
 

 

Αθήνα 4.7.2013  
 

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου 
Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) με τον Υπουργό Υγείας και Κοιν.Αλληλεγγύης κ.Αδωνι 
Γεωργιάδη, την Τετάρτη 3/7/2013. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τον 
τομέα της περίθαλψης και τα προβλήματα των ιατρών. 
* Σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές είχαμε την διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει 
καθυστέρηση εξόφλησης, μετά την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για 
δημιουργία κλιμακίων ελέγχου των οφειλών. Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ μας 
πληροφόρησε ότι επισπεύδονται οι διαδικασίες. 
* Σχετικά με τον ΕΟΠΥΥ καταθέσαμε τις απόψεις του Πανελληνίου Ιατρικού 
Συλλόγου όπως έχουν αποφασισθεί μέσα από την Γενική Συνέλευση της 9ης 
Φεβρουαρίου 2013, που περιλαμβάνουν: χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ πάνω από το 
1% του ΑΕΠ, ενίσχυση με κοινωνικούς πόρους, εθνική συλλογική σύμβαση του ΠΙΣ 
με τον ΕΟΠΥΥ, που να περιλαμβάνει όλους τους ιατρούς (κλινικούς και 
εργαστηριακούς). Ενίσχυση των δημόσιων δομών του ΕΟΠΥΥ, επίλυση θεμάτων 
που αφορούν τις σχέσεις λειτουργίας των ιατρών του ΕΟΠΥΥ, αποπληρωμές των 
οφειλομένων στους ιατρούς κ.λπ. Σε πολυνομοσχέδιο των Υπουργείων Οικονομικών 
και Υγείας, που θα κατατεθεί την Δευτέρα 8/7/2013 στη Βουλή, υπάρχει νομοθετική 
πρόβλεψη για την αυτόματη ανανέωση των 1051 θέσεων, με σύμβαση έργου των 
ιατρών του ΕΟΠΥΥ,( των οποίων οι συμβάσεις έληξαν ή λήγουν)  για 1 έτος. 
* Οσον αφορά τα Νοσοκομεία, τονίσαμε την μεγάλη αποδυνάμωσή τους σε έμψυχο 
και άψυχο υλικό, την ανάγκη πλήρωσης των κενών θέσεων μονίμου ιατρικού 
προσωπικού (6.000 περίπου), την άμεση εξόφληση των εφημεριών των 
νοσοκομειακών ιατρών, την ενίσχυση της λειτουργίας των ιατρών, την αναμόρφωση 
της λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Προμηθειών, ώστε να σταματήσει το 
φαινόμενο των απευθείας αναθέσεων, την ανάγκη ταχείας μηχανοργάνωσης όλων 
των Νοσοκομείων, των τμημάτων και της σύνδεσής τους με κεντρική υπηρεσία 
ελέγχου και παρακολούθησης. Τονίσαμε ιδιαίτερα την ανάγκη στελέχωσης των 
νησιωτικών-ακριτικών περιοχών με τα πολλά προβλήματα μεσούσης μάλιστα της 
τουριστικής περιόδου και την θωράκιση των υπηρεσιών υγείας αυτών των περιοχών 
με εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να μην επωφελούνται από τις αδυναμίες μας οι 
Τούρκοι γείτονές. 
Καταθέσαμε υπόμνημα με τις θέσεις μας όπως έχουν διαμορφωθεί από την Γενική 
Συνέλευση, καθώς επίσης και  προτάσεις, οι οποίες χρήζουν άμεσης προτεραιότητας  
ή νομοθετικής ρύθμισης. 

Ητοι:  



 

 

1) Επίσπευση της διαδικασίας για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που     
εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. 

2) Άμεση πρόσληψη μονίμων ιατρών του ΕΣΥ που έχουν επιλεγεί από τα 
Συμβούλια  Κρίσεως  και Επιλογής και εκκρεμούν εδώ και δύο χρόνια 
περίπου. Προτεραιότητα στις νησιωτικές και ακριτικές περιοχές. 

3) Νομοθετική ρύθμιση για παράταση ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος 
84/2001, σχετικά με τις άδειες λειτουργίας παλαιών ιατρείων και 
εργαστηρίων. 

4) Νομοθετική ρύθμιση – κανένα φάρμακο να μην δίνεται χωρίς ιατρική 
συνταγή. 

5) Νομοθετική ρύθμιση για ένταξη των μονίμων και με σύμβαση αορίστου 
χρόνου ιατρών του ΕΟΠΥΥ  στο ενιαίο μισθολόγιο. 

6) Νομοθετική ρύθμιση για αυτόματη ανανέωση των συμβάσεων έργου των 
υπηρετούντων στον ΕΟΠΥΥ ιατρών. 

7) Νομοθετική ρύθμιση για συμμετοχή εκπροσώπου του Π.Ι.Σ. στο Δ.Σ. του 
ΕΟΠΥΥ. 

Επίσης ζητήσαμε να εξαιρεθούν από το claw-back τα πάσης φύσεως ιδιωτικά 
ιατρικά εργαστήρια και να τεθεί πλαφόν στις εργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα 
και με τις προτάσεις των Ενώσεών τους. 
Ο Υπουργός άκουσε όλες τις απόψεις που διετυπώθησαν, τόνισε ότι θα έχει 
συνεχή συνεργασία για να δοθούν λύσεις, όπου είναι δυνατές, διέψευσε δε, ότι 
θα κλείσουν Νοσοκομεία και οι Δημόσιες Δομές του ΕΟΠΥΥ.  
Προσεκλήθη στην Συνάντηση των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας 
το Σάββατο 6 Ιουλίου 2013, προκειμένου να τοποθετηθεί. 
Θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε την κρίση στην 
οποία ευρίσκεται το Σύστημα Υγείας, με συνεργασία και συνέγερση όλων των 
ιατρικών και κοινωνικών φορέων. Η επίλυση των προβλημάτων του χώρου της 
υγείας δεν γίνεται με αυστηρή τήρηση των επιλογών της μνημονιακής πολιτικής. 

 
Για το Π.Ι.Σ 
 

Ο Πρόεδρος     Ο Γ. Γραμματέας 
  
 Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ    Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 


