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ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΗ: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΤΣΙΟΣ-
ΚΟΝΤΟΚΩΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΠΑΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΛΗ: ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΜΠΑΡΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΕΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ: ΚΩΤΣΙΟΣ-ΚΟΝΤΟΚΩΤΣΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙ-
ΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΣΙΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΗ: ΣΑΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΦΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΦΙΛΙΩ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΑΝΙΚΑΣ ΛΟΥ-
ΚΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΕΛΗ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ: ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΠΑΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΕΛΗ: ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΑΛΕΙΑ
ΑΝΙΤΣΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ: ΑΝΙΤΣΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΡΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΕΡΒΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΗΝΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΕΛΗ: ΑΚΤΥΠΗ ΑΝΘΗ
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΥΧΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΣΥΡΟΚΩΣΤΑ ΙΟΥΛΙΑ
ΤΕΡΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ: ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙ-
ΝΗ
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αποτελέσματα εκλογών
στους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας

Διενεργήθηκαν εκλογές στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους 
με σκοπό την ανάδειξη διοικητικού και πειθαρχικού συμβουλίου και 
ελεγκτικής επιτροπής μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Παρακάτω παρατίθεται 
η συνέχεια των αποτελεσμάτων των Iατρικών Συλλόγων που έχουν 
εγκριθεί από τις κατά τόπους περιφέρειες.
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ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ - ΣΤΥ-
ΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΟΥΜΤΖΙΔΕΛ-
ΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΗ: ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΟΥΣΠΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ
ΚΙΟΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΤΣΙΩΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ: ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΟΥΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΙΡΚΙΛΕΣΗΣ ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛ. Γ.Γ. & ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΗ: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΕΟΝΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΑΝΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ: ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΕΠΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΜΖΑΔΑΚΗΣ ΤΗΛΕ-
ΜΑΧΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΓΚΕΡΔΕΜΕΛΗ ΑΔΝΑΝ
ΜΕΛΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΙΑΜΗΛΟΓΛΟΥ ΜΠΟΥΛΕΝΤ
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ: ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΙΑΜΗΛΟΓΛΟΥ ΜΠΟΥΛΕΝΤ

Δ Ε Λ Τ Ι Α  Τ Υ Π Ο Υ  Π Ι Σ

Η απαράδεκτη καθυστέρηση (από τον Ιανουάριο 2008) 
της πληρωμής από τον ΟΠΑΔ των συμβεβλημένων ιατρών, τα προ-
βλήματα εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων, προώθησης της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αναβάθμισης συνολικά της δη-
μόσιας υγείας στη χώρα μας και η ανάγκη να δοθούν σε αυτά λύ-
σεις το συντομότερο δυνατόν ήταν το αντικείμενο της συνάντησης 
που είχε το Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με τον Υφυ-
πουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικόλαο Λέγκα και τον Πρό-
εδρο του ΟΠΑΔ κ. Διονύσιο Χιόνη.

Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ κ. Μανώλης Καλοκαιρινός, επέμεινε ιδιαί-
τερα στην ανάγκη να καταβληθούν άμεσα τα χρέη του ΟΠΑΔ προς 
τους συμβεβλημένους ιατρούς, για πολλούς από τους οποίους η 
συνεργασία τους με το Ταμείο του Δημοσίου αποτελεί την κύρια πη-
γή εισοδήματος. Και τόνισε ότι δεν αποτελεί ικανοποιητική λύση η 
υπόσχεση που δόθηκε στον ΠΙΣ για καταβολή των χρεών για τους 
μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2008.

Ταυτόχρονα, το Δ.Σ. του ΠΙΣ επανέλαβε για άλλη μια φορά τη 
θέση του για ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, που παρα-
μένουν καθηλωμένες εδώ και πολλά χρόνια.

Εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τα διαφαινόμενα αδιέξοδα όσον 
αφορά στην πλήρη κάλυψη των εφημεριών για όλες τις ημέρες του 
μήνα στα νοσοκομεία όλης της χώρας, ο ΠΙΣ κάλεσε τόσο το Υπουρ-

γείο Υγείας όσο και τους νοσοκομειακούς γιατρούς να επιδιώξουν 
την εξεύρεση λύσεων στα φλέγοντα ζητήματα του ωραρίου και των 
εφημεριών, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των νοσο-
κομείων. Επίσης ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών για προσλήψεις 
στο ΕΣΥ όσων ιατρών απαιτούνται γι’ αυτό, αλλά και αναμόρφωση 
του μισθολογίου των νοσοκομειακών γιατρών. Κατά την άποψη του 
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, είναι αναγκαία η αύξηση των κρα-
τικών δαπανών για τη δημόσια υγεία αλλά και η ορθολογική κατα-
νομή τους, για την οποία οι φορείς του ιατρικού κόσμου θα πρέπει 
να έχουν λόγο. Θα πρέπει, τόνισαν τα μέλη του Δ.Σ. κατά τη συ-
νάντηση, να συμφωνήσουμε πόσα νοσοκομεία χρειάζεται η χώρα 
και πού ακριβώς. Σίγουρα, θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα 
για τις νησιωτικές και ακριτικές περιοχές. Θα πρέπει επίσης να εξα-
σφαλιστεί το υψηλό ποιοτικό επίπεδο που επιβάλλεται σε συγκε-
κριμένα νοσοκομεία της χώρας, χωρίς, όμως, να παραγνωρίζεται η 
ανάγκη για την απαιτούμενη ελάχιστη ποιότητα και πληρότητα των 
δευτεροβάθμιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε όλη την περιφέρεια. 
Όσον αφορά στη θεσμοθέτηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα απαιτείται κατά τον ΠΙΣ να προχω-
ρήσει, αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του ιατρικού κόσμου και 
της κοινωνίας συμφωνήσουν με το Υπουργείο Υγείας σχετικά με το 
πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί και να λειτουργεί.

Προτάσεις του ΠΙΣ για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων

22 Οκτωβρίου 2008
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Σε οργανωμένες κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό επί-
πεδο με αποκορύφωμα τη συνολική διακοπή των συμβάσε-
ών τους με τον ΟΠΑΔ προχωρούν άμεσα οι ιατροί-μέλη των 
Ιατρικών Συλλόγων όλης της χώρας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας 
για την πολύμηνη καθυστέρηση εξόφλησής τους από το Τα-
μείο των δημοσίων υπαλλήλων.

Με τις κινητοποιήσεις αυτές, οι ιατροί θα διεκδικήσουν απο-
φασιστικά όχι μόνο τα οφειλόμενα σε αυτούς ποσά από τον 
ΟΠΑΔ για ιατρικές υπηρεσίες που παρείχαν στους ασφαλισμέ-
νους του καθ’ όλη τη διάρκεια του 2008, αλλά και την άμε-
ση λήψη σειράς μέτρων που θα αποτρέψουν επανάληψη πα-
ρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον και θα εξασφαλίσουν μια 
υγιή και δίκαια ανταποδοτική σχέση ανάμεσα στα ασφαλιστικά 
ταμεία και στους συμβαλλόμενους με αυτά ιατρούς. Οι σχετι-
κές αποφάσεις ελήφθησαν από την Ολομέλεια των Προέδρων 

των Ιατρικών Συλλόγων που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 
Νοεμβρίου στην Αθήνα με πρωτοβουλία του Π.Ι.Σ. και υπό την 
Προεδρία του Προέδρου του κ. Μανώλη Καλοκαιρινού.

Το πρόβλημα της καθυστέρησης της εξόφλησης οφειλών προς 
τους ιατρούς από την αρχή του 2008, έχει καταστεί κυρίαρχο 
για τους Ιατρικούς Συλλόγους, καθώς για πολλούς ελευθεροε-
παγγελματίες ιατρούς, ιδίως της περιφέρειας, οι απολαβές από 
τον ΟΠΑΔ αποτελούν σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους, 
ενώ για αρκετούς αποτελεί το αποκλειστικό εισόδημα, τόνισε 
κατά την εισήγησή του στην Ολομέλεια ο Πρόεδρος του ΠΙΣ, κ. 
Μανώλης Καλοκαιρινός. Έτσι, ήδη αρκετοί κατά τόπους Ιατρικοί 
Σύλλογοι προχώρησαν τελευταία σε αποφάσεις κινητοποιήσε-
ων με παρόμοιο, αλλά όχι ενιαίο περιεχόμενο και μεθόδευση. 
Για το λόγο αυτό ο ΠΙΣ πήρε την πρωτοβουλία της σύγκλησης 
της Ολομέλειας, ώστε να ληφθούν κοινές αποφάσεις και να δι-

Διακόπτουν οι ιατροί τις συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ από 1 Ιανουρίου 2009

Πανελλαδική Πανιατρική Απεργία στις 15 Δεκεμβρίου
Θα πραγματοποιηθούν ακόμη κι αν υπάρξει άμεση 

καταβολή από τον ΟΠΑΔ ενός ποσού «έναντι» του χρέους του

Στα άκρα ωθεί τον ιατρικό κόσμο η 
παντελώς αδικαιολόγητη και απαράδεκτη 
καθυστέρηση 10 μηνών (!) στην πληρω-
μή από το Ταμείο του Δημοσίου των συμ-
βεβλημένων με αυτό ιατρών για υπηρεσίες 
που έχουν προσφέρει στους ασφαλισμέ-
νους του. Ήδη, οι ιατροί προσανατολίζο-
νται σε μαζικές καταγγελίες των συμβάσεών 
τους με τον ΟΠΑΔ, θεωρώντας ότι εμπαίζο-
νται από τους αρμόδιους, οι οποίοι εδώ και 
μήνες δίνουν υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. 
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος συγκά-
λεσε το Σάββατο 22 Νοεμβρίου σύσκεψη 
με τους Προέδρους των κατά τόπους Ιατρι-
κών Συλλόγων-μελών του, προκειμένου να 
ληφθούν κοινές αποφάσεις και να υπάρ-
ξει κεντρικός συντονισμός ενός αγώνα που 
φαίνεται πως θα είναι μακρόχρονος. Υπεν-
θυμίζεται ότι σε πρόσφατες συναντήσεις του 
ΠΙΣ με τον Υφυπουργό Οικονομίας κ. Ν. Λέ-
γκα και τον Πρόεδρο του ΟΠΑΔ κ. Δ. Χιό-
νη, δόθηκε υπόσχεση για άμεση εξόφληση 
(μέχρι 30 Οκτωβρίου) των χρεών του Ταμεί-
ου προς τους συμβεβλημένους ιατρούς για 

τους τρεις πρώτους μήνες του 2008. Ούτε κι 
αυτή, όμως, η υπόσχεση δεν υλοποιήθηκε 
ποτέ, με τη δικαιολογία ότι τα χρήματα έχουν 
εκταμιευθεί, αλλά δε μπορούν να αποστα-
λούν στους γιατρούς εξ αιτίας της απεργίας 
των εργαζομένων του ΟΠΑΔ!

Η απεργία στον ΟΠΑΔ είναι, βέβαια, γε-
γονός και είναι σεβαστή. Ωστόσο, ο ΠΙΣ, εκ-
φράζοντας τα αισθήματα και τις διαθέσεις 
του συνόλου του ιατρικού κόσμου, μέρος 
του οποίου -κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες ιατροί της περιφέρειας- έχουν ως σχε-
δόν αποκλειστικό έσοδο τις πληρωμές από 
τα Ταμεία, θεωρεί ότι: 

•  Η κατάσταση αυτή δε μπορεί να συ-
νεχιστεί. 

• Ακόμη κι αν εξοφληθούν άμεσα από τον 
ΟΠΑΔ οι πρώτοι 3 μήνες του έτους, και πάλι 
θα υπάρχει απαράδεκτη καθυστέρηση και, 
πάντως, πολύ μεγαλύτερη της ρυθμιζόμε-
νης από το νόμο που προβλέπει την εντός 
2μήνου εξόφληση, άλλως την έντοκη, εντός 
6μήνου, καταβολή των οφειλομένων από 
το κράτος προς τους πιστωτές του. 

• Μόνος δρόμος για τους γιατρούς είναι να 
προχωρήσουν, μαζικά και αγωνιστικά, στη 
διεκδίκηση αυτών που δικαιούνται.

Ταυτόχρονα, καλεί για άλλη μια φορά την 
Πολιτεία να προχωρήσει σε μέτρα που θα 
αντιμετωπίζουν σε μόνιμη βάση το πρόβλη-
μα, προστατεύοντας τόσο την εύρυθμη λει-
τουργία των κλάδων υγείας των ασφαλιστι-
κών Ταμείων, όσο και την αξιοπρέπεια των 
Ελλήνων ιατρών. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνει:
• Άμεση μηχανοργάνωση των ασφαλι-

στικών Ταμείων η οποία καθυστερεί υπερ-
βολικά.

• Πληρωμή των συμβεβλημένων ιατρών 
από τα Ταμεία μέσω Τραπέζης (αντί να κα-
ταφεύγουν οι γιατροί σε δάνεια για να αντι-
μετωπίσουν τα έξοδά τους, ας το κάνουν 
τα Ταμεία για να αντιμετωπίσουν τις υπο-
χρεώσεις τους).

• Μέχρις ότου τεθούν σε εφαρμογή τα 
παραπάνω, συμψηφισμό των οφειλών των 
ιατρών προς το Δημόσιο με τις οφειλόμενες 
προς αυτούς αμοιβές του ΟΠΑΔ.

Στα άκρα οι ιατροί λόγω ΟΠΑΔ
17 Νοεμβρίου 2008

24 Νοεμβρίου 2008
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Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη 
Αβραμόπουλο είχε το Δ.Σ. του Πανελ-
ληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Η συνάντη-
ση έγινε μετά από αίτημα του τελευταίου, 
στο πλαίσιο των συστηματικών προσπα-
θειών που καταβάλλει για την προώθη-
ση λύσεων στα οξυμένα και, σε μεγάλο 
βαθμό, χρονίζοντα προβλήματα του ια-
τρικού κόσμου.

Κατά τη συζήτηση, που χαρακτηρίστη-
κε από θετικό κλίμα, ο Π.Ι.Σ. παρουσία-
σε στον Υπουργό τις θέσεις του για όλα 
τα ζητήματα που απασχολούν τους Έλ-
ληνες ιατρούς, με τις οποίες κατ’ ουσίαν 
συμφώνησε ο κ. Αβραμόπουλος. Ωστό-
σο, για τις περισσότερες από αυτές δεν 
ανέλαβε δέσμευση υλοποίησής τους, επι-
καλούμενος την αδυναμία διάθεσης των 
απαραίτητων κονδυλίων από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, τουλάχιστον σε αυτή 
τη χρονική συγκυρία.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός αποδέχτηκε 
ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αναμορφω-
θεί το μισθολόγιο των ιατρών του ΕΣΥ, 
χαρακτήρισε δίκαιο το αίτημα αύξησης 
των αμοιβών των ιατρικών πράξεων, αλ-
λά παρέπεμψε την επίλυσή του στο μέλ-
λον, αποδοκιμάζοντας ταυτόχρονα την 
απαράδεκτη  καθυστέρηση καταβολής 
των οφειλομένων από τον ΟΠΑΔ στους 
συμβεβλημένους ιατρούς. 

Συμφώνησε ότι, παρά τις 9.000 προ-
σλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού που 
έχουν γίνει ως τώρα, θα πρέπει να γίνουν 
κι άλλες, καθώς -λόγω και των συντα-
ξιοδοτήσεων- παραμένουν οι τεράστι-
ες ελλείψεις. Είπε ότι έχουν προσληφθεί 
1.200 ειδικευόμενοι ιατροί και ότι θα γί-
νουν προσεχώς άλλες 400 προσλήψεις, 
ενώ για το φορολογικό ανέφερε ότι δεν 
υπάρχουν τελικές αποφάσεις. Ο Π.Ι.Σ. 
υπογράμμισε στον κ. Δ. Αβραμόπουλο 
την ανάγκη να προχωρήσει η νομοθετική 

ρύθμιση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο να 
παρέχεται αυτή από τα νοσοκομεία. Ο 
Υπουργός συμφώνησε, τονίζοντας ότι η 
σχετική ρύθμιση προσκρούει σε προβλή-
ματα από πλευράς του Ι.Κ.Α. Όσον αφο-
ρά δε στο Π.Δ. 84/2001 για την ίδρυση 
και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παρο-
χής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, επανέλαβε ότι παραμένει σε ανα-
στολή -η άρση της οποίας θα γίνει μετά 
από συνομιλίες και με τον Π.Ι.Σ.- και ότι 
από πλευράς Υπουργείου έχει σταλεί σχε-
τική εγκύκλιος και στις Νομαρχίες ώστε να 
μην εκδίδουν άδειες για τέτοιους φορείς. 
Το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. επισήμανε επίσης στον 
Υπουργό το πρόβλημα που δημιουργεί-
ται με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για το ωράριο εργασίας των ιατρών, 
τονίζοντας ότι, έτσι κι αλλιώς, σήμερα δε 
μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί το ιατρικό 
προσωπικό δεν επαρκεί.

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
Δίκαια τα αιτήματα των ιατρών

9 Οκτωβρίου 2008

αμορφωθεί ενιαίο πρόγραμμα υλοποίησής τους.
Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε στο ακέραιο, καθώς η Ολομέ-

λεια ψήφισε ομόφωνα την εισήγηση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ., το δι-
εκδικητικό πλαίσιο αλλά και το πανελλαδικό πρόγραμμα κινη-
τοποιήσεων των Ιατρικών Συλλόγων, το οποίο παρουσιάστηκε 
σε Συνέντευξη Τύπου του Π.Ι.Σ. από τον Πρόεδρό του κ. Μ. 
Καλοκαιρινό όπως και άλλα μέλη του Δ.Σ.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, οι Ιατρικοί Σύλλογοι όλης 
της χώρας διεκδικούν:

• Άμεση καταβολή από τον ΟΠΑΔ στους συμβεβλημένους 
ιατρούς όλων των οφειλομένων ποσών, με τους προβλεπό-
μενους από την κείμενη νομοθεσία τόκους (προβλέπονται για 
καθυστερήσεις οφειλών πέραν των δυο μηνών).

• Άμεση αναπροσαρμογή των σχεδόν επί 20ετία καθηλωμέ-
νων τιμών των εργαστηριακών και λοιπών ιατρικών πράξεων.

• Απαγόρευση των εκβιαστικά ζητούμενων από ορισμένους 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς εκπτώσεων επί του ούτως ή άλ-
λως εξευτελιστικά χαμηλού κρατικού τιμολογίου.

• Άμεση μηχανοργάνωση του ΟΠΑΔ και όλων των Ασφαλι-
στικών Οργανισμών, η οποία καθυστερεί υπερβολικά, με απο-
τέλεσμα να μην υπάρχει ορθολογισμός των δαπανών τους.

• Νομοθέτηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης που απο-
τελεί πάγια διεκδίκηση του ιατρικού κόσμου. 

Για τη διεκδίκηση των παραπάνω, αποφασίστηκε σειρά κινη-
τοποιήσεων και δράσεων, που ξεκινούν άμεσα και θα υλοποι-
ηθούν ακόμη και στην περίπτωση που δοθεί το ελάχιστο μέ-
ρος των οφειλομένων, όπως προαναγγέλλεται εκ μέρους του 
ΟΠΑΔ. Το αγωνιστικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• 24ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική Πανιατρική Απερ-
γία τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008.

• Συνολική αναστολή των ατομικών συμβάσεων με τον 
ΟΠΑΔ από όλους τους συμβεβλημένους ιατρούς από τη 1 Ια-
νουαρίου 2009.

• Ολοκλήρωση της διαδικασίας εξουσιοδότησης από όλους 
τους ιατρούς προς τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων για 
διακοπή των συμβάσεων.

• Συλλογική δικαστική διεκδίκηση των οφειλομένων από 
τον ΟΠΑΔ.

• Ενημέρωση των εργασιακών ιατρικών ενώσεων (ΠΟΣΕΥ-
ΠΙΚΑ, ΟΕΝΓΕ κ.λ.π.) προκειμένου να υπάρξει συμμετοχή και 
στήριξη των κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

• Ανοιχτή ενημέρωση της κοινής γνώμης, μέσω των ΜΜΕ, 
της ΑΔΕΔΥ, της ΓΣΕΕ, φορέων των συνταξιούχων και λοιπών 
ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ για τη διακοπή των συμβάσεων.

• Δυναμικές παραστάσεις και ενημέρωση της πολιτικής ηγε-
σίας.
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Ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας, επισημαίνοντας τον 
κίνδυνο επανεμφάνισης μεγάλου 
αριθμού κρουσμάτων φυματίω-
σης, συνιστά τη διεξαγωγή επι-
δημιολογικών ερευνών, προ-
κειμένου τα Κράτη-Μέλη του 
να αναπροσαρμόσουν τα προ-
γράμματα αντιφυματικού αγώ-
να συμπεριλαμβάνοντας και τον 
αντιφυματικό εμβολιασμό (BCG). 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Δι-
εθνούς Ένωσης κατά της Φυμα-
τίωσης και των νόσων του Ανα-
πνευστικού και του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, η χώρα μας 
δεν πληροί τις προϋποθέσεις για 
τη διακοπή του αντιφυματικού 
εμβολιασμού. Κατά συνέπεια ο 
αντιφυματικός εμβολιασμός θα 
εξακολουθήσει να γίνεται όπως 
και τα προηγούμενα χρόνια. Το 
Υπουργείο Υγείας στην επιστολή 
του τονίζει ιδιαίτερα τα εξής:

• Το εμβολιαστικό συνεργείο 
να είναι ειδικά εκπαιδευμένο ως 

προς την τεχνική και την καλή 
εφαρμογή της δερμοαντίδρασης 
Mantoux και του αντιφυματικού 
εμβολιασμού.

• Να δραστηριοποιηθούν όλα 
τα Εμβολιαστικά Κέντρα της χώ-
ρας, καθώς και οι Νομαρχιακές 
Υγειονομικές Υπηρεσίες, τα Κέντρα 
Υγείας, τα Νοσηλευτικά Ιδρύμα-
τα, τα λειτουργούντα Αντιφυματι-
κά Κέντρα, τα Ιατροκοινωνικά Κέ-
ντρα, τα Ασφαλιστικά Ταμεία προς 
την κατεύθυνση της έγκαιρης ανί-
χνευσης της φυματίωσης.

• Τα Εμβολιαστικά Κέντρα της 
χώρας να διενεργούν τον αντι-
φυματικό εμβολιασμό σε όλα τα 
παιδιά (ανεξαρτήτως ασφαλιστι-
κής κάλυψης ή μη), αφού προ-
ηγουμένως γίνει έλεγχος με δερ-
μοαντίδραση Mantoux.

• Οι Νομαρχιακές Υγειονομι-

κές Υπηρεσίες υποχρεούνται να 
εφοδιάζουν με τις απαραίτητες 
ποσότητες BCG όλα τα Εμβο-
λιαστικά Κέντρα που συμμετέ-
χουν στη διενέργεια του αντιφυ-
ματικού εμβολιασμού, εκτός των 
ασκούντων ελεύθερο επάγγελ-
μα παιδιάτρων, οι οποίοι μπο-
ρούν να προμηθεύονται το εμ-
βόλιο από το Ινστιτούτο Παστέρ 
με την προυπόθεση ο εμβολια-
σμός να εγγράφεται στο Βιβλιά-
ριο Υγείας του Παιδιού.

• Να δοθεί έμφαση στον προ-
γραμματισμό αντιφυματικού εμ-
βολιασμού των μαθητών της Α' 
Δημοτικού όλων των σχολείων 
της χώρας.

Μέγιστης σημασίας για τον 
έλεγχο της φυματίωσης είναι επί-
σης η καταγραφή των κρουσμά-
των της νόσου από τα Νοσοκο-

μεία και τις άλλες υγειονομικές 
υπηρεσίες. Ειδικότερα πρέπει, 
τα γραφεία Κίνησης Ασθενών 
των Νοσοκομείων, πριν χορη-
γήσουν το εξιτήριο σε ασθενή με 
διάγνωση φυματίωσης, να ελέγ-
χουν να έχει σταλεί προηγουμέ-
νως η Δήλωση του κρούσματος 
στο ΚΕΕΛΝΠΟ και στην Υγειονο-
μική Υπηρεσία της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης.  Η επιστολή του 
Υπουργείου καταλήγει με την έκ-
κληση προς όλους του Υγειονο-
μικούς Σχηματισμούς να συνερ-
γαστούν με τις Διευθύνσεις Υγείας 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσε-
ων και να συνδράμουν με ειδικά 
εκπαιδευμένο προσωπικό, προ-
κειμένου να δημιουργηθούν τα 
εμβολιαστικά συνεργεία, ώστε 
να διενεργηθεί επιτυχώς ο αντι-
φυματικός εμβολιασμός. 

Επιστολή του Υπουργείου Υγείας για τον αντιφυματικό 
εμβολιασμό και τη δήλωση των κρουσμάτων φυματίωσης
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