδεκτος τρόπος 
με τον οποίο προσλαμβάνονται οι ιατροί 
από τον Ο.Α.Ε.Ε. (ετήσιες συμβάσεις κα-
τά το δοκούν) και να αντικατασταθεί από 
Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του ΠΙΣ και 
του Ο.Α.Ε.Ε.

Σε έγγραφες παρεμβάσεις προς τα διά-
φορα Ταμεία (π.χ. ξενοδοχοϋπαλλήλων, 
υπουργείο Δικαιοσύνης κ.ά.) επανειλημ-
μένα έχουμε θίξει το θέμα και έχουμε 
προτείνει τη σύναψη συλλογικής σύμβα-
σης εργασίας.

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι έγινε πα-
ρανόηση εκ μέρους κάποιων Ενώσεων 
Νοσοκομειακών Ιατρών των δηλώσεών 
μας και του Δελτίου Τύπου που εκδόθη-
κε κατά την επίσκεψή μας στον υπουργό 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχε-
τικά με τη συλλογική σύμβαση εργασίας 
και μας εγκαλούν ότι δεν μπορούμε να 
υπογράφουμε εμείς συλλογικές συμβά-
σεις εργασίας κ.λπ.

Ουδέποτε μίλησε ο ΠΙΣ για συλλογική 
σύμβαση εργασίας μεταξύ του υπουργεί-
ου και του ΠΙΣ για λογαριασμό των Νο-
σοκομειακών Ιατρών.

6. Νοσοκομειακοί ιατροί – ΕΣΥ
Πρέπει να ομολογήσουμε, όπως έχει το-

νιστεί και παλαιότερα, ότι το ΕΣΥ είναι ήδη 
γηρασμένο. Βεβαίως, αυτό δεν οφείλεται 
μόνο στη βιολογική γήρανση του ιατρικού 
πληθυσμού, αλλά κύρια αιτία θεωρούμε 
ότι είναι η έλλειψη νοσηλευτικού και πα-
ραϊατρικού προσωπικού, η οποία έχει ως 
συνέπεια την πολυδιάσπαση της αποστο-
λής των ιατρών.

Εξευτελιστικοί μισθοί, κοπιώδεις εφη-
μερίες, απαξίωση από τα Μ.Μ.Ε. και άλ-
λα, απασχολούν καθημερινά τους νοσο-
κομειακούς ιατρούς.

Θεωρούμε λοιπόν αναγκαία τη λήψη 
των ακολούθων μέτρων:

1. Την κάλυψη των ήδη κενών θέσεων 
των Νοσοκομειακών Ιατρών. 

2. Την επίσπευση των διαδικασιών κά-
λυψης των ήδη προκηρυγμένων θέσεων 
τόσο σε επίπεδο κρίσεων, όσο και σε επί-
πεδο υπηρεσιών του υπουργείου. Πρότα-
σή μας είναι η νομοθετική ρύθμιση, έτσι 
ώστε να κάνουν εισηγήσεις και οι αναπλη-
ρωματικοί εισηγητές. Έτσι, θα μειωθεί στο 
ήμισυ ο χρόνος της διαδικασίας των ειση-
γήσεων. Είναι απαράδεκτο το γεγονός να 
μην προχωρούν οι διαδικασίες κρίσεων 
ήδη προκηρυγμένων θέσεων για περισ-
σότερο από 2 χρόνια, ενώ η καθυστέρη-
ση των διαδικασιών τοποθέτησης των ια-
τρών στις θέσεις τους από τις υπηρεσίες 
του υπουργείου να ξεπερνά αρκετές φο-
ρές τους 6 μήνες. 

3. Την αναμόρφωση των οργανισμών 
των νοσοκομείων, με σκοπό την πρόβλε-
ψη νέων θέσεων νοσοκομειακών ιατρών, 
σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανά-
γκες του κάθε νοσοκομείου. 

4. Συνεχές πρωινό 5νθήμερο ωράριο ως 
ο Νόμος ορίζει. Είμαστε εντελώς αντίθετοι 
στο κυκλικό ωράριο, το οποίο πολύ φο-
βούμεθα ότι θα επιβληθεί, εάν δε γίνουν 
οι κατάλληλες διαρθρωτικές αλλαγές.

5. Η παραμονή για οποιοδήποτε λόγο 
στο νοσοκομείο πέραν του κανονικού ωρα-
ρίου να θεωρείται υπερωριακή απασχόλη-
ση αμειβόμενη σύμφωνα με το Νόμο.

6. Επιτακτική ανάγκη είναι η θεσμοθέ-
τηση νέου μισθολογίου των Νοσοκομει-
ακών Ιατρών με αναβαθμισμένες αποδο-
χές, διότι έχουν να αυξηθούν από το έτος 
1997, ισότιμο των Ευρωπαίων συναδέλ-
φων και ενσωμάτωση στο βασικό μισθό 
όλων των επιδομάτων.

7. Ασφαλείς εφημερίες των Τμημάτων 
των Νοσοκομείων, για ορθή αντιμετώπι-

ση των ασθενών και ανθρώπινες συνθή-
κες δουλειάς των ιατρών. Το πρόγραμμα 
των εφημεριών να εκδίδεται από την ια-
τρική κοινότητα του Νοσοκομείου. 

8. Αύξηση ωρομισθίου των εφημερι-
ών.

9. Αποδέσμευση βαθμού-μισθολογίου, 
απρόσκοπτη μισθολογική χρονοεξέλιξη.

10. Να υπολογίζεται ως συντάξιμος ο 
χρόνος της εφημερίας.

11. Να υπολογίζεται ως συντάξιμος χρό-
νος η στρατιωτική θητεία χωρίς εξαγορά 
από το Δημόσιο εφόσον ο ιατρός υπηρε-
τεί με την ιδιότητα του ιατρού.

12. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και μετεκ-
παίδευση των ιατρών.

13. Βασικά σημεία στην αναμόρφωση 
του ΕΣΥ θεωρούμε την άμεση πρόσληψη 
Νοσηλευτικού και Παραϊατρικού προσω-
πικού, ενώ η ανάγκη ενός νέου Συστήμα-
τος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θε-
ωρείται ακρογωνιαίος λίθος στην ορθή 
παροχή Υγείας.

14. Εφημερίες. Σύμφωνα με έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ισχύει προ-
σωρινά ο παλαιός τρόπος προγραμματι-
σμού των εφημεριών εν’ όψει κατάθεσης 
τροπολογίας σε επικείμενο Σχέδιο Νόμου 
για παράταση αναστολής της ισχύος των δι-
ατάξεων του Άρθρου 6 του Π.Δ. 88/1999 
και του Άρθρου 5 του Π.Δ. 76/2005.

7. Ο.Π.Α.Δ.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έστειλε 

τις απόψεις του σχετικά με την αναμόρφω-
ση του Π.Δ. 67/2000 που αφορούν στους 
Ελεγκτές Ιατρούς του Δημοσίου.

Επισημαίνονται, εκτός των άλλων και 
τα πιο κάτω:

1. Αποτελεί σοβαρό ζήτημα η επιφόρ-
τιση των θεραπόντων ιατρών με αλλότρια 
ως προς την επιστημονική τους υπόστα-
ση καθήκοντα.

2. Η παροχή μειωμένης ή μηδενικής 
συμμετοχής στο κόστος κάθε συνταγής, 
εκ μέρους του ασφαλισμένου από τον 
Ασφαλιστικό του Οργανισμό, δεν αποτε-
λεί ιατρικό έργο.

3. Θεσμοθέτηση αρμοδίων Πειθαρχικών 
Οργάνων των Ασφαλιστικών Οργανισμών 
που θα επιλαμβάνονται τυχόν πειθαρχικών 
παραπτωμάτων των ιατρών και στα οποία 
Όργανα θα συμμετέχει απαραιτήτως ο Πα-
νελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Σχετικά με την πληρωμή των ιατρών 
από τον Ο.Π.Α.Δ., ο Πρόεδρος κ. Μελι-
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τσιώτης με την από 19/12/2007/Αριθμό 
Πρωτοκόλλου Πρ.-20 επιστολή του ανα-
φέρει τα εξής:

Σχετικά με την καθυστέρηση που παρα-
τηρήθηκε στην εξόφληση των καταθέσε-
ων των ιατρών, σας ενημερώνουμε ότι σε 
σύντομο χρονικό διάστημα θα εξομαλυν-
θεί η διαδικασία της οικονομικής εκκαθά-
ρισης των ιατρών.

Η Διοίκηση του ΟΠΑΔ σε συνεργασία 
με την πολιτική ηγεσία και ανταποκρινόμε-
νη στα αιτήματα των Ιατρικών Συλλόγων, 
καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες για να 
ξεπεραστεί η καθυστέρηση στην πληρω-
μή των αμοιβών, καθώς μέχρι τώρα έχουν 
πληρωθεί έως και οι καταθέσεις των απο-
δείξεων για το μήνα Ιούνιο.

 Το ποσό που έχει διατεθεί για τις πλη-
ρωμές των οφειλών προς τους συμβεβλη-
μένους ιατρούς στο σύνολο των κεντρικών 
και περιφερειακών Υπηρεσιών του Οργανι-
σμού, ανέρχεται σε €364.952.000,00.

Το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 
αναμένεται να καλυφθούν οι υποχρεώ-
σεις του Ο.Π.Α.Δ. απέναντι στους 20.000 
συμβεβλημένους ιατρούς για τους μή-
νες Ιούλιο και Αύγουστο, ενώ στους τρεις 
πρώτους μήνες του 2008 εκτιμάται ότι 
θα έχουν εξοφληθεί στο σύνολό τους οι 
οφειλές του Οργανισμού στους ιατρούς 
για το 2007.

Το ίδιο διάστημα αναμένεται να ξεκινή-
σει και η πλήρης εξομάλυνση των πληρω-
μών των ιατρών, καθώς ήδη η Διοίκηση 
του Ο.Π.Α.Δ., σε συνεργασία με την Πο-
λιτική Ηγεσία, πέρα από την κρατική επι-
χορήγηση, εφαρμόζει μέτρα για την αύξη-
ση των πόρων του Οργανισμού, όπως η 
υλοποίηση της επιστροφής του 4% από 
τις φαρμακευτικές δαπάνες, αξιοποιώντας 
τη σχετική Νομοθετική πρόβλεψη.

Στόχος είναι να δοθεί οριστική λύση στο 
θέμα της εμπρόθεσμης καταβολής των 
αμοιβών στους συνεργάτες ιατρούς, όπως 
έγινε και με άλλα ζητήματα, που τους απα-
σχολούσαν και επιλύθηκαν με σχετικές νο-
μοθετικές ρυθμίσεις.

8. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
Ως γνωστόν, η Πρωτοβάθμια Φροντί-

δα Υγείας παρέχεται από τους Ιατρούς του 
ΙΚΑ και των λοιπών Ασφαλιστικών Ταμεί-
ων, από τους ελεύθερους επαγγελματίες 
και από τα κατά τόπους Κέντρα Υγείας και 
Αγροτικά Ιατρεία. Δυστυχώς, όμως, πρέπει 
να ομολογήσουμε ότι πάρα πολλές φο-
ρές – κακώς – προσέρχονται ασθενείς στα 

εξωτερικά ιατρεία των Δευτεροβαθμίων και 
Τριτοβαθμίων Νοσοκομείων, αναζητώντας 
και διεκδικώντας υπηρεσίες υγείας που θα 
έπρεπε να παρέχονται μόνο από αυτούς 
που είναι εντεταλμένοι γι’ αυτό. 

Να αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί η λει-
τουργία και η ποιότητα των παρεχομένων 
Υπηρεσιών Υγείας από Μονάδες Υγεί-
ας που χαρακτηρίζονται ως Νοσοκομεία 
–Κέντρα Υγείας. Όσες από τις Μονάδες 
αυτές κριθεί ότι δεν παρέχουν εχέγγυα 
ασφαλούς και καλής λειτουργίας 2βάθ-
μιου Νοσοκομείου θα πρέπει να αλλά-
ξουν σκοπό λειτουργίας, διότι η συνέχι-
ση της λειτουργίας τους ως Νοσοκομείων 
αποτελεί πρόβλημα.

Στις Μονάδες αυτές θα πρέπει να ενι-
σχυθεί η λειτουργία τους ως Κέντρα Υγεί-
ας. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη 
να διατυπωθεί μία νέα άποψη και να με-
λετηθεί εις βάθος το όλο θέμα, ώστε να 
προκύψει ένας Νόμος που να μπορέσει να 
ικανοποιήσει τη σύγχρονη εποχή.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μαζί 
με τους συναρμόδιους Φορείς, ΠΟΣΕΥΠΙ-
ΚΑ κ.λπ., είναι έτοιμος να συμβάλλει με τη 
μακροχρόνια πείρα του προς την κατεύθυν-
ση αυτή και ήδη έχει κάνει σχετική πρότα-
ση στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για το ανωτέρω θέμα. 

9. ΤΣΑΥ
Σε κάθε Γενική Συνέλευση, σχεδόν στερε-

ότυπα παρουσιάζουμε τα προβλήματα του 
Ταμείου γιατί, παρά την προσπάθεια που 
καταβάλλουν η Διοίκηση και οι Υπηρεσί-
ες του Ταμείου, δεν ξεπεράστηκαν ακόμη, 
ενώ τώρα, ενόψει του Ασφαλιστικού, είναι 
εκρηκτικά. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι η 
γενική εικόνα του Ταμείου έχει βελτιωθεί, 
η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
έχει αναβαθμισθεί και οι συναλλαγές κα-
τά μεγάλο μέρος έχουν αυτοματοποιηθεί, 
ενώ προγράμματα πλήρους αυτοματοποί-
ησης, το μητρώο ασφαλισμένων αλλά κυ-
ρίως εργοδοτών κ.λπ. βρίσκονται σε στά-
διο ολοκλήρωσης.

Βασική αιτία που δημιούργησε αλλά 
και συντηρεί το πρόβλημα είναι η απου-
σία ολοκληρωμένου μηχανογραφικού 
συστήματος παρακολούθησης των οικο-
νομικών μεγεθών του Ταμείου που, σε 
συνδυασμό με την έλλειψη ειδικευμένου 
προσωπικού στις νέες τεχνολογίες, διό-
γκωσε το πρόβλημα. 

Σε συνάντηση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου 

στις 10/5/2007 με τον Πρόεδρο του ΤΣΑΥ 
κ. Κωστάκη, παρουσιάσθηκαν τα χρονίζο-
ντα προβλήματα, όπως:

1. Της καθυστέρησης ή αδυναμίας εί-
σπραξης των εισφορών που διαφεύγουν 
(εισφοροδιαφυγή).

2. Του ελλιπούς ή ανύπαρκτου ελέγχου 
Θεραπευτηρίων, Κλινικών, Διαγνωστικών 
Κέντρων, κ.λπ. 

3. Της αδυναμίας συμψηφισμού οικονομι-
κών μεγεθών με φορείς του Δημοσίου.

4. Του υψηλού κόστους διαχείρισης συ-
ναλλαγών.

5. Της πλημμελούς ενημέρωσης της Δι-
οίκησης του Ταμείου.

6. Της αδυναμίας σύνταξης Ισολογισμού, 
τον οποίο ανέλαβε Ιδιωτική Εταιρεία.

7. Της επανεξέτασης του θέματος των Αντι-
προσωπειών του ΤΣΑΥ πανελλαδικά.

8. Την ασφάλιση της ιδιότητας και όχι 
της εργασίας του ιατρού.

Ο Πρόεδρος του ΤΣΑΥ κ. Σπ. Κωστάκης 
συμφώνησε ουσιαστικά με τις θέσεις του 
ΠΙΣ και τόνισε ότι η κυριότερη αιτία πολ-
λών από τα παραπάνω προβλήματα είναι 
η απουσία μηχανογράφησης και η έλλει-
ψη εξειδικευμένου προσωπικού. Ωστόσο, 
ήδη λαμβάνονται σχετικά μέτρα, όπως εί-
πε και αναφέρθηκε ειδικότερα:

1. Στην απονομή των συντάξεων για τις 
οποίες ο χρόνος για τη χορήγησή τους έχει 
μειωθεί στις 45 ημέρες.

2. Στη μηχανογράφηση, η οποία έχει 
δρομολογηθεί για την εκκαθάριση των 
περίπου 45.000 αιτήσεων των ασφαλι-
σμένων.

3. Στην κατάρτιση των Ισολογισμών, η 
οποία προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.

Τέλος, η Διοίκηση του ΤΣΑΥ ενημέρωσε 
διεξοδικά το Δ.Σ. του ΠΙΣ για τα οικονομι-
κά του Ταμείου, τη διαχείριση και αξιοποί-
ηση της ακίνητης και κινητής περιουσίας 
του, καθώς και τις ρυθμίσεις που αφορούν 
στις Ασφαλιστικές Εισφορές και παροχές 
παλαιών και νέων συνταξιούχων.

Το Ταμείο διαθέτει μετρητά αξίας 
€450.000.000 με διατραπεζικό επιτόκιο 
3,93%. Οι υπόλοιπες κινητές αξίες περι-
λαμβάνουν μετοχές, Α/Κ και ομόλογα.

Μετοχές (5/2007)
Το Ταμείο έχει διαθέσει €166.000.000 

για την αγορά μετοχών τις οποίες αν τις 
πωλούσε σήμερα θα απεκόμιζε υπε-
ραξίες της τάξεως των €230.000.000 
ενώ η χρηματιστηριακή τους αξία είναι 
€393.369.420,58.
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Αμοιβαία Κεφάλαια
Η αξία κτήσης των Αμοιβαίων Κεφα-

λαίων είναι €36.640.960,75 και αυτή τη 
στιγμή η τρέχουσα αξία τους φτάνει τα 
€65.000.000. Η καθαρή διαφορά σε υπε-
ραξία είναι €28.131.301, 51 και η από-
δοσή τους είναι 76,78%.

Ομόλογα (30/3/2007)
Η ονομαστική αξία των ομολόγων που 

έχει αγοράσει το Ταμείο ανέρχεται σε 
€366.823.805,58, τα οποία εάν πωλη-
θούν αυτή τη στιγμή, το Ταμείο θα εισπρά-
ξει €398.000.000. Σε ό,τι αφορά τα δομη-
μένα ομόλογα για τα οποία τόσα πολλά 
ακούγονται τελευταία, το Ταμείο αγόρασε 
αξίας €35.000.000, χωρίς να καταβάλει 
ουδεμία προμήθεια. Με δεδομένο ότι το 
ΤΣΑΥ θεωρείται υγιές Ταμείο, παρόλα τα 
διαλαμβανόμενα στην αμφισβητούμενης 
εγκυρότητας τελευταία αναλογιστική με-
λέτη του 2005 και μια σχέση ασφαλισμέ-
νων προς συνταξιούχους 1:5,28, η οποία 
διατηρείται σταθερή άνω της 20ετίας, το 
ΤΣΑΥ δεν παρουσιάζει πορεία γηρασμού, 
γεγονός που παρατηρείται σε πολλά άλ-
λα Ασφαλιστικά Ταμεία. 

Η θέση μας είναι ότι πρέπει να ληφθούν 
πρωτοβουλίες από την Κυβέρνηση για νο-
μοθετικές ρυθμίσεις που θα προωθούν ρι-
ζικές αλλαγές και παρεμβάσεις, με στόχο 
τον εκσυγχρονισμό, την εξυγίανση και τη 
διαφανή και επωφελή διαχείριση των οι-
κονομικών του ΤΣΑΥ

10. Βαρέα και ανθυγιεινά
Με την υπ’ αριθμ. 2/31774/0022 από-

φαση του υπουργείου Οικονομίας συγκρο-
τήθηκε Επιτροπή για τη γνωμοδότηση υπα-
γωγής όλων των εργασιών, ειδικοτήτων ή 
χώρων εργασίας στα βαρέα ή ανθυγιεινά 
επαγγέλματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, του ΟΑΠ – 
ΔΕΗ ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφά-
λισης και καθορισμός αποζημίωσης, στην 
οποία εκπροσωπείται, ως γνωστόν και o 
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος από το Γε-
νικό Γραμματέα και το Νομικό Σύμβουλο. 
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος πιστεύ-
ει ότι όλες οι ειδικότητες ιατρών πρέπει να 
ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγ-
γέλματα για αντικειμενικά σοβαρούς λό-
γους, ανάλογα με την ειδικότητα.

Οι ακτινολόγοι, ακτινοθεραπευτές επειδή 
εκτίθενται σε βάθος χρόνου σε αθροιζόμε-
να μεγάλα ποσά ακτινοβολίας, που επηρε-
άζουν τη ζωή και την υγεία τους.

Οι χειρουργικές ειδικότητες (γενικοί χει-

ρουργοί, θωρακοχειρουργοί, αγγειοχει-
ρουργοί, νευροχειρουργοί, ορθοπαιδι-
κοί, ουρολόγοι, παιδοχειρουργοί κ.λπ.), 
επειδή εργάζονται κάτω από ιδιαίτερο ερ-
γασιακό στρες.

Οι εργαστηριακές ειδικότητες κινδυνεύουν 
από μολυσματικές παθήσεις όπως ηπατίτι-
δες B, C, καθώς και από HIV λοίμωξη.

Οι κλινικοεργαστηριακές ειδικότητες (βι-
οπαθολόγοι, κυτταρολόγοι, παθολογοα-
νατόμοι κ.λπ.) αντιμετωπίζουν και αυτοί 
εργασιακό στρες. Οι παθολογικές ειδικό-
τητες (λ.χ. παθολόγοι, παιδίατροι κ.λπ.) 
έχουν έντονο εργασιακό στρες, ενώ έρχο-
νται σε επαφή με δεκάδες ασθενείς κάθε 
μέρα που φέρουν διαφορετικά είδη λοι-
μώξεων. Η ψυχιατρική ειδικότητα, λόγω 
της ειδικής φύσης των ασθενών, ασκείται 
σε πραγματικά περιβάλλον με βαρύτατο 
στρες. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί 
στις ακόλουθες δύο πολύ επιβαρυντικές 
συνθήκες εργασίας του επαγγελματικού 
stress και του πρόσθετου πέραν του κα-
νονικού μηνιαίου χρόνου εργασίας.

Α) Το άγχος του ιατρού για οποιαδήπο-
τε επιπλοκή στους ασθενείς, είτε από φυ-
σιολογικά αίτια, είτε από αίτια που μπο-
ρούν να αποδοθούν στον ίδιο. 

Β) Οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ ιατροί είναι 
υποχρεωμένοι να εφημερεύουν 4 τουλά-
χιστον φορές το μήνα πέραν του κανονι-
κού ωραρίου. Πολλές από τις ώρες της 
εφημερίας αποζημιώνονται οικονομικά 
με το χαρακτηριστικό της παράνομης και 
καταχρηστικής υπερωρίας (Παρασκευή-
Σάββατο-Κυριακή). Από άποψη επιπλέον 
ωρών εργασίας, οι 4 εφημερίες το μήνα 
αντιστοιχούν σε 8 επιπλέον εργατοημέρες 
μηνιαίως. Δηλαδή για τους εφημερεύοντες 
ιατρούς, ο μήνας έχει τουλάχιστον 38 και 
όχι 30 ημέρες.

Για όλους αυτούς τους λόγους ο Πανελ-
λήνιος Ιατρικός Σύλλογος μέσω των εκ-
προσώπων του στην Επιτροπή εκτιμά ότι 
οι ιατροί, ανεξαρτήτως ειδικότητας, πρέ-
πει να υπαχθούν στα βαρέα ή ανθυγιεινά 
επαγγέλματα των αρμόδιων Φορέων Κοι-
νωνικής Ασφάλισης.

11. Ασφαλιστικό – Απεργιακές κινη-
τοποιήσεις

Μετά την επίσκεψη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλ-
λόγου στον υπουργό Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, κ. Βασ. Μαγγίνα, 
προέβημεν στις πιο κάτω ενέργειες:

1) Σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο 

Φαρμακευτικό Σύλλογο, την Ελληνική 
Οδοντιατρική Ομοσπονδία και τον Πα-
νελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο που συ-
ναντήθηκαν στις 26.11.2007 στα γραφεία 
του ΠΙΣ, προτάθηκαν και συμφωνήθηκαν 
τα πιο κάτω:

Σχετικά με την ενοποίηση του Ταμείου 
Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) με τα υπόλοιπα Τα-
μεία Επιστημόνων (Μηχανικοί, Δικηγόροι, 
Δημοσιογράφοι κ.ά.) θεωρούμε πως δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα σημερινά 
δεδομένα, για τους παρακάτω λόγους:
•  Το ΤΣΑΥ είναι το μοναδικό Ταμείο από 

τα υπόλοιπα που δεν έχει κοινωνικό πό-
ρο (καταργήθηκε το 1997).

•  Με την ενοποίηση προτείνεται μείωση 
της κύριας σύνταξης μέχρι 15% (δηλαδή 
από €1.290 σε €1.090) και της επικου-
ρικής «μονοσυνταξιούχων» μέχρι 50% 
(δηλαδή €350 μικρότερη).

•  Η σχέση συνταξιούχων προς εργαζό-
μενους είναι περίπου 1:5,75, γεγονός 
που προδικάζει την ευρωστία του Τα-
μείου μας, με την αυστηρή προϋπόθε-
ση όμως ότι θα καλυφθούν τα ελλείμ-
ματα (περίπου €3,5 δις), σύμφωνα με 
τις προτάσεις που καταθέσαμε.

•  Θα δημιουργηθούν αξεπέραστες δυσκο-
λίες, καθόσον η οικονομική κατάσταση 
και ο τρόπος λειτουργίας των άλλων Τα-
μείων δημιουργούν μεγάλες ανισότητες 
στις συντάξεις μεταξύ των ασφαλισμέ-
νων, που θα οδηγήσουν με μαθηματική 
ακρίβεια στην τελική μείωση των συντά-
ξεων συνολικά, αλλά και την παράλλη-
λη υποβάθμιση της Περίθαλψης. 

•  Αποφασίσθηκε και πραγματοποιήθηκε 
Πανυγειονομική Απεργία την 19/12/2007 
και κοινή συγκέντρωση στα Προπύλαια 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και πορεία 
στο υπουργείο Απασχόλησης και τη Βου-
λή των Ελλήνων.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος πα-

ρότρυνε τους Προέδρους των Ιατρικών 
Συλλόγων της χώρας να καλέσουν άμε-
σα κοινές Γενικές Συνελεύσεις των Υγειο-
νομικών για τη συσπείρωσή τους και την 
επιτυχία της 24ωρης Πανυγειονομικής 
Απεργίας στις 19/12/2007, με κοινό σύν-
θημα ότι ενωμένοι και αποφασισμένοι θα 
ματαιώσουμε τους κυβερνητικούς σχεδι-
ασμούς για υποβάθμιση του Ασφαλιστι-
κού μας Φορέα.

Επίσης, την 16/12/2007 πραγματοποιή-
θηκε συνάντηση με τους Προέδρους των 
Ιατρικών Συλλόγων όλης της χώρας, προ-
κειμένου να γίνει ανταλλαγή απόψεων και 
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αποφασίστηκε ομόφωνα η στήριξη της Πα-
νυγειονομικής Απεργίας.

Η συνάντηση εξέδωσε ψήφισμα στο 
οποίο αναφέρονται:

Οι Έλληνες ιατροί αρνούνται να δεχθούν 
ή να συναινέσουν σε οποιαδήποτε προα-
ποφασισμένη λύση της Κυβέρνησης.

Αρνούνται να δεχθούν τετελεσμένα.
Οι Έλληνες ιατροί καλούν τη νέα υπουρ-

γό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα-
σίας κα Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, να μην 
καταλήξει σε οριστικές αποφάσεις, πριν 
προχωρήσει σε οποιοδήποτε διάλογο με 
τους Κοινωνικούς Εταίρους, με κείμενο το 
οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο. Οι εκπρό-
σωποι των ιατρών υπογραμμίζουν με έμ-
φαση την κατηγορηματική τους αντίθεση 
σε κάθε σκέψη ή πρόταση που θίγει έστω 
και στο ελάχιστο τα κεκτημένα δικαιώμα-
τά τους. Θα υπερασπιστούν με όλα τα μέ-
σα το αυτοχρηματοδοτούμενο ΤΣΑΥ και 
την τύχη του.

Αρνούνται να δεχθούν την περαιτέρω 
υποβάθμιση του Ασφαλιστικού τους Τα-
μείου. Εν τέλει, δεν απεμπολούμε τα συ-
νταγματικά κεκτημένα ασφαλιστικά μας 
δικαιώματα και δεν υποθηκεύουμε με τί-
ποτα το μέλλον των νέων συναδέλφων 
μας, θα αγωνιστούμε γι’ αυτό. Την 7/1/08 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΣΗ-
ΕΑ, προγραμματισμένη συνάντηση, όπου 
συμμετείχαν οι: Ένωσις Συντακτών Ημε-
ρησίων Εφημερίδων Αθηνών, Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Ελ-
ληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Ένωση 
Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών-Πειραιώς, 
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Ολομέλεια 
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, Ομο-
σπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλά-
δας, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων 
Προσωπικού Τύπου και ΜΜΕ, Πανελλή-
νιος Ιατρικός Σύλλογος, Συντονιστική Επι-
τροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και Φαρ-
μακευτικός Σύλλογος Αττικής.

Επαναβεβαιώθηκε η ομόφωνη στάση 
όλων για συνέχιση των αγωνιστικών κινη-
τοποιήσεων, ανάλογα με την πορεία των 
εξελίξεων, με αξιοποίηση της συνολικής 
δυναμικής που αναδείχτηκε στις πρόσφατες 
κινητοποιήσεις-πορείες διαμαρτυρίας και 
συγκεντρώσεις με όλους τους εργαζόμε-
νους, ασφαλισμένους και συνταξιούχους 
της χώρας. Όλοι διατύπωσαν, για μια ακό-
μη φορά, την αντίθεσή τους στην πολιτική 
ενοποίησης των Ταμείων, που έχει στόχο τη 
λεηλασία των αποθεματικών τους και ου-

σιαστικά την κατάργησή τους. Ακόμη, εξέ-
φρασαν την αντίθεσή τους στη δημιουργία 
ενός τελείως ανομοιογενούς μορφώματος, 
το οποίο τελικά θα βλάψει το ασφαλιστι-
κό σύστημα, αλλά και την Ελληνική Κοι-
νωνία γενικότερα. Οι Εκπρόσωποι όλων 
των Φορέων τάχθηκαν και πάλι εναντίον 
κάθε προσχηματικού διαλόγου με την Κυ-
βέρνηση για το ασφαλιστικό, απορρίπτο-
ντας οποιεσδήποτε ειλημμένες κυβερνητι-
κές αποφάσεις, γιατί πεποίθηση όλων είναι 
πως οι θυσίες και οι κόποι των ασφαλισμέ-
νων τόσων ετών δεν πρέπει σε καμία πε-
ρίπτωση να υπονομευτούν, καλύπτοντας 
τραγικά λάθη του παρελθόντος.

Τονίστηκε, για μια ακόμη φορά, η αντί-
θεση όλων στην πολιτική της κυβέρνη-
σης, που αποσκοπεί στην ανατροπή του 
ασφαλιστικού συστήματος με τη μέθοδο 
της ενοποίησης, αφαιρώντας πόρους και 
αποθεματικά από τα Ταμεία, μειώνοντας 
τις συντάξεις και καταργώντας εργασιακά 
δικαιώματα.

Επισημάνθηκε προς πάσα κατεύθυνση 
ότι θα αντιταχθούν με όλες τις δυνάμεις 
τους, ώστε να αποτρέψουν την ενοποίη-
ση, η οποία θα φέρει ακριβώς τα αντίθετα 
αποτελέσματα από αυτά που διακηρύσ-
σουν οι εμπνευστές της και παραμένουν 
σε αγωνιστική ετοιμότητα. 

12. Υγειονομικός Χάρτης
Είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι να 

επανέλθουμε στο θέμα του Υγειονομικού 
Χάρτη της Χώρας, το οποίο και σε προ-
ηγούμενες Γενικές μας Συνελεύσεις είχα-
με επισημάνει.

Ο Χάρτης αυτός θα πρέπει να περι-
λαμβάνει:

1) Λεπτομερή καταγραφή της υφιστά-
μενης υποδομής στο έμψυχο δυναμικό 
της χώρας, που ασχολείται με την Υγεία, 
τόσο στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 
Τομέα, όσο και στον ιδιωτικό. 

2) Την καταγραφή των πραγματικών υγει-
ονομικών αναγκών σε επίπεδο Κοινότητος, 
Δήμου, Νομού, Περιφέρειας. Η καταγραφή 
αυτή θα πρέπει να γίνει με βάση τα πραγ-
ματικά υφιστάμενα στοιχεία. 

3) Με βάση τα πιο πάνω, θα πρέπει να 
υπάρξει μία πρόταση για ανάπτυξη με βά-
ση τις πραγματικές ανάγκες και το απαιτού-
μενο στελεχιακό δυναμικό. 

Η εργασία αυτή, κατά τη γνώμη μας, πρέ-
πει να αναληφθεί από την Πολιτεία, με τη 
βοήθεια των Ιατρικών Συλλόγων και του 
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

13. Περιβάλλον - Πυρόπληκτοι
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σε 

συνεργασία με το Γεωτεχνικό Επιμελητή-
ριο, το Οικονομικό Επιμελητήριο, την Ολο-
μέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, συμμετέ-
χει σ’ ένα Φορέα που σκοπό έχει την προ-
στασία του Περιβάλλοντος. Με αφορμή τις 
καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 
2007, οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών 
Φορέων αποφασίσαμε να συμβάλλουμε 
αποτελεσματικά στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος της χώρας, αναλαμβάνοντας 
συστηματική δράση, η οποία εκφράζεται, 
μεταξύ άλλων, με δημόσιο σχολιασμό κά-
θε Σχεδίου Νόμου και Υπουργικής Από-
φασης που αφορά στο περιβάλλον. Πε-
ραιτέρω, εκτιμώντας ότι οι Πολίτες έχουν 
αναφαίρετο δικαίωμα σε ένα υγιές περι-
βάλλον και μπορούν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο στην προστασία του, 
προγραμματίζουμε τη συστηματική ενημέ-
ρωσή τους για όλα τα θέματα περιβάλλο-
ντος, με σκοπό την επαγρύπνηση και την 
ενεργοποίησή τους, προς όφελος όλων. 
Προς το σκοπό αυτό, συστήσαμε Διεπι-
στημονικό Συμβούλιο για την προστασία 
του Περιβάλλοντος και την Περιβαλλοντι-
κή Εκπαίδευση, στο οποίο συμμετέχουν οι 
Πρόεδροι των Επιστημονικών Φορέων και 
Ειδικοί Επιστήμονες.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, έχοντας 
γνώση της με αριθμό 36579/Β.1666/27-8-
07 Υπουργικής Απόφασης, ζήτησε με έγ-
γραφό του προς το υπουργείο Οικονομίας 
την επέκταση και προς τους Υγειονομικούς 
του Νομού Ηλείας, της παροχής της εγγύ-
ησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις 
Τράπεζες για τις ρυθμίσεις οφειλών και τη 
χορήγηση κεφαλαίων κίνησης των επιχει-
ρήσεων και επαγγελματιών που είναι εγκα-
τεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς 
Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, 
Ευβοίας και στην περιοχή Αιγιαλείας του 
Νομού Αχαΐας, οι οποίο Νομοί επλήγησαν 
από τις πυρκαγιές του έτους 2007.

Πιστεύουμε πως οι υγειονομικοί ελεύθε-
ροι επαγγελματίες, μέλη των αντίστοιχων 
Ιατρικών, Οδοντιατρικών και Φαρμακευ-
τικών Συλλόγων, που έχουν πληγεί τόσο 
προσωπικά, όσο και επαγγελματικά, δικαι-
ούνται να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμί-
σεις της συγκεκριμένης απόφασης.

14. Ψυχική υγεία - Ναρκωτικά
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων προς την 

Ε.Ε. πρέπει να βρεθεί τρόπος για την ολο-
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κλήρωση της Ψυχιατρικής «Μεταρρύθμι-
σης» με απρόσκοπτη χρηματοδότηση σε 
συνδυασμό με τον εξορθολογισμό των 
δαπανών. Άμεση στελέχωση και ανάπτυ-
ξη έγιναν τόσο στο Κέντρο, όσο και στην 
Περιφέρεια. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλ-
λογος εκτιμά ότι η εξάπλωση της χρήσης 
απαγορευμένων ουσιών και ο πολλαπλα-
σιασμός του αριθμού των εξαρτημένων 
έχουν αναγάγει τα ναρκωτικά σε μείζον 
κοινωνικό πρόβλημα, για το οποίο πά-
ντοτε ο ΠΙΣ είχε άποψη. 

Η ιατρική – ψυχιατρική παράμετρος του 
προβλήματος απασχόλησαν και απασχο-
λούν τον ΠΙΣ Ζητάμε από την Πολιτεία 
ενίσχυση των δομών που λειτουργούν, 
ίδρυση νέων, ώστε με προσεκτική εφαρ-
μογή νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων 
να καλυφθεί ιατρικά τουλάχιστον η ζήτη-
ση θεραπευτικής βοήθειας. Επίσης, ζητά-
με αναβάθμιση του ρόλου των Ελλήνων 
ψυχιάτρων στο πρόβλημα, δεδομένου ότι 
δεν ξεπερνούν τους τριάντα πανελληνίως 
οι ψυχίατροι συνάδελφοι που ασχολού-
νται αποκλειστικά με το θέμα, ως επίσης 
και την αναβάθμιση του ΟΚΑΝΑ.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος απαι-
τεί να καθιερωθεί ως σύμβουλος της Πο-
λιτείας στο θέμα αυτό. 

15. Ευρωπαϊκή Δραστηριότητα του ΠΙΣ
Ως γνωστόν ο ΠΙΣ συμμετέχει στη Μόνιμη 

Επιτροπή των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME) 
που εκπροσωπεί περισσότερους από 2 εκα-
τομμύρια ιατρούς στην Ευρώπη. 

Θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρ-
κεια του 2007 ήταν: 

1. Η Παροχή Υπηρεσιών Υγείας όπως η 
ηλεκτρονική συνταγογραφία, οι διασυνο-
ριακές υπηρεσίες υγείας κ.λπ. 

2. Υγεία και ηλεκτρονική διακίνηση, 
όπως η εμπιστευτικότητα της πρόσβα-
σης στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθε-
νούς, ασφαλείς διαδικασίες εξακρίβωσης 
της ταυτότητος του ιατρού και του ασθε-
νούς κ.ά.

3. Η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδη-
γίας για το Χρόνο Εργασίας μεταξύ Ιατρού 
και Ασθενούς, όπως ο ορισμός του χρόνου 
εφημερίας και η πρόταση της CPME ότι ο 
χρόνος που αφιερώνει ο ιατρός στην εφη-
μερία στο χώρο της εργασίας θα πρέπει να 
υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας κ.λπ. 

16. Ηλεκτρονική διεύθυνση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δια-

θέτει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, όπου θα 

μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με προ-
κηρύξεις θέσεων ιατρών, Δελτία Τύπου και 
εν γένει για τις ενέργειές του, ενώ μπορεί-
τε να έχετε πρόσβαση και στο περιοδικό 
«Ιατρικό Βήμα»: www.pis.gr. Ο ΠΙΣ, στην 
προσπάθεια αναβάθμισης του τρόπου επι-
κοινωνίας με τους Ιατρικούς Συλλόγους, 
πρότεινε τη δημιουργία κοινής βάσης ηλε-
κτρονικών δεδομένων. Ήδη, βρίσκεται στη 
διαδικασία υλοποίησης και παρακαλούμε 
να έχουμε τη συνεργασία όλων των Προέ-
δρων των Ιατρικών Συλλόγων, προκειμέ-
νου να έχουμε άμεση πρόσβαση στους ια-
τρούς-μέλη των Συλλόγων σας.

τελικές προτάσεις
Η Γενική Συνέλευση προτείνει:

•   Επίλυση όλων των προτάσεων που ανα-
φέρονται στο ΤΣΑΥ δηλαδή: αυτοδιαχεί-
ριση του ΤΣΑΥ, δεδομένου ότι οι μόνοι 
που συνεισφέρουν είναι οι υγειονομικοί 
φορείς και κανείς άλλος.

•  Απόδοση των οφειλομένων από το Κρά-
τος και την αποτελεσματική καταπολέ-
μηση της εισφοροδιαφυγής και εισφο-
ροκλοπής.

•  Εξυγίανση του ΤΣΑΥ μέσα από νέα αξι-
όπιστη αναλογιστική μελέτη και διαρ-
θρωτικές αλλαγές. Νέα οργανωτική δι-
άταξη, που να το καθιστά μια σύγχρονη 
ασφαλιστική υπηρεσία. 

•  Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του.
•  Διατήρηση της ανεξαρτησίας και αυτο-

νομίας του.
•  Διαφανής και επωφελής διαχείριση των 

οικονομικών και ιδιαίτερα των Αποθεμα-
τικών του ΤΣΑΥ. 

•  Πλήρης συνταξιοδότηση στα 35 χρό-
νια.

•  Ποσοστιαία αύξηση κατ’ έτος των συντά-
ξεων όσων εξακολουθούν να εργάζονται 
μετά τα 35 χρόνια εργασίας. 

•  Αναγνώριση ως συντάξιμων των χρονι-
κών διαστημάτων μέχρι τη λήψη της ει-
δικότητάς τους. 

•  Κατάργηση του διαχωρισμού των ασφα-
λισμένων σε προ και μετά το 1992. 

•  Αν δεν είναι εφικτό, δημιουργία Κλάδου 
Επικουρικής Ασφάλισης. 

•  Υποχρεωτική συμμετοχή του κράτους 
στην τριμερή και διμερή χρηματοδότη-
ση σε ποσοστό όχι κάτω του 20% επί 
των εισφορών. 

•  Απόδοση των οφειλομένων από το κρά-
τος χρημάτων στο ΤΣΑΥ. στο πλαίσιο της 
τριμερούς χρηματοδότησης. 

•  Απόδοση των οφειλομένων €35.000.000 

κατ’ έτος, μετά την κατάργηση του κοι-
νωνικού πόρου. 

•  Επιστροφή των χρημάτων που παρανό-
μως, όπως εκρίθη, κατέβαλε το ΤΣΑΥ. 
στο ΛΑΦΚΑ. 

•  Αποτελεσματική καταπολέμηση της ει-
σφοροδιαφυγής και εισφοροκλοπής. 

•  Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος του 
Κλάδου Πρόνοιας. 

•  Αύξηση των παρεχόμενων συντάξεων. 
•  Βελτίωση και παροχή ποιοτικών υπηρεσι-

ών στους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ. 
•  Άμεση υλοποίηση της Εθνικής Συλλογι-

κής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ Ασφα-
λιστικών Ταμείων και ΠΙΣ, που θα ισχύ-
ει για όλους τους ιατρούς.

•  Ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των 
ιατρών του ΙΚΑ

•  Επίλυση των προβλημάτων που απα-
σχολούν τους Νοσοκομειακούς ιατρούς. 
Επιτακτική η ανάγκη της ριζικής αλλαγής 
του απαράδεκτου μέχρι σήμερα μισθο-
λογίου των Νοσοκομειακών ιατρών σε 
νέες βάσεις, προσαρμοσμένες στα μισθο-
λόγια των ιατρών των άλλων ευρωπαϊ-
κών χωρών. Ανθρώπινες συνθήκες ερ-
γασίας στα Νοσοκομεία. Αναβάθμιση με 
κάθε μέσον, του κύρους του Νοσοκο-
μειακού ιατρού.

•  Αύξηση των αμοιβών των Ιατρικών 
Πράξεων.

•  Αύξηση των δαπανών για την Υγεία στο 
μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο.

•  Να γίνει ενιαίος Φορέας Υγείας από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων.

•  Εκπρόσωποι των Ιατρικών Συλλόγων 
στα Δ.Σ. των Νοσοκομείων.

•  Να εφαρμοσθεί το πλαφόν στις εργα-
στηριακές εξετάσεις στις συμβάσεις με 
τα Ταμεία.

•  Να ολοκληρωθεί το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας με νέο σύστημα Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας, το οποίο να αξι-
οποιεί το σύνολο του ιατρικού δυναμι-
κού της χώρας.

•  Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευ-
σης, τόσο στο επίπεδο ειδίκευσης όσο 
και της διάρκειας μετεκπαίδευσης.

•  Ένταξη του Ιατρικού Επαγγέλματος στα 
Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος

Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός

Ο Γενικός Γραμματέας
Δρ. Σταμάτιος Ι. Πίνης
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Στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Πανελ-
ληνίου Ιατρικού Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 
13/1/2008 συζητήθηκαν πρώτιστα το Ασφαλιστικό, τα προβλήμα-
τα των Νοσοκομειακών Ιατρών, οι Ιατρικές Πράξεις, τα του Ι.Κ.Α. 
και έγινε αναφορά σε τρέχοντα θέματα και λιμνάζοντα προβλή-
ματα του Ιατρικού Κόσμου και του χώρου της Υγείας.

Διαπιστώθηκε στασιμότητα και έλλειμμα πολιτικής βούλησης 
να δοθούν λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα του Ιατρικού Σώ-
ματος.

Οι φορείς των ιατρών προσήλθαν στο διάλογο με αιτήματα και 
θέσεις, αλλά η έμπρακτη ανταπόκριση της επίσημης Πολιτείας σε 
όλα τα επίπεδα υπήρξε πενιχρή, έως ανύπαρκτη.

Αποτέλεσμα, η εξευτελιστικά αμοιβόμενη και ασφαλιζόμενη ια-
τρική εργασία να έχει κατατάξει τους Έλληνες ιατρούς στους ουρα-
γούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επάνω σε όλα αυτά, έρχεται να προστεθεί η επιχείρηση άλωσης 
του Τ.Σ.Α.Υ. και αντί της άρσης των διαχρονικών αδικιών σε βάρος 
του, επιχειρείται η συνέχιση και επίτασή τους.

Κοινή διαπίστωση: «Ολόκληρο το Ιατρικό Σώμα τελεί σε ανα-
βρασμό και υπό διωγμό».

Κοινός τόπος: «Η συνεχιζόμενη απαξίωση του λειτουργήματος 
και των λειτουργιών της Υγείας».

Με το παρόν ψήφισμα η Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ια-
τρικού Συλλόγου:

1. Καλεί την Κυβέρνηση και την υπουργό Απασχόλησης και Κοι-
νωνικής Προστασίας να προχωρήσουν σε ουσιαστικό διάλογο με 
τους κοινωνικούς εταίρους πάνω στο Ασφαλιστικό, πριν καταλή-
ξουν σε οριστικές αποφάσεις.

Με γενικόλογες δεσμεύσεις και χωρίς από κοινού με τους Φορείς 
των Υγειονομικών λεπτομερή εξέταση όλων των πτυχών και πα-
ραμέτρων που αφορούν στο αυτοχρηματοδοτούμενο Τ.Σ.Α.Υ. και 
την τύχη του, οι Έλληνες ιατροί δεν είναι διατεθειμένοι να συναινέ-
σουν σε προαποφασισμένες λύσεις που θα οδηγήσουν το Ασφα-
λιστικό τους Ταμείο σε περαιτέρω υποβάθμιση.

2. Καταγγέλλει τις παλινωδίες των κυβερνητικά υπεύθυνων και το 
συνεχιζόμενο εμπαιγμό του Ιατρικού Κόσμου σχετικά με την ανακο-
στολόγηση ελάχιστων ιατρικών πράξεων από τις χιλιάδες που πα-
ραμένουν καθηλωμένες σε εξευτελιστικά επίπεδα αμοιβών, εδώ 
και 15 χρόνια.

Μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορεί να χαρακτηριστεί ο κυβερ-
νητικός ισχυρισμός ότι το σχετικό Π.Δ. ήταν καθόλα έτοιμο, αλ-
λά η προκήρυξη των Εθνικών Εκλογών διέκοψε την ολοκλήρω-
ση των διαδικασιών. 

Κλείνουν τέσσερις μήνες από την ημερομηνία των Εκλογών και 
καλούνται οι συναρμόδιοι υπουργοί Οικονομικών, Υγείας και Απα-
σχόλησης να σταματήσουν να υπεκφεύγουν και να υποτιμούν τη 
νοημοσύνη των λειτουργών της Υγείας και να προχωρήσουν άμε-
σα στην υπογραφή και δημοσίευση του Π.Δ., όπως επίσημα έχει 
δεσμευτεί η Κυβέρνηση δια του υπουργού Υγείας, κ. Δ. Αβραμό-

πουλου, από το Δεκέμβριο 2006.
3. Προειδοποιεί την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς 

ότι η κατάσταση με το εργασιακό καθεστώς όλων των κατηγοριών 
ιατρών (Νοσοκομειακοί – Ιατροί Ι.Κ.Α. – Ταμειακοί Ιατροί – Ελευ-
θεροεπαγγελματίες) είναι καζάνι που βράζει. Ατέρμονες συζητήσεις 
γίνονται, υποσχέσεις δίδονται, αλλά λύσεις δε βλέπουμε, την ώρα 
που η ιατρική ανεργία και υποαπασχόληση καλπάζουν, ενώ ο Ιατρι-
κός πληθωρισμός γιγαντώνεται. Διανύουμε τη δεύτερη Κυβερνητική 
θητεία με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Σ. και Ασφα-
λιστικών Ταμείων και τον Υγειονομικό Χάρτη της χώρας να βρίσκο-
νται στα αζήτητα, τα διάφορα Ασφαλιστικά Ταμεία να ασυδοτούν 
και τους αυτοαπασχολούμενους ιατρούς να βρίσκονται σε απόγνω-
ση και αδιέξοδο. Βρισκόμαστε στο 2008 και η οικονομική ομηρία 
με τα Ασφαλιστικά Ταμεία να πληρώνουν μετά 6 και 12 μήνες και 
το ζήτημα του ωραρίου εργασίας και των αμοιβών των Νοσοκομει-
ακών Ιατρών και των Ειδικευόμενων δεν έχει επιλυθεί. 

Σημαντικές αποφάσεις και δεσμεύσεις που αφορούν στην απο-
κατάσταση εργασιακών αδικιών σε βάρος ιατρών του Ι.Κ.Α. δεν 
έχουν ακόμη νομοθετηθεί.

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αναζητείται, την ώρα που εντε-
λώς ανορθόδοξα Σχέδια Νόμου μέσα από διαρροές βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας, οι προγραμματικές δεσμεύσεις της Κυβέρ-
νησης, έχουν ξεχαστεί.

Καθίσταται σαφές ότι ο εμπαιγμός και η υποκρισία έχουν τα όριά 
τους. Η δυναμική αντίδραση θα αποτελέσει την απάντηση.

4. Καλεί τον κ. υπουργό Υγείας να προστατεύσει τη Δημόσια 
Υγεία και να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση της επίσημης δέ-
σμευσής του, αποκαθιστώντας τη νομιμότητα στον τομέα διάθεσης 
των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, με σαφή νομοθετική διάτα-
ξη: «Απαγορεύεται η πώληση φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, χωρίς την προσκόμιση της αντί-
στοιχης ιατρικής συνταγής».

5. Κρίνει αναγκαία την παρέμβαση του κ. Πρωθυπουργού για να 
τεθεί τέρμα στη σκανδαλώδη και πρωτοφανή στα χρονικά εκποί-
ηση του αγαθού της Δημόσιας Υγείας σε ελάχιστα επιχειρηματικά 
συμφέροντα, που συντελείται με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και 
ευλογίες της επίσημης Πολιτείας. Πρόκειται για τακτική απροκάλυ-
πτης προώθησης του «επιχειρείν» στον ευαίσθητο χώρο της Υγεί-
ας, με ό,τι αυτό σημαίνει και παράλληλη απαξίωση και εξόντωση 
του Έλληνα Ιατρού.

6. Θέτει σε προτεραιότητα την προώθηση και παρακολούθηση, 
την άμεση επίλυση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν οι νέοι Ιατροί.
•  Οι αντοχές του Ιατρικού Κόσμου έχουν ξεπεραστεί προ πολ-

λού.
•  Οι προσδοκίες του να αναγνωριστεί έμπρακτα η προσφορά του, 

παραμένουν ανεκπλήρωτες.
•  Δεκάδες χιλιάδες ιατροί ανά την Ελλάδα ανησυχούν για το αύριο, 

αγωνίζονται να επιβιώσουν επαγγελματικά και δεν αποδέχονται να 

Ψήφισμα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
ΠΙΣ της 12-13/01/2008



ΤΑ ΝΕΑ           ΤΟΥ ΠΙΣ

42   IATPIKO BHMA •  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2008

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2008

Αγωνιστικές κινητοποιήσεις, μεταξύ των 
οποίων επαναλαμβανόμενες 24ωρες Πα-
νελλαδικές Απεργίες, αποφάσισε η Γενική 
Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλ-
λόγου, που συνήλθε στις 11 και 12 Ιανουαρί-
ου 2008 για το Ασφαλιστικό, τα προβλήματα 
των νοσοκομειακών ιατρών και των ιατρών 
του ΙΚΑ, τις αμοιβές των ιατρικών πράξεων 
και τα άλλα χρονίζοντα σοβαρά προβλήμα-
τα του ιατρικού κόσμου. 

Ολόκληρο το ιατρικό σώμα τελεί σε ανα-
βρασμό και βρίσκεται υπό διωγμό, ήταν η κοι-
νή διαπίστωση στη Γενική Συνέλευση, όπου, 
για μια ακόμη φορά, εκτιμήθηκε ότι υπάρχει 
στασιμότητα και έλλειψη πολιτικής βούλη-
σης για επίλυση των προβλημάτων. Οι φο-
ρείς των ιατρών, αναφέρεται στο ψήφισμα της 
Γενικής Συνέλευσης, προσήλθαν στο διάλο-
γο με αιτήματα και θέσεις, αλλά η έμπρακτη 
ανταπόκριση της Πολιτείας σε όλα τα επίπε-
δα υπήρξε πενιχρή έως ανύπαρκτη. 

Αποτέλεσμα, η εξευτελιστικά αμοιβόμε-
νη και ασφαλιζόμενη ιατρική εργασία να έχει 

κατατάξει τους Έλληνες ιατρούς στους ουρα-
γούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτά έρχεται να προστεθεί η επιχείρη-
ση άλωσης του ΤΣΑΥ, σύμφωνα με τα κυ-
βερνητικά σχέδια για την ασφαλιστική με-
ταρρύθμιση.

Η Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ:
•  Κάλεσε την Κυβέρνηση και την υπουργό 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
να προχωρήσουν σε ουσιαστικό διάλογο 
με τους κοινωνικούς εταίρους πάνω στο 
Ασφαλιστικό, πριν καταλήξουν σε οριστι-
κές αποφάσεις. Και προειδοποίησε ότι οι 
Έλληνες ιατροί δεν είναι διατεθειμένοι να 
συναινέσουν σε προαποφασισμένες λύσεις 
που θα οδηγήσουν το ασφαλιστικό τους 
Ταμείο σε περαιτέρω υποβάθμιση.

•  Κατήγγειλε τις παλινωδίες και το συνεχιζό-
μενο εμπαιγμό του ιατρικού κόσμου σχετι-
κά με την ανακοστολόγηση των ιατρικών 
πράξεων που παραμένουν καθηλωμένες 
σε εξευτελιστικά επίπεδα αμοιβών εδώ 
και 15 χρόνια.

•  Προειδοποίησε την Κυβέρνηση και τους αρ-
μόδιους υπουργούς ότι η κατάσταση με το 

εργασιακό καθεστώς όλων των κατηγοριών 
ιατρών (νοσοκομειακοί, ιατροί ΙΚΑ, ταμει-
ακοί, ελευθεροεπαγγελματίες) είναι καζά-
νι που βράζει. Γίνονται ατέρμονες συζητή-
σεις, δίνονται υποσχέσεις, αλλά λύσεις δεν 
προωθούνται, την ώρα που η ανεργία και η 
υποαπασχόληση στον κλάδο καλπάζουν, 
όπως και ο ιατρικός πληθωρισμός.

•  Κάλεσε τον υπουργό Υγείας να προστατέ-
ψει τη Δημόσια Υγεία, υλοποιώντας άμεσα 
τη δέσμευσή του σχετικά με την απαγόρευ-
ση πώλησης χωρίς προσκόμιση συνταγής 
φαρμακευτικών προϊόντων για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή.

•  Ζήτησε την παρέμβαση του Πρωθυπουρ-
γού για να τεθεί τέρμα στη σκανδαλώδη 
και πρωτοφανή στα χρονικά εκποίηση του 
αγαθού της Δημόσιας Υγείας σε ελάχιστα 
επιχειρηματικά συμφέροντα, που συντελεί-
ται με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και ευ-
λογίες της επίσημης Πολιτείας.

•  Έθεσε σε προτεραιότητα την παρακολού-
θηση και άμεση επίλυση των οξυμένων 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέ-
οι ιατροί. 

Εν όψει κινητοποιήσεων το ιατρικό σώμα

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί τον ιατρικό κόσμο 
να δώσει μαζικά το «παρών» στην απεργιακή κινητοποίηση 
που έχουν προκηρύξει για τις 13 Φεβρουαρίου η ΓΣΕΕ και η 
ΑΔΕΔΥ για το ασφαλιστικό. 

Η αγωνιστική επαγρύπνηση και δραστηριοποίηση ταυτό-
χρονα με τον ουσιαστικό διάλογο με την Κυβέρνηση αποτε-
λούν τους καθοριστικούς παράγοντες για την περιφρούρηση 
των κεκτημένων δικαιωμάτων τα οποία οι ιατροί δεν πρόκει-
ται σε καμιά περίπτωση να δεχτούν να απεμπολήσουν. Ο ΠΙΣ, 
μετά την πρόσφατη συνάντηση με την υπουργό Απασχόλησης 

 Πρόσκληση προς τον ιατρικό κόσμο για μαζική συμμετοχή 
στην απεργιακή κινητοποίηση της 13ης Φεβρουαρίου

βιάζονται τα δικαιώματα και τα κεκτημένα τους στο διηνεκές.
•  Απαιτούν από την Κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, να 

προχωρήσει σε διάλογο ουσίας για το Ασφαλιστικό και να δώσει 
άμεσα λύσεις σε πολυσυζητημένα προβλήματα που μαστίζουν 
τον ευαίσθητο χώρο της Υγείας και τους λειτουργούς του. 

•  Καθίσταται σαφές ότι ενδεχόμενη ανυπαρξία πολιτικής βούλησης 
για λυσιτελή αντιμετώπιση των ως άνω εκκρεμοτήτων στο άμεσο 
χρονικό διάστημα και η αναζήτηση κοινά αποδεκτών λύσεων για 
το Ασφαλιστικό κλείνει, με ευθύνη της Κυβέρνησης, την πόρτα 

του διαλόγου και ανοίγει το δρόμο των δυναμικών, αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων του Υγειονομικού Κόσμου.

•  Εξουσιοδοτεί τη Διοίκηση του Π.Ι.Σ. να εκπονήσει χρονοδιάγραμ-
μα άμεσων αγωνιστικών κινητοποιήσεων και ενεργειών, που θα 
περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες 24ωρες Πανελλαδικές Απερ-
γίες, ενημέρωση της Κοινής Γνώμης σε πανελλαδικό επίπεδο, συ-
νεντεύξεις Τύπου, καταχωρήσεις στον Τύπο, συγκεντρώσεις δια-
μαρτυρίας, επισκέψεις και ενημέρωση των κομμάτων της Βουλής 
και ό,τι άλλο πρόσφορο μέτρο ή τρόποι κρίνονται αναγκαία.

ΔΕΛτΙά τυΠου
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και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, εκτιμά 
ότι ο διάλογος έχει εισέλθει σε ουσιαστική φάση και προχω-
ρά εποικοδομητικά. 

Οι κατ’ αρχήν κυβερνητικές προτάσεις για τον ενιαίο ασφαλι-
στικό φορέα των επιστημόνων εμπεριέχουν θετικά στοιχεία. 

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ζητήματα που παραμένουν αδι-
ευκρίνιστα και για τα οποία περιμένει τις γραπτές απαντήσεις 
της υπουργού, πριν τοποθετηθεί οριστικά και συνολικά στο 
ζήτημα.

Η συνδικαλιστική ηγεσία του ιατρικού κόσμου επιμένει απα-
ρέγκλιτα στην απόφαση να υπερασπιστεί με όλα τα μέσα το 
αυτοχρηματοδοτούμενο Τ.Σ.Α.Υ. και την τύχη του και να μην 
υποθηκεύσει το μέλλον των νέων συναδέλφων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΙΣ επαναλαμβάνει ότι θα παλέψει για 
την άρση του διαχωρισμού των ιατρών σε ασφαλισμένους 
πριν και μετά το 1993 και θα υποβάλει άμεσα σχετική γραπτή 
πρόταση στην υπουργό Απασχόλησης, την οποία η τελευταία 
υποσχέθηκε να μελετήσει.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008

Συνήλθε σήμερα, σε προγραμματισμένη συνάντηση, στα 
γραφεία του ΔΣΑ η διεπιστημονική επιτροπή για το Ασφα-
λιστικό.

Διατρανώθηκε για μία ακόμη φορά η πλήρης αντίθεση 
στην ενοποίηση-συγχώνευση των ταμείων, που με μαθη-
ματική ακρίβεια θα τα οδηγήσει σε χρεοκοπία, όπως συμ-
βαίνει με τον Ο.Α.Ε.Ε. (συγχώνευση ΤΕΒΕ-ΤΣΑ-ΤΑΕ).

Η ανυπαρξία οποιουδήποτε σχεδίου και η έλλειψη δια-
λόγου για ένα τόσο σοβαρό θέμα που θα επηρεάσει στις 
επόμενες γενεές υποδηλώνει προχειρότητα, που εξυπηρετεί 
μόνο την επικοινωνιακή «μεταρρυθμιστική» πλευρά. 

Η επί πολλά χρόνια στρεβλή πολιτική των κυβερνήσε-
ων, με την κακή διαχείριση των αποθεματικών και τον πε-
λατειακό τρόπο αντιμετώπισης του κοινωνικοασφαλιστικού 
συστήματος οδήγησε την πλειοψηφία των ταμείων σε δυ-
σχερέστατη θέση. 

Η προσπάθεια που καταβάλλεται σήμερα να οδηγηθούν 
στην ίδια δυσχερή θέση και τα δικά μας ταμεία είναι προ-
κλητική και απαράδεκτη.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας σε εγρήγορση.

Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Ένωση Ιατρών Νοσοκ. Αθηνών-Πειραιώς 

Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 

Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Τύπου και ΜΜΕ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών 

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθηνών 

Κοινή ανακοίνωση των εκπροσώπων των επιστημονικών φορέων

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008

Αγωνιστικό κάλεσμα προς ολόκληρο τον 
ιατρικό κλάδο να πάρει μαζικά μέρος στην αυ-
ριανή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση απευ-
θύνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Ο ΠΙΣ συμμετέχει στην απεργία που έχουν 
προκηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, συμπορευ-
όμενος με όλους τους κλάδους των εργαζο-
μένων και τους επιστημονικούς φορείς, για 

την υπεράσπιση των κεκτημένων και συνταγ-
ματικά κατοχυρωμένων ασφαλιστικών δικαι-
ωμάτων των ιατρών. 

Διακηρύσσει ότι δεν πρόκειται να συγκα-
τατεθεί σε καμιά λύση που θα θίγει έστω και 
στο ελάχιστο τα δικαιώματα αυτά, όχι μόνο 
για τους παλαιότερους αλλά και για τους νε-
ότερους συναδέλφους. 

Ζητά την άρση του διαχωρισμού των ια-
τρών σε ασφαλισμένους πριν και μετά το 

1993. Δεσμεύεται να υπερασπιστεί το αυτο-
χρηματοδοτούμενο ΤΣΑΥ από κάθε τυχόν 
απόπειρα υπονόμευσης της αυτονομίας ή 
της οικονομικής αυτοτέλειάς του. Και καλεί 
την Κυβέρνηση να προχωρήσει, μέσα από 
ουσιαστικό διάλογο και συναινετικές διαδι-
κασίες, σε μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση 
δίκαιη για όλους, που θα εξασφαλίζει, αντί 
να υποθηκεύει, το παρόν και το μέλλον των 
εργαζομένων.

Αγωνιστικό «παρών» στην απεργία της 13ης Φεβρουαρίου
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Αθήνα, 7 Μαρτίου 2008

Σε συμμετοχή σε νέα 24ωρη απεργία 
στις 12 Μαρτίου για το ασφαλιστικό κα-
λεί τον ιατρικό κόσμο της χώρας ο Πα-
νελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Οι ιατροί με όλους τους υγειονομικούς 
φορείς της χώρας συμπορεύονται στον 

αγώνα για την προάσπιση των συνταγ-
ματικά κατοχυρωμένων ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων τους.

Ο ΠΙΣ εμμένει στην απόφασή του να 
μη συγκατατεθεί σε καμιά λύση που θα 
θίγει έστω και στο ελάχιστο τα δικαιώμα-
τα αυτά, όχι μόνο για τους παλαιότερους 
αλλά και για τους νεότερους εργαζόμε-

νους του ιατρικού κλάδου και, κυρίως, 
τους ασφαλισμένους από το 1993 και 
εντεύθεν. 

Και επαναλαμβάνει με τον πιο κατηγο-
ρηματικό τρόπο ότι θα υπερασπιστεί το 
αυτοχρηματοδοτούμενο ΤΣΑΥ από κάθε 
τυχόν απόπειρα υπονόμευσης της αυτονο-
μίας ή της οικονομικής αυτοτέλειάς του.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008

Αγωνιστικό κάλεσμα προς ολόκληρο τον ιατρικό κλάδο να 
πάρει μαζικά μέρος στην 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινη-
τοποίηση της 19ης Μαρτίου απευθύνει ο Πανελλήνιος Ιατρι-
κός Σύλλογος.

Ο ΠΙΣ συμμετέχει στην απεργία που έχουν προκηρύξει η ΓΣΕΕ 
και η ΑΔΕΔΥ, συμπορευόμενος με όλους τους κλάδους των ερ-
γαζομένων και τους επιστημονικούς φορείς, για την υπεράσπιση 

των κεκτημένων και συνταγματικά κατοχυρωμένων ασφαλιστι-
κών δικαιωμάτων των ιατρών. Στο πλαίσιο αυτό καλεί τους Ια-
τρικούς Συλλόγους όλης της χώρας να κινητοποιήσουν τα μέλη 
τους για να αποτρέψουν οποιαδήποτε λύση που θα θίγει έστω 
και στο ελάχιστο τα δικαιώματα αυτά, όχι μόνο για τους παλαι-
ότερους αλλά και για τους νεότερους συναδέλφους.

Και να υπερασπιστούν σθεναρά το αυτοχρηματοδοτούμενο 
ΤΣΑΥ από κάθε τυχόν απόπειρα υπονόμευσης της αυτονομίας 
ή της οικονομικής αυτοτέλειάς του.

Ο ιατρικός κόσμος απεργεί στις 12 Μαρτίου

Συμμετοχή ΠΙΣ στην απεργία της 19ης Μαρτίου

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2008

Οι εκπρόσωποι των παραπάνω επιστημονικών φορέων, 
ΝΠΔΔ, συμβούλων κατά νόμο της Πολιτείας, διαπιστώνουμε 
και συμφωνούμε στα παρακάτω:

1. Οι φορείς μας είχαν καθιερώσει συστηματική συνεργα-
σία σε θέματα απασχόλησης, παιδείας, περιβάλλοντος, τύ-
που και υγείας. Το θέμα του ασφαλιστικού σύσφιξε αυτές τις 
σχέσεις, που θα συνεχισθούν σε όλους τους τομείς με τον πιο 
ισχυρό τρόπο.

2. Το νομοσχέδιο, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, χωρίς να έχει 
προηγηθεί διάλογος, χωρίς μελέτη, ξεπέρασε και τις μεγαλύτε-
ρες φοβίες μας. Τα Ταμεία μας, τα πιο υγιή και με τη μεγαλύτε-
ρη βιωσιμότητα, καταργούνται. Η περιουσία τους απαλλοτρι-
ώνεται, η διαχείρισή τους ανατίθεται σε τρίτους. Η αυτοτέλειά 
τους, εριδόμενη σε Συνταγματικές διατάξεις, ακυρώνεται. Όλα 
αυτά με το πρόσχημα της Ενοποίησης, που όμως γίνεται σε Τα-
μεία με απολύτως ανόμοια χαρακτηριστικά.

3. Απορρίπτουμε το σχέδιο νόμου. Η λύση του ασφαλιστι-
κού απαιτεί νόμους που διαμορφώνονται με συναινέσεις, διά-
λογο, αναλογιστική μελέτη, σύμφωνο με τις Συνταγματικές δια-
τάξεις και τομές προς κατευθύνσεις που πραγματικά στοχεύουν 
στην επίλυση του Ασφαλιστικού.

Oλομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Ένωση Ιατρών Νοσοκ. Αθηνών-Πειραιώς 

Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 

Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Τύπου και ΜΜΕ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών 

Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθηνών 

Κοινή ανακοίνωση των εκπροσώπων των επιστημονικών φορέων
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4. Οποιαδήποτε παρέμβαση, οποιουδήποτε εκπροσώπου μας, 
σε οποιοδήποτε όργανο ασφαλιστικού Ταμείου δε θα θίγει τα υπάρ-
χοντα δικαιώματα (όπως αυτά ανά πάσα στιγμή ισχύουν) οποιου-
δήποτε κλάδου. Τα αιτήματα για τις αναγκαίες αλλαγές και εξισώ-
σεις δε θα οδηγούν σε μείωση δικαιωμάτων κανενός κλάδου, δε 
θα θίγουν την περιουσία, όπως αυτή θα διαμορφώνεται από τα 
έσοδά του, κανενός άλλου κλάδου.

5. Οι φορείς μας θα ορίζουν εκπροσώπους στον αριθμό που προ-
βλέπεται από τη σύνθεση των οργάνων. Θεωρούμε αδιανόητο, το 
2008, να αποφασίζει για λογαριασμό τους ο εκάστοτε υπουργός. Η 

διάταξη που περιέχεται στο νόμο είναι αντισυνταγματική, προσβλη-
τική για τους φορείς και διαβρωτική της λειτουργίας τους.

6. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Ζητάμε συνάντηση με τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς όλων των κομμάτων. Η 
παρέμβασή μας θα είναι διαρκής και συστηματική προς την κατεύ-
θυνση που αναφέρεται παραπάνω. Σε συνεργασία με όλους τους 
φορείς που θίγονται από τις γενικότερες διατάξεις του νομοσχεδί-
ου που εξίσου θίγουν και τα μέλη μας.

Η απόφαση μας θα τεθεί για επικύρωση στα Ανώτατα Συλλογι-
κά μας όργανα. Μέχρι τότε ισχύει.

Αθήνα, 11-2-08
Αριθμ. Πρωτ. 288

Προς τον
Αξιότιμον κύριον
Μαντόπουλο Κωνσταντίνο
Ιατρόν Παθολόγο
Επιστημονικό Διευθυντή Τ.ΥΔ.Κ.Υ.
Ηπείρου 38
ΕΝΤΑΥΘΑ

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,
Επειδή ήλθαν πολλές επιστολές διαμαρτυρίας από διαφό-

ρους Ιατρικούς Συλλόγους της Περιφέρειας για αποκλεισμό 
μερικών συναδέλφων που επιθυμούσαν να συμβληθούν με 
το Ταμείο σας, θα σας παρακαλούσαμε θερμώς να επιλη-
φθείτε του θέματος με την ευρύτητα και την εντιμότητα που 
σας διακρίνει ώστε, στα πλαίσια της ίσης δημοκρατικής μετα-
χείρισης όλων των πολιτών, να δώσετε τις ίδιες ευκαιρίες σε 
όλους τους ιατρούς.

Εξυπακούεται ότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η δι-
εκδίκησις και ικανοποίησις των καλώς νοουμένων συμφερό-
ντων των συναδέλφων μας, οι οποίοι όμως οφείλουν να επι-
τελούν ευόρκως το καθήκον τους.

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

Ο Πρόεδρος
Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός

Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Σταμάτιος Ι. Πίνης

Κοινοποίηση:
Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Αθήνα, 11-2-08
Αριθμ. Πρωτ. 287

Προς τον
Αξιότιμον κύριον
Παπαδημητρίου Ελευθέριο
Ιατρόν Παθολόγο
Επιστημονικό Διευθυντή Τ.ΥΔ.Κ.Υ.
Ηπείρου 38
ΕΝΤΑΥΘΑ

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,
Επειδή ήλθαν πολλές επιστολές διαμαρτυρίας από διαφό-

ρους Ιατρικούς Συλλόγους της Περιφέρειας για αποκλεισμό 
μερικών συναδέλφων που επιθυμούσαν να συμβληθούν με 
το Ταμείο σας, θα σας παρακαλούσαμε θερμώς να επιλη-
φθείτε του θέματος με την ευρύτητα και την εντιμότητα που 
σας διακρίνει ώστε, στα πλαίσια της ίσης δημοκρατικής μετα-
χείρισης όλων των πολιτών, να δώσετε τις ίδιες ευκαιρίες σε 
όλους τους ιατρούς.

Εξυπακούεται ότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η δι-
εκδίκησις και ικανοποίησις των καλώς νοουμένων συμφερό-
ντων των συναδέλφων μας, οι οποίοι όμως οφείλουν να επι-
τελούν ευόρκως το καθήκον τους.

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

Ο Πρόεδρος
Δρ. Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός

Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Σταμάτιος Ι.Πίνης

Κοινοποίηση:
Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Επιστολές του ΠΙΣ προς τους Επιστημονικούς Διευθυντές του Τ.ΥΔ.Κ.Υ. 
σχετικά με σύμβαση συναδέλφων με το Ταμείο

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ
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Επιστολή του Προέδρου του ΠΙΣ προς τον Πρόεδρο της Βουλής 
των Ελλήνων σχετικά με προτεινόμενες τροπολογίες στο Νομοσχέδιο 

που συζητείται και θα ψηφισθεί στη Βουλή για το Ασφαλιστικό

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων
Αξιότιμοι Κύριοι Κύριοι Αντιπρόεδροι,
Αξιότιμοι Κύριοι Κύριοι Βουλευταί,

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ.

Δρ. Εμμανουήλ Καλοκαιρινός

Θερμώς θα σας παρακαλέσουμε όσο 
σας είναι δυνατόν να προβληματιστείτε 
και να προωθήσετε τις παρακάτω τρο-
πολογίες στο Νομοσχέδιο που συζη-
τείται και θα ψηφισθεί στη Βουλή για 
το Ασφαλιστικό.

1) Στο Νομοσχέδιο στο άρθρο 25 
συνιστάται Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχο-
λουμένων (ΕΤΑΑ).

Στο Ταμείο αυτό εντάσσονται από την 
έναρξη λειτουργίας του 3 Ταμεία.

α) το ΤΣΜΕΔΕ
β) το ΤΣΑΥ
γ) το ΤΑΝ
Ειδικότερα στο ΤΣΑΥ οι ιατροί –φαρ-

μακοποιοί και οδοντίατροι δεν είναι όλοι 
ανεξάρτητα απασχολούμενοι διότι τόσο 
ιατροί-οδοντίατροι φαρμακοποιοί είναι 
εργαζόμενοι πλήρους και αποκλειστι-
κής απασχόλησης (ΕΣΥ-ΕΟΦ κ.λπ.) και 
έμμισθοι φαρμακοποιοί χωρίς δικαίω-
μα φαρμακείων στο Νόμο και πρέπει 
να διευκρινισθεί ότι θα παραμείνουν 
στο Νέο Ταμείο ως έχουν μέχρι σή-
μερα στο ΤΣΑΥ ή να αλλάξει η επω-
νυμία των Ταμείων ώστε να καλύπτει 
ολόκληρο το φάσμα της εργασίας των 
Υγειονομικών.

2) Να ασφαλίζεται από το ΤΣΑΥ η ιδι-
ότητα του ιατρού και όχι η εργασία.

3) Λήψη πλήρους σύνταξης από το 
ΤΣΑΥ στα 35 χρόνια.

4) Σε πρώτη φάση δεν υπάρχει ενο-
ποίηση αλλά απλά ομαδοποίηση των 
ταμείων διατηρώντας το καθένα την 
ανεξαρτησία του μέσα στην ομάδα. 
Πότε στη συνέχεια και από ποια αρχή 
(μπορεί και το Δ.Σ. του Ταμείου επι-
στημόνων π.χ.) θα αποφασισθεί η ενο-
ποίησή των και με ποιους όρους, κα-
νείς δεν ξέρει.

Εκείνο που μπορείς να υποστηρί-
ξεις είναι ότι όλοι οι κοινωνικοί πόροι, 
που είναι κρατήσεις υπέρ τρίτων και 
που απαγορεύονται από την Ε. Ευρώ-
πη, πληρώνονται και από του ΕΚΑΣί-
τες για να διπλασιασθούν οι συντάξεις 
π.χ. των συνταξιούχων της ΔΕΗ (13.902 
ευρώ κατά κεφαλή ασφαλισμένου της 
ΔΕΗ είναι ο Κοινωνικός πόρος για το 
2008 όπως αναφέρεται στον Κοινωνι-
κό προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Ανάπτυξης).

2,2, δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι 
κοινωνικοί πόροι για το 2008 που κατα-
λήγουν στις συντάξεις 150.000 συντα-
ξιούχων. Όλοι αυτοί οι ασφαλισμένοι 
απεργούν αυτές τις ημέρες (κατεβάζουν 
διακόπτες της ΔΕΗ, κλείνουν το χρη-
ματιστήριο κ.λπ.).

Αντί για το 10% που ζητά το σχέδιο 
νόμου να παρακρατείται κάθε χρόνο 
από τους κοινωνικούς πόρους, για τα 

ελλειμματικά ταμεία, να παρακρατείται 
το 100% διότι είναι παράνομο έσοδο 
και να σημειωθεί ότι ο ΠΙΣ θα προσφύ-
γει στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για την 
κατάργησή τους.

Ένα άλλο πρόβλημα που θα δημι-
ουργηθεί άμεσα στα εισοδήματα των 
ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών είναι 
η μείωση των εισοδημάτων τους λόγω 
ένταξης, άμεσα του τομέα υγείας πολ-
λών ταμείων στο ΙΚΑ. Έτσι το ΙΚΑ θα 
δεχθεί ένα μεγάλο αριθμό ασφαλισμέ-
νων, χωρίς να έχει βελτιώσει την ήδη 
προβληματική υποδομή του.

Πρόταση: Ταυτόχρονη ψήφιση και 
εφαρμογή του νομοσχεδίου περί οι-
κογενειακού ιατρού, που οι συμβάσεις 
των ιδιωτών ιατρών με το φορέα θα 
αποσυμφορήσουν το ΙΚΑ και θα του 
δώσουν χρόνο και χώρο να οργανω-
θεί, για να αποτελέσει τον προθάλαμο 
της δευτεροβάθμιας υγειονομικής περί-
θαλψης, ανάμεσα στο νοσοκομείο και 
τον οικογενειακό ιατρό εγκατεστημένο 
στο ιδιωτικό του ιατρείο, με αποδοχές 
κατά πράξη και περίπτωση.

Μην ξεχνάμε ότι το σημερινό σύ-
στημα περίθαλψης είναι ανοχύρωτο. 
Σε 11 (έντεκα) δις ευρώ ανέρχεται το 
κόστος της υγείας για το 2007, ένα-
ντι 24 δισ. ευρώ για 2,7 εκατομμύ-
ρια συντάξεις.

Αθήνα 19.3.08
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Όπως σας είναι γνωστό βάσει του άρθρου 24 του 
Β.Δ/7.11.57, ΦΕΚ Α΄, αρ.φ.225 οι αρχαιρεσίες του Συλ-
λόγου σας θα πρέπει να διενεργηθούν μία εκ των Κυρι-
ακών του μηνός Απριλίου 2008.

Παράλληλα, όμως, δια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 380/20.2.08 
εγγράφου μας απευθυνθήκαμε στον αρμόδιο Υπουργό 
Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης κ. Δ. Αβραμόπουλο και ζη-
τήσαμε την επί δίμηνο αναβολή των αρχαιρεσιών, βάσει 

του άρθρου 55 του Α.Ν. 1565/1939 καθώς, όπως γνω-
ρίζετε, την 27η Απριλίου 2008, εορτάζουμε το Άγιο Πά-
σχα και ο μήνας Απρίλιος περιλαμβάνεται εξ’ ολοκλή-
ρου στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπως 
είχε γίνει επανειλημμένως εις το παρελθόν.

Εξυπακούεται ότι εάν εσείς επιθυμείτε, βάσει του Νό-
μου, μπορείτε να διεξάγετε τις εκλογές στο Σύλλογό σας 
εντός του μηνός Απριλίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

Σας αποστέλλω επιστολή προκειμένου 
να δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος του 
ιατρικού περιοδικού του Π.Ι.Σ.

Η εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» στην κυ-
ριακάτικη έκδοσή της της 18.11.07 και 
25.11.07 αναφέρθηκε με ψευδή, υπο-
τιμητικά σχόλια στο έργο του Οργανι-
σμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του 
Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, οι πλέον προκλητικές, 
αναληθείς και προβοκατόρικες επικεφα-
λίδες ήσαν: «Τρύπα €300 εκατ., δικομ-
ματικό φαγοπότι, διώκονται για απιστία 
τα μέλη του Δ.Σ., στελέχη της ΝΔ και 
συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, νέες αποκα-
λύψεις για το δικομματικό φαγοπότι». 
Επί πλέον, αναφέρθηκαν συγκεκριμένα 

ονόματα και προσωποποιήθηκε η επί-
θεση έναντι των μελών του Δ.Σ.

Μετά την ανάγνωση των δύο δημοσι-
ευμάτων, κάθε καλόπιστος ανενημέρω-
τος πολίτης εξάγει το συμπέρασμα ότι ο 
ΟΠΑΔ οδηγείται εσκεμμένως από ένα 
διεφθαρμένο Δ.Σ. στην καταστροφή και 
ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, εν ενεργεία 
και συνταξιούχοι, θα βρεθούν σε ελάχι-
στο χρόνο χωρίς ασφάλιση. Ειδικότερα 
αναφέρονταν διάφορα περιστατικά «για 
να τεκμηριώσουν» την εγκληματική και 
προς ίδιον όφελος ασκούμενη πολιτική 
από τα μέλη του Δ.Σ.

Το δεύτερο δημοσίευμα, όμως, της 
25.11.07 είναι πλέον αποκαλυπτικό 
των προθέσεων και των στόχων του 

δημοσιογράφου, του συντάκτη και της 
εφημερίδας. Σ’ αυτό τονίζεται ότι επί 
των ημερών της Κυβερνήσεως της Νέ-
ας Δημοκρατίας «ανετράπη το κλίμα 
ελέγχων, «κλείνοντας» το μάτι στις φι-
λικές της ομάδες ελευθεροεπαγγελμα-
τιών, ιατρών, κλινικαρχών, ιδιοκτητών 
διαγνωστικών κέντρων και φαρμακοποι-
ών. Χαρακτηριστικός ήταν ο διορισμός 
συνδικαλιστών ελευθεροεπαγγελματι-
ών ιατρών στο Δ.Σ. του ΟΠΑΔ».

Αυτή η επιθετικότητα και το κλίμα πο-
λέμου κατά του Ιατρικού Σώματος που 
υπηρετεί τη δημόσια και ιδιωτική υγεία 
υποτίθεται ότι τεκμηριώνεται από την αύ-
ξηση δαπανών για την ιατρική περίθαλ-
ψη, ως και των δαπανών για τη νοσηλεία 

Επιστολή του ΠΙΣ προς τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας
σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών τους

Επιστολή του Αντιπροέδρου του Α.Π.Σ.Ι. του Π.Ι.Σ.  σχετικά 
με προκλητική και αναληθή δημοσίευση της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ»

Προς τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

Προς
κ. Εμμ. Καλοκαιρινό, Πρόεδρο του Π.Ι.Σ.

Αξιότιμε κ. Καλοκαιρινέ,

Αθήνα 22.2.08
Αριθμ.Πρωτ.394

Αριθμ.Εγκυκλίου:41

Αθήνα, 21.12.07

Ο Πρόεδρος
Δρ. Εμμανουήλ Καλοκαιρινός

Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Σταμάτιος Πίνης
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Χαιρετισμούς

Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος
Καρδιολόγος, Αντιπρόεδρος του Α.Π.Σ.Ι. του Π.Ι.Σ.,

 πρώην Αντιπρόεδρος του Ο.Π.Α.Δ.

και τη φαρμακευτική περίθαλψη και την 
ύπαρξη τρύπας €300 εκατ.

Ο Οργανισμός και οι θιγόμενοι απά-
ντησαν αυθημερόν την 18.11.07 και απέ-
στειλαν με δικαστικό επιμελητή, μέσω 
του δικηγορικού γραφείου Στρατή Σημα-
ντήρη, τεκμηριωμένες τις απόψεις τους, 
από τις οποίες αποδεικνύεται:

- Ότι ο προϋπολογισμός του ΟΠΑΔ 
για το 2007 ανέρχεται σε €1,2 δις, εκ 
των οποίων κατά το 9μηνο Ιανουαρίου-
Σεπτεμβρίου δαπανήθηκαν €900 εκατ., 
δηλαδή δεν υπάρχει τρύπα €300 εκατ., 
αλλά περίσσευμα και γι’ αυτό ούτε φα-
γοπότι υπάρχει, ούτε δικομματική δια-
πλοκή, ούτε εισαγγελική ή άλλου εί-
δους παρέμβαση. 

- Ότι τα αναφερόμενα στο πρώτο δη-
μοσίευμα περιστατικά επίορκων φαρμα-
κοποιών, διπλωματών, καθώς και η κλο-
πή ενός Η/Υ από τον ΟΠΑΔ αφορούσαν 
σε περίοδο προηγούμενη της παρούσης 
Διοικήσεως, την οποία σπιλώνει το δη-
μοσίευμα και προκύπτουν από πόρισμα 
των Επιθεωρητών, που ήλεγξαν το έργο 
της προηγούμενης Διοίκησης. 

- Ότι η μοναδική μέχρι σήμερα εμπλο-
κή της παρούσης Διοικήσεως με την Ει-
σαγγελική Αρχή αφορά στην ανάθεση 
σε εξωτερικούς δικηγόρους εκτός Αθη-
νών υποθέσεων που δικάζονται εκτός 
Αθηνών, δεδομένης της αδυναμίας, λό-
γω φόρτου εργασίας, της μοναδικής νο-
μικής συμβούλου του ΟΠΑΔ.

Στο δημοσίευμα, παρά τις υποτίθεται 
έγκυρες πηγές του, δεν αναφέρεται:

- Ότι τριπλασιάστηκε η αμοιβή κα-
τά επίσκεψη των ιατρών, από €6,46 σε 
€20, ικανοποιώντας πάγιο αίτημα του 
ΠΙΣ και του ΙΣΑ. 

- Ότι καταρτίστηκε νέος, σύγχρονος 
κανονισμός παροχών, μέσω του οποί-
ου επιτεύχθηκε, παρά την άνοδο των 
αμοιβών, των τιμών των φαρμάκων και 
των εξετάσεων, συγκράτηση των δαπα-
νών του ΟΠΑΔ και αναγνωρισμένη από 
τους ασφαλισμένους βελτίωση των πα-

ρεχομένων υπηρεσιών. 
- Ότι αντικαταστάθηκε η διάταξη με 

την οποία διακόπτονταν αναιτίως και 
αζημίως οι συμβάσεις του ΟΠΑΔ με 
τους συνεργάτες ιατρούς με διάταξη 
που προάγει τη διαφάνεια και τη νομι-
μότητα, σύμφωνα με την οποία για τη 
λύση της συμβάσεως απαιτείται αιτιο-
λογημένη απόφαση του Δ.Σ. - πειθαρ-
χικού οργάνου του ΟΠΑΔ. 

- Ότι καταργήθηκε η διάταξη με την 
οποία διεκόπτετο η σύμβαση ιατρών σε 
περίπτωση ασήμαντων φορολογικών πα-
ραβάσεων και έτσι οι ασφαλισμένοι εξα-
κολουθούν να εξυπηρετούνται και οι ια-
τροί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

- Ότι ανετράπη το κλίμα διώξεως των 
ιατρών από το ΣΔΟΕ με πληροφοριοδότη 
για τα εισοδήματά τους στον ΟΠΑΔ.

- Ότι η συμμετοχή στο Δ.Σ. συνδικαλι-
στών ελευθεροεπαγγελματιών αποδει-
κνύει τη διάθεση του ΟΠΑΔ να λαμβά-
νει αποφάσεις, ακούγοντας τις απόψεις 
όλων των ομάδων που συμμετέχουν 
στις Υπηρεσίες Υγείας που καλύπτει 
ο ΟΠΑΔ. 

- Ότι η Διοίκηση του ΟΠΑΔ, με την 
ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης, 
την εισαγωγή του barcode στα συντα-
γολόγια, την εφαρμογή της ηλεκτρονι-
κής τραπεζικής προχωρεί στη βελτίωση 
του οργανισμού.

Από όλα τα παραπάνω είναι αυταπό-
δεικτο ότι τα συγκεκριμένα δημοσιεύ-
ματα δεν εξυπηρετούν ούτε τα συμφέ-
ροντα των ασφαλισμένων, εν ενέργεια 
και συνταξιούχων, ούτε τα συμφέροντα 
των ιατρών, κατά των οποίων η ασκού-
μενη πολεμική ασφαλώς δεν είναι τυ-
χαία και περιστασιακή.

Προσωπικώς, συμμετείχα και προ-
ώθησα κάθε προσπάθεια βελτίωσης 
της λειτουργίας του Οργανισμού, συ-
νεργασθείς αρμονικά με τον Πρόεδρο 
του ΟΠΑΔ κ. Δ. Μελιτσιώτη και μετά 
τα εξαιρετικώς θετικά αποτελέσματα 
της συνολικής προσπάθειας εισέπραξα 

αυτή την προσωπική επίθεση ως συν-
δικαλιστής, ως επίθεση κατά του Ιατρι-
κού Σώματος.

Γι’ αυτό και απευθυνόμενος στο Σύλ-
λογό σας, ο οποίος γνωρίζει πόσο άψο-
γα έχουμε συνεργαστεί, παρακαλώ για 
τη δημοσίευση της παρούσης, ώστε να 
πληροφορηθούν όλοι οι συνάδελφοι:

- ότι υπάρχει αναιτιολόγητη και ανε-
ξήγητη προσπάθεια σπίλωσης του Ια-
τρικού Σώματος διότι δήθεν συμμετέχει 
στην κατασπατάληση πόρων του Δημο-
σίου και γι’ αυτό πρέπει να φιμώνεται 
και να μην αντιπροσωπεύεται στη Διοί-
κηση του ΟΠΑΔ,

- ότι οι επιτυχημένες προσπάθειες για 
τη βελτίωση των αμοιβών για την προ-
στασία των εργαζομένων στον ΟΠΑΔ ια-
τρών, για τον εκσυγχρονισμό του Κανο-
νισμού, του τρόπου Διοίκησης και των 
πληρωμών των αμοιβών των ιατρών 
απετέλεσαν στόχο της συγκεκριμένης 
εφημερίδας και γι’ αυτό πρέπει να δι-
αφυλαχθούν,

- ότι ο ΟΠΑΔ όχι μόνο δεν κινδυνεύ-
ει, αλλά υπό τη Διοίκηση που ορίστη-
κε από την παρούσα Κυβέρνηση πέτυ-
χε καλύτερες υπηρεσίες, με μικρότερο 
κόστος, παρά την αύξηση του τιμαρίθ-
μου και των ιατρικών αμοιβών.

Συμπερασματικώς, θέλω να σας ενη-
μερώσω ότι η συγκεκριμένη εφημερίδα, 
παρά την πληροφόρησή της από τη Δι-
οίκηση του ΟΠΑΔ, αρνήθηκε να αποκα-
ταστήσει την προσβολή των θιγομένων 
και γι’ αυτό ήδη επελήφθη ο Εισαγγε-
λεύς Πλημμελ/κών Αθηνών, ενώ όλοι 
οι θιγέντες επιφυλάσσονται για τα δι-
καιώματά τους σε σχέση με την αήθη 
προσβολή που τους έγινε. Είμαι βέβαι-
ος ότι και εσείς θα ενημερώσετε τα μέ-
λη σας ότι πρέπει να επαγρυπνούμε για 
όσα αυτονόητα κατακτήσαμε σε σχέση 
με τις προσφερόμενες προς τον ΟΠΑΔ 
υπηρεσίες και για το ότι τα δημοσιεύμα-
τα της συγκεκριμένης εφημερίδας πόρ-
ρω απέχουν της αληθείας.
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Tη διαδρομή της ζωής μας σφρα-
γίζουν πιο συχνά από τις χαρές, οι 
θλίψεις, που μετριούνται σε ακραία 
ένταση και διάρκεια όπως αυτή που 
συγκλόνισε τους οικείους σου, τους 
αμέτρητους ασθενείς σου και εμάς 
όλους τους συναδέλφους σου και 
συνεργάτες σου στα Συλλογικά Ια-
τρικά Όργανα.

Όσοι από εμάς τους ιατρούς έχου-
με επίγνωση μιας μοίρας σκληρής 
και αδυσώπητης, αλλά όταν είμα-
στε και φίλοι ευχόμαστε και προσευ-
χόμαστε για το λάθος, για την ελπί-
δα πως κάποτε η ζωή που χρωστάει 
να φανεί γενναιόδωρη στους άξιους 
και χαρισματικούς, θα εξοφλήσει το 
χρέος της και πονάει αβάσταχτα όταν 
η προσδοκία ακόμη και η πίστη μας 
σε θαύμα εξατμίζεται.

Το μόνο που μένει, σαν ψήγμα 
παρηγοριάς, είναι η αξιοπρέπειά 
σου που δε νικήθηκε έστω και για 
μια στιγμή.

Η υποθήκη που έγραψες και μας 
άφησες κληρονομιά είναι για όλους 
μας η επιβεβαίωση ότι η αγάπη μας 
είναι ισάξια του πλούσιου σε ευαι-

σθησία συναισθηματικού σου κό-
σμου, όπως αυτή πάντοτε ανάβλυζε 
από τις πράξεις και τις συμπεριφο-
ρές σου.

Ιατρός φτασμένος σε υψηλά επί-
πεδα επιστημονικής αξίας και προ-
σφοράς, με χαρακτηριστικά σου το 
ήθος, την ευγένεια και την παροι-
μιώδη προθυμία σου για βοήθεια 
προς όλους και για όλα, χάραξες 
τροχιά απαράμιλλης ευποιίας που 
τίμησε το όνομά σου, το Νοσοκο-
μείο εις το οποίο εργαζόσουν και 
το συνδικαλιστικό περίγυρο, χω-
ρίς εσύ ο ίδιος από έμφυτη σεμνό-
τητα να το προβάλλεις, ακόμη και 
να το δέχεσαι.

Η πολύχρονη παρουσία σου στον 
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο απο-
τελεί διαδρομή-υποθήκη για όσους 
ασχολούνται με τα κοινά και αποδει-
κνύει «κατάθεση καρδιάς» για όσα 
έλεγες και έπραττες. Οι αναμνήσεις 
κατακλύζουν άτακτα τη σκέψη μας σε 
μια προσπάθεια να διασπάσουν το 
αδιαχώρητο του λογισμού μας από 
τη συντριβή του χαμού σου.

Αυτή την οδυνηρή ώρα μπερδεύ-

εται το παρελθόν με το παρόν και 
πλάθουν την εικόνα πως και αύριο 
θα δούμε το χαμόγελό σου, θα σε 
έχουμε δίπλα μας, θα μιλάμε για τα 
καθημερινά, που αλίμονο σήμερα 
σταματούν εδώ. Μοναδική μας πα-
ρηγοριά παραμένει ότι είχαμε την τύ-
χη να σε γνωρίσουμε και η ευτυχία 
να μας συνδέει μια απέραντη φιλία 
αρκετών ετών.

Αυτή μας κάνει να σου αρνηθού-
με το στερνό αντίο, οι φίλοι σου, οι 
συνάδελφοι, τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Πανελληνίου 
Ιατρικού Συλλόγου και εγώ προσω-
πικά, διότι δε θα φύγεις ποτέ από τη 
σκέψη μας και την καρδιά μας.

Καλό κατευόδιο αγαπημένε μας 
φίλε, συνάδελφε, συνεργάτη αγα-
πημένε μας Παναγιώτη.

Αιωνία σου η μνήμη

Δρ Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός
Χειρουργός

Πρόεδρος ΠΙΣ

Στο χώρο όπου αφιέρωνε 
το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής 
του, το Nοσοκομείο Αλεξάνδρα, 
άφησε την τελευταία του πνοή ο 
Παναγιώτης Κοντολέων σε ηλι-
κία 53 ετών.

Iατρός ενδοκρινολόγος στο συ-
γκεκριμένο Nοσοκομείο, ο Πανα-
γιώτης Κοντολέων υπέστη ανακο-
πή στο χώρο της δουλειάς του και 

κατέληξε, έπειτα από ολιγοήμερη νοσηλεία, στη Mονά-
δα Eντατικής Θεραπείας.

Ο αποβιώσας ήταν δραστηριοποιημένος σε όλους 
τους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες, μέχρι 
και την τελευταία στιγμή της ζωής του. Ήταν γραμματέ-
ας της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά 
(ΕΙΝΑΠ) και μέλος των διοικητικών συμβουλίων του Ια-

τρικού Συλλόγου της Αθήνας και του Πανελλήνιου Ια-
τρικού Συλλόγου. 

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων 
Θεοδώρων στο Α΄ Νεκροταφείο Αθήνας με την παρουσία 
του συνόλου της ιατρικής συνδικαλιστικής εκπροσώπη-
σης, πολιτικών παραγόντων και πλήθους κόσμου. 

Τον αποβιώσαντα, εκ μέρους των Ιατρικών Φορέων, 
αποχαιρέτησαν ο Πρόεδρος του ΠΙΣ κ. Εμ. Καλοκαιρινός, 
ο Πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ κ. Ευστ.Τσούκαλος και ο Πρόεδρος 
του ΙΣΑ κ. Σωτ. Ρηγάκης. Επικήδειους εκφώνησαν επίσης 
εκπρόσωποι πολιτικών και κοινωνικών φορέων ενώ συλ-
λυπητήριο μήνυμα του υπουργού Υγείας κ. Δημ. Αβρα-
μόπουλου ανέγνωσε ο Γ. Γραμματέας του Υπουργείου κ. 
Καλογερόπουλος. Στα πλαίσια της 31ης συνεδρίασης του 
Δ.Σ. του ΠΙΣ, τελέστηκε πνευματικό μνημόσυνο και απο-
φασίστηκε εις μνήμη του εκλιπόντος να διατεθεί το ποσό 
των 2.000 ευρώ στο παιδικό χωριό SOS.

Επικήδειος Παναγιώτη Κοντολέοντα

Εις μνήμην Παναγιώτη Κοντολέοντα


