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Πύργοσ Δευτϋρα, 24 Οκτ. 2011 

                                  Αριθμ. Πρωτ: 791 
ΕΙΗΓΗΗ του Δ προσ τα μϋλη του 

 
Ο Ιατρικόσ ύλλογοσ Πύργου Ολυμπύασ το τελευταύο χρονικό διϊςτημα, ϋγινε δϋκτησ πολλών 
καταιγιςτικών, δημοςιεύςεων και πληροφοριών για μια ςειρϊ από αποφϊςεισ κυρύωσ τησ Πολιτεύασ 
αλλϊ και από καταθϋςεισ και ψόφιςη νομοςχεδύων, δημοςιοπούηςησ του Κανονιςμού λειτουργύασ 
και πα ροχών του ΕΟΠΠΤ, δημοςιεύςεων για μειώςεισ του μιςθολογύου των γιατρών του ΕΤ, 
ςυγχωνεύ ςεισ κλινικών, διϊθεςησ δημόςιων κρεβατιών ςε ιδιωτικϋσ Αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ, 
αλλαγό του τρό που ϋναρξησ ειδικότητασ των ανειδύκευτων ιατρών, και πολλϊ ϊλλα. 
 Έτςι αποφϊςιςε ότι όφειλε, να απευθυνθεύ ςε ςασ, για να ςασ ενημερώςει υπεύθυνα και 
να προ τεύνει ότι εκτιμϊ πωσ  εύναι το ορθό, και κυρύωσ να ακούςει τισ δικϋσ ςασ απόψεισ και 
προτϊςεισ. 
 Σο ϋχουμε δηλώςει δημόςια κι ϊλλη φορϊ, ότι εύναι δεδομϋνο ότι βιώνουμε όδη και θα 
βιώςουμε ϋ ντονα τουσ επόμενουσ μόνεσ, την τερϊςτια αλλαγό «προσ το χειρότερο» του τρόπου 
που θα παρϋ χονται οι υπηρεςύεσ υγεύασ, ςτουσ πολύτεσ, απ όλουσ τουσ γιατρούσ –κι αυτό αφορϊ 
όλουσ -όπου κι αν απαςχολούνται  και περιςςότερο τουσ πολλούσ πια ϊνεργουσ (νϋουσ) γιατρούσ 
και ςτην περιοχό μασ.  Κι αςφαλώσ αυτό αφορϊ και τουσ πολύτεσ. 
 
 υνϊδελφοι ο νόμοσ για τον ΕΟΠΤΤ εύναι όδη νόμοσ του Κρϊτουσ και όδη γύνονται οι 
πρώτεσ ουςι αςτικϋσ κινόςεισ για την ολοκληρωτικό λειτουργύα του. Δεν υπϊρχει ανανϋωςη 
ςυμβϊςεων με τον Ο ΑΕΕ, με τον ΟΠΑΔ και από την 1η Νοεμβρύου υπϊρχει εντολό να δοθούν ςε 
όλουσ τουσ γιατρούσ κοι νού τύπου ςυνταγολόγια από το ΙΚΑ.. 
 
 Ήδη υπϊρχει για τον ΕΟΠΤΤ η απόφαςη ψόφιςμα τησ Γ..  του ΠΙ τησ 20-8-11 που 1. 
Απϋρ ριπτε ςτο ςύνολο του το κυβερνητικό ςχϋδιο για τον ΕΟΠΠΤ και 2. καλούςε τα ςυναρμόδια 
Τπουργεύα να μην προχωρόςουν ςτην υλοπούηςό του και να επανεξετϊςουν ςυνολικϊ το ςχεδιαςμό 
τουσ βϊςει των προτϊςεων του Ιατρικού Κόςμου.  
3. Καλούςε ακόμη το ςύνολο του Ιατρικού κόςμου να αντιδρϊςει ςυνολικϊ και μαχητικϊ ςτισ διαγρα 
φόμενεσ εισ βϊροσ τουσ και εισ βϊροσ τησ Τγεύασ του Λαού εξελύξεισ οι οπούεσ υπαγορεύονται, ό πωσ 
ανϋφερε ο ΠΙ  από μια «απϊνθρωπη και ανεδαφικό πολιτικό για την υγεύα» ςτο όνομα τησ οικονο 
μικόσ κρύςησ και 4. εξουςιοδότηςε το Δ του ΠΙ να καταρτύςει από εμπειρογνώμονεσ μια τεκμηρι 
ωμϋνη και κοςτολογημϋνη πρόταςη Γενικόσ υλλογικόσ ύμβαςησ Ιατρικόσ Απαςχόληςησ και Αμοι 
βών με τον ΕΟΠΠΤ για μια ΠΥ  όλου του Ελληνικού Λαού ςύμφωνα και  με τισ προτϊςεισ του Ιατρι 
κού κόςμου και επύςησ ανϋφερε η ειςόγηςη, θα ελϊμβανε τισ απαιτούμενεσ αποφϊςεισ, ςε ςυνεργα 
ςύα με τουσ Προϋδρουσ όλων  των Ι  τησ χώρασ. 
 
 Ο ΠΙ καλούςε τουσ Ι  τησ χώρασ να ενημερώςουν  τα μϋλη τουσ ώςτε, κανεύσ γιατρόσ να 
μην υπογρϊψει την υποτιμητικό ςύμβαςη με τον ΕΟΠΠΤ και να αναςτεύλουν (οι Ιατρ. ύλ.) την 
ϋκδοςη των αιτουμϋνων πιςτοποιητικών (βεβαιώςεων) για διϊςτημα 3-6 μηνών. 
Πρότεινε (ςτουσ ςυμβεβλημϋνουσ ιατρούσ) την υποβολό αγωγών ςε Προϋδρουσ και Διοικητϋσ 
Αςφαλιςτικών Οργανιςμών για την μη εμπρόθεςμη εξόφληςη των οφειλομϋνων τουσ ςτουσ 
γιατρούσ με την ςυνδρομό και των Ιατρικών υλλόγων και του ΠΙ (υπενθυμύζουμε εδώ ότι οι 
ςυμβϊςεισ εύναι ατομικϋσ, και όχι όπωσ ζητϊμε, εδώ και χρόνια ςυλλογικϋσ) .. 
Επύςησ πρότεινε την υποβολό μηνύςεων κατϊ παντόσ υπευθύνου που διαπομπεύει δημοςύωσ τον 
Ιατρικό Κλϊδο, χωρύσ να υπϊρχουν αποφϊςεισ και από την Δικαιοςύνη. Αυτϊ ςτισ 28-8-11 εν μϋςου 
θϋρουσ (και αδειών των γιατρών) και με κϊποια θϋματα να τρϋχουν ύςωσ και πιο γρόγορα απ ότι θα 
μπορούςαμε να φανταςθούμε όλοι. Νϋα Μιςθολόγια με πολλϋσ περικοπϋσ, Εφεδρεύεσ, (και για 
γιατρούσ–φαρμακοποιούσ και νοςηλευτϋσ εκτόσ αυτών του ΕΤ), εφημερύεσ Σομϋα,  κα πολλϊ. 
Έτςι οδηγηθόκαμε αυτϋσ τισ ημϋρεσ, με πολλϊ ιατρικϊ θϋματα να τρϋχουν και να διαφοροποιούνται 
από μϋρα ςε μϋρα, ςε μια περύοδο με πολλϋσ αςϊφειεσ και νϋα δεδομϋνα, ϋτςι που από πολλούσ ζητιϋ 
ται ανοιχτϊ (κι από εμϊσ) η επικαιροπούηςη των θϋςεων μασ και μια καινούργια Γ του ΠΙ  με τη 



Ειςόγηςη του Δ του Ι  Π Ο την Δευτϋρα 24 Δεκ 2011 ςτην ϋκτ Γ των μελών του          24 Οκτ. 11 2 

ςυμμετοχό των νϋων εκπροςώπων και των Προϋδρων των Ι όλησ τησ χώρασ. Για να ληφθούν πα 
νελλόνια κοινϋσ αποφϊςεισ–που να ςηματοδοτούν την ενότητα και τη δρϊςη για την προϊςπιςη 
του επιπϋδου των υπηρεςιών υγεύασ, τη μιςθολογικό και εργαςιακό διαςφϊλιςη όλων των γιατρών 
και τη θωρϊκιςη τησ προςφερόμενησ περύθαλψησ και φροντύδασ ςε ϋνα επύπεδο αναγκαύασ ποιότη 
τασ για όλουσ τουσ Έλληνεσ.  
Ήδη με απόφαςη του από τισ 18-10-11 ο ΠΙ γνωςτοπούηςε την  πρόθεςη του να καλϋςει για το 
Κυριακό  6 Νοεμβρύου 2011 Γενικό υνϋλευςη των εκπροςώπων και των Προϋδρων των Ιατρικών 
υλ λόγων..  
 
 Εν τω μεταξύ λϊβαμε μϋροσ μαζύ τον Γενικό Γραμματϋα του ΙΠΟ τον Γ. Δϊρα και τον κ. 
Γιϊννη Παρα ςκευόπουλο ςε ςυνϊντηςη την Σετϊρτη  5/10/11 ςτην Σρύπολη με τη παρουςύα 
Εκπροςώπων και Προϋδρων από 7 Ιατρικούσ υλλόγουσ τησ Πελοποννόςου, τησ Προϋδρου του Ι 
Πειραιϊ, και του Προ ϋδρου του ΠΟΕΤΠΙΚΑ όπου, παρουςιϊςαμε τα προβλόματα μϋςω τηλεόραςησ 
ςτην κοινωνύα και τουσ Πολύτεσ τησ Πελοποννόςου, και αναζητόςαμε θϋςεισ απαντόςεισ και 
ςυγκλόςεισ –για τισ υπη ρεςύεσ υγεύασ για να διαςφαλύζεται το απαραύτητο επύπεδο ποιότητασ, που 
ϋχουμε όλοι ανϊγκη.  
 
Λϊβαμε επύςησ, μϋροσ ςε δύο ςυναντόςεισ ςτην Αθόνα το ϊββατο και την Κυριακό 15 και 16/10 
/11 (του ΠΟΕΤΠΙΚΑ και ςτον ΙΑ) μεγϊλου μϋρουσ εκπροςώπων του Ιατρικού Κόςμου όπου ακο 
ύςαμε απόψεισ και καταθϋςαμε  και τουσ δικούσ μασ προβληματιςμούσ. 
 
 Και υπϊρχει από τον ΙΑ και όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ που παραβρϋθηκαν ς αυτόν 
την ςυνϊντηςη, μια απόφαςη τησ 16-10-11, την οπούα θϋτουμε περιληπτικϊ υπ όψιν ςασ. 
 το υνεδριακό χώρο του Ιατρικού υλλόγου Αθηνών πραγματοποιόθηκε ςυγκϋντρωςη των 
Προϋδρων και εκπροςώπων των Ιατρικών υλλόγων τησ χώρασ και ϊλλων κλαδικών ιατρικών φορϋων, 
καθώσ και εκ προςώπων χρηςτών Τγεύασ, υπό την αιγύδα του Ι..Α, τησ Πανελλόνιασ Ομοςπονδύασ 
υλλόγων Επιςτημ ονικού Τγειονομικού Επιςτημονικού Προςωπικού του Ι.Κ.Α τησ Ομοςπονδύασ 
Ενώςεων Νοςοκομειακών Γιατρών Ελλϊδασ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε), τησ Ένωςησ Ιατρών Νοςοκομεύων Αθόνασ–
Πειραιϊ (Ε.Ι.Ν.Α.Π) και τησ Ένω ςησ Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικόσ.. 
 Η ςυζότηςη κϊλυψε όλα τα θϋματα που αφορούν ςτο χώρο τησ Τγεύασ και των λειτουργών τησ, 
καθώσ και ςτουσ τρόπουσ αντύδραςησ ςτα προαποφαςιςμϋνα και τετελεςμϋνα. Πρωταρχικόσ ςτόχοσ τησ 
ςυνϊ ντηςησ όταν η προςταςύα του υπϋρτατου κοινωνικού αγαθού τησ Τγεύασ για τουσ Έλληνεσ πολύτεσ 
και τησ επιςτημονικόσ και επαγγελματικόσ αξιοπρϋπειασ του Έλληνα Ιατρού. 
 
 Η ςυγκϋντρωςη αναφϋρθηκε 
1.τϊ ςχϋδια αποδυνϊμωςησ μϋςω τησ αςκούμενησ πολιτικόσ των δομών του υςτόματοσ Τγεύασ ςυνολι 
κϊ, την αποψύλωςη των Μονϊδων Τγεύασ από το υπηρετούν πϊςησ φύςεωσ προςωπικό και των ιατρών ςυ 
μπεριλαμβανομϋνων, ςτα μϋτρα τύπου εφεδρεύασ και ςτη κατϊργηςη οργανικών θϋςεων ιατρών και νο 
ςηλευτών. 
2.Ση μεγϊλη επιβϊρυνςη των αςφαλιςμϋνων, εργαζομϋνων και ςυνταξιούχων μϋςα από δραςτικϋσ περικο 
πϋσ των παρεχόμενων υπηρεςιών Τγεύασ που αφορούν φϊρμακα, εξετϊςεισ και πρόςθετη περύθαλψη 
οδηγώντασ ςε υποβϊθμιςη την παρεχόμενη περύθαλψη και θϋτοντασ ςε κύνδυνο την Τγεύα των αςθενών 
ςυμπολιτών μασ. 
3. Ο τρόποσ λειτουργύασ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ, (ανϋφερε η απόφαςη) μαζύ με τον  Κανονιςμό των Παροχών Τγεύασ, 
αποςτερεύ τον Έλληνα αςφαλιςμϋνο από τισ ιατρικϋσ υπηρεςύεσ χιλιϊδων Ελλόνων ϋμπειρων γιατρών, με 
ςυνϋπεια και την εξαθλύωςη του Έλληνα αυτοαπαςχολούμενου ιατρού. την ύδια ςυγκϋντρωςη προσ το τϋ 
λοσ προτϊθηκε η ςυμμετοχό ςτισ απεργιακϋσ κινητοποιόςεισ του Ι.Κ.Α και η αποχό όλων των ιατρών από 
τα καθόκοντϊ τουσ ςτισ 19 και 20/10/2011.  
(Οφεύλω να ςημειώςω εδώ ότι, οι αποφϊςεισ για κόρυξη Πανελλόνιασ Πανιατρικόσ απεργύασ θεςμικϊ ανόκουν 
μόνο ςτον ΠΙ – κϊτι που τελικϊ ϋπραξε καθυςτερημϋνα – και μασ το γνωςτοπούηςε με ΥΑΞ το οπούο λϊβα 
με ςτα γραφεύα μασ, την Σρύτη το μεςημϋρι 18-10-11, και ώρα 13,30 μμ) και ϋτςι με δεδομϋνη την ώρα, την 
απεργύα των ΜΜΕ κλπ. όταν αδύνατο να ςασ ενημερώςουμε ϋγκαιρα.  
 Προτϊθηκε λόγω αδυναμύασ και δυςκολύασ ςτην προςβαςιμότητα ςτο ςύςτημα 
ηλεκτρονικόσ ςυντα γογρϊφηςησ των γιατρών και ϋλλειψησ αςφϊλειασ του ςυςτόματοσ (ιδύωσ ςτο e 
diagnosis), με α ποτϋλεςμα να διακινδυνεύουν ευαύςθητα προςωπικϊ δεδομϋνα, να εξεταςτεύ η 
αποχό των ιατρών από αυτόν, μϋχρι την αςφαλό ολοκλόρωςη του ςυςτόματοσ.  
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Για τον ΕΟΠΠΤ μεταξύ ϊλλων ωσ κόκκινη γραμμό ορύςτηκε από όλουσ τουσ παρευριςκόμενουσ ια 
τρικούσ ςυλλόγουσ η δυνατότητα ςυνταγογρϊφηςησ και παρακλινικών εξετϊςεων από όλουσ τουσ 
ςυμβεβλημϋνουσ και μη. 
 
 Με μόνο θϋμα τον Ενιαύο Κανονιςμό Παροχών Τγεύασ, πραγματοποιόθηκε ςυνϊντηςη του 
Δ.. του Π.Ι.. με το Διοικητό του ΕΟΠΤΤ, κ. Βουδούρη την Σετϊρτη 19-10-11. Ο  Π.Ι.., μετϋφερε τη 
γενικότερη ανηςυχύα του ιατρικού κόςμου για τισ διατϊξεισ του Ενιαύου Κανονιςμού ειδικότερα ςε ό,τι 
αφορϊ τισ εργαςιακϋσ ςχϋςεισ των ιατρών και τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ των υπηρεςιών υγεύασ προσ 
τουσ πολύτεσ. Διατυπώθηκαν λεπτομερεύσ διευκρινιςτικϋσ ερωτόςεισ για τα επι μϋρουσ ϊρθρα του 
Κανονιςμού, από τα πα ρευρεθϋντα ςτη ςυνϊντηςη, μϋλη του Δ του ΠΙ.  
 Ο κ. Βουδούρησ, προανόγγειλε τη διαμόρφωςη ενόσ διαφορετικού κειμϋνου κανονιςμού από το Δ 
του  ΕΟ ΠΤΤ το οπούο θα υποβληθεύ προσ τουσ ςυναρμόδιουσ Τπουργούσ και γνωςτοπούηςε την πρόθεςό 
του να ει ςηγηθεύ τισ ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ, αλλϊ μϋςα ςτα πλαύςια του οριςμϋνου αριθμού των 15.000 
ελευθε ροεπαγγελματιών ιατρών που πρόκειται να ςυμβληθούν με τον ΕΟΠΤΤ με το καθεςτώσ τησ πϊγιασ 
αντι μιςθύασ (βϊςει capitation) χωρύσ να γνωςτοποιόςει κριτόρια ε πιλογόσ (Εμεύσ ζητϊμε να 
γνωςτοποιηθούν ϋγ καιρα τα κριτόρια αυτϊ και να δημοςιοποιηθούν).  
 
Εξϋφραςε την πρόθεςό του να ειςηγηθεύ την απϊλειψη των τιμών ςτα κλιμϊκια αντιμιςθύασ για να μην 
υπϊρξει καθόλωςη για πολλϊ χρόνια, την εξαύρεςη από την εργαςιακό εφεδρεύα των Ιατρών και την δια 
ςφϊλιςη των ιατρικών θϋςεων ςτισ μονϊδεσ υγεύασ (ΙΚΑ) ενώ διαβεβαύωςε την ανϊληψη των οι 
κονομικών υποχρεώςεων του ΟΠΑΔ απϋναντι ςτουσ ιατρούσ, επαφιϋμενοσ για την εξόφληςη, 
ςτην χρηματοδότηςη από την κυβϋρνηςη. Ζητόθηκε η ςαφόσ δϋςμευςη και όςο εύναι δυνατόν ο 
χρονικόσ καθοριςμόσ τησ πληρωμόσ των οφειλομϋνων.  
Σϋλοσ διατύπωςε την πρόθεςό του να ειςηγηθεύ την ελεύθερη ςυνταγογρϊφηςη ςε όλουσ τουσ Ιατ 
ρούσ που θα πιςτοποιηθούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα, οι οπούοι και θα λϊβουν τουσ ςχετικούσ κωδικούσ 
μετϊ από αύτηςό τουσ.   (Εμεύσ ζητϊμε την πιςτοπούηςη όλων όςων το επιθυμούν). Αναγνώριςε όμωσ ότι 
αυτϋσ του οι προθϋςεισ δεν ϋχουν αποφαςιςτικό χαρακτόρα, αλλϊ θα διατυπωθούν ωσ ειςόγηςη προσ την 
κυβϋρνηςη η οπούα θα λϊβει και τισ τελικϋσ αποφϊςεισ.  
 
 Εκ μϋρουσ των εκπροςώπων του Π.Ι.. διατυπώθηκε η θϋςη ότι και οι ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ 
του κ. Βου δούρη εμπύπτουν ςτο πνεύμα του Ενιαύου Κανονιςμού Παροχόσ Τπηρεςιών Τγεύασ, όπωσ ϋχει 
δημοςιοποιη θεύ και ο οπούοσ ςτην ουςύα απορρύπτει την απόφαςη τησ Γενικόσ υνϋλευςησ του Π.Ι.. για την 
θεςμο θϋτηςη ενόσ Ενιαύου Εξωνοςοκομειακού υςτόμ. Πρωτοβϊθμ. Υροντύδασ Τγεύασ ςτο οπούο θα 
εντϊςςο νται όλοι οι ιατρού που επιθυμούν, με αμοιβό κατϊ πρϊξη και περύπτωςη και με ελεύθερη 
πρός βαςη ςτην ςυνταγογραφύα και παραπεμπτικογραφύα, βϊςει Γενικόσ υλλογικόσ ύμβαςησ 
που θα ςυνϊψει ο Π.Ι.. με τον ΕΟΠΤΤ.  
Επιςημϊνθηκε ωςτόςο ωσ θετικό η πρόθεςη τησ ελεύθερησ ςυνταγογρϊφηςησ, εφ όςον θεςμοθετηθεύ 
από την κυβϋρνηςη και εφαρμοςθεύ, πρϊγμα το οπούο μϋχρι ςτιγμόσ δεν διαςφαλύζεται.  
Για το ςοβαρότατο ζότημα του Ενιαύου Κανονιςμού Παροχών Τγεύασ καθώσ και για τα κρύςιμα θϋματα τησ ε 
ργαςιακόσ εφεδρεύασ ιατρών, τησ κατϊργηςησ ιατρικών θϋςεων ςτισ Μονϊδεσ Τγεύασ, τισ ςυνε 
νώςεισ νοςοκομειακών τμημϊτων, τισ καθυςτερούμενεσ αμοιβϋσ από τον ΟΠΑΔ και όχι μόνο, το 
Διοικητικό υμβούλιο του Π.Ι.. απεφϊςιςε να ςυγκαλϋςει Έκτακτη Γενικό υνϋλευςη  των Εκπροςώπων των 
Ιατρικών υλλόγων τησ Επικρατεύασ, την Κυριακό  6  Νοεμβρύου 2011  ςτην Αθόνα. 

 
Εμεύσ ςυνϊδελφοι, ειδικότερα για την ςχϋςη των γιατρών με το ΕΟΠΠΤ εκτιμϊμε: 
Σα προτεινόμενα από τον δημοςιοποιημϋνο Ενιαύο Κανονιςμό Λειτουργύασ και Παροχών Τγεύασ του 
ΕΟΠΠΤ όςον αφορϊ τισ προτεινόμενεσ αμοιβϋσ για τουσ γιατρούσ, τισ ςυνθόκεσ εργαςύασ, τισ 
παροχϋσ προσ τουσ αςφαλιςμϋνουσ που μειώνονται δραματικϊ  και πολλϊ ϊλλα απ εμϊσ κρύνονται 
ωσ απαρϊδεκτα. 
1. Εμεύσ ζητϊμε την θεςμοθϋτηςη και ςτισ ςχϋςεισ των  γιατρών με τον ΕΟΠΠΤ ςυλλογι κών ςυμβϊ 
ςεων εργαςύασ με τον ΠΙ και τουσ Ι τησ χώρασ για όλουσ τουσ γιατρούσ που θα επι θυμούςαν να 
ενταχθούν. 
2. Σην αμοιβό κατϊ πρϊξη και περύπτωςη και την ανακοςτολόγηςη των ιατρικών πρϊξεων 
3. Σην ελεύθερη προςβαςιμότητα όςων το επιθυμούν να ειςϋλθουν και την δυνατότητα όλων 
όςων δεν επιθυμούν να ενταχθούν, να εκδύδουν ςυνταγϋσ ςε αςφαλιςμϋνουσ του ΕΟΠΠΤ, και 
παραπεμπτικϊ εξετϊςεων. 
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4. Ζητϊμε για τουσ γιατρούσ αξιοπρεπεύσ αμοιβϋσ, αξιοπρεπεύσ ςυνθόκεσ εργαςύασ (ώρεσ – αριθμό 
εξυπηρετούμενων καθ ημϋρα ατόμων κλπ) και αςφαλώσ αξιοπρεπεύσ αντικειμενικϊ ςυνθόκεσ και 
δεδομϋνα για την διαςφϊλιςη τησ καλύτερησ αντιμετώπιςησ των αςφαλιςμϋνων πολιτών ςτον 
ΕΟΠΠΤ.  
5. Εϊν δεν γύνουν αποδεκτϊ αυτϊ τα βαςικϊ θϋματα θα ςυςτόςουμε ςτα μϋλη μασ να μην ενταχθούν 
ςτον ΕΟΠΠΤ  «και επ αυτού θα θϋλαμε και την δικό ςασ τοποθϋτηςη». 
 
Τπϊρχει και πρόταςη για ςυγκϋντρωςη εξουςιοδοτόςεων από τουσ κατϊ τόπουσ Ιατρικούσ υλλόγ 
ουσ πανελλαδικϊ για τη ςύναψη ςυλλογικόσ ςύμβαςησ με τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. Κι αυτό το θϋτουμε υπ όψιν 
ςασ.. 
 
Για τα οφειλόμενα προσ τουσ γιατρούσ από τον ΟΠΑΔ και πολλϊ ϊλλα Αςφαλιςτικϊ Σα 
μεύα   
1..Διατυπώνουμε για ϊλλη μια φορϊ την ϋντονη διαμαρτυρύα μασ για αυτό την πραγματικότητα    - 
που θυμύζει ιδιότυπη διακοπό πληρωμών εκ μϋρουσ του Δημοςύου  -μϋχρι του ςημεύου να 
χρηματοδοτεύται η ςυνϋχιςη τησ παροχόσ Ιατρικών υπηρεςιών ςε Σαμεύα που πληρώνουν ό μϊλλον 
πλόρωναν κατϊ πρϊξη και περύπτωςη, από τουσ ςυμβεβλημϋνουσ γιατρούσ. Δηλαδό κϊποιοι γιατρού 
χρημα τοδοτούν την ςυνϋχιςη παροχόσ υπηρεςιών ςε Σαμεύα από δικούσ τουσ ύδιουσ πόρουσ 
(χρόματα).  
Και φυςικϊ αυτό δεν ςυμβαύνει μόνο με τον ΟΠΑΔ αλλϊ με τα περιςςότερα Σαμεύα. 
2. ασ διαθϋτουμε Εξώδικη Διαμαρτυρύα Πρόςκληςη Δόλωςη που διαμόρφωςαν οι νομικού 
ςύμβουλοι του Ι  Α αλλϊ και του ΙΠ (πολύ πρόςφατα) και την οπούα ςυνιςτούμε  να καταθϋςετε  
μαζύ και με την δικό μασ ςυμβολό από νομικούσ τησ περιοχόσ μασ. 
3.Δεν ιςχύει επύ του παρόντοσ νομοθετικϊ ςυνταγματικϊ ο ςυμψηφιςμόσ μεταξύ οφειλομϋνων από 
το Δημόςιο προσ τουσ ιδιώτεσ και αυτών που οφεύλουν να καταβϊλλουν οι ιδιώτεσ προσ το Δημόςιο 
για φόρουσ ειςφορϋσ κλπ. Θεωρούμε πϊντωσ ϋνα μεγϊλο ζότημα που πρϋπει να τεθεύ πανελλόνια. 
Έχει προταθεύ να υποβληθούν και εξώδικα για τον καθοριςμό χρονοδιαγραμμϊτων αποπληρωμόσ των δε 
δουλευμϋνων από τον Ο.Π.Α.Δ και τα λοιπϊ Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα. χετικό εύναι και η εξώδ. Διαμαρτ. του 
ΙΑ. Τπϊρχουν πληροφορύεσ –που δεν μπορούμε να επιβεβαιώςουμε – ότι μετϊ την καταβολό τησ 6ησ 
δόςησ από την ΕΕ ΕΚΣ και το ΔΝΣ   θα καταβληθούν και αμοιβϋσ δυο μηνών  από τον ΟΠΑΔ από τα 
οφειλόμενα ςε γιατρούσ. 
 
Για την εργαςιακό εφεδρεύα η οπούα αφορούςε γιατρούσ και εργαζόμενουσ ςτον χώρο τησ υ 
γεύασ, προςτϋθηκε τελικϊ κατϊ την ψόφιςη του «Πολυνομοςχεδύου» την Πϋμπτη 19/10/11 τροπολο 
γύα ςτο Κεφϊλαιο Γ,  ϊρθρο 33, παρϊγρ. 7, περύπτωςη β, που αναφϋρεται ςτισ «Κατϊργηςη κενών Ο 
ργανικών Θϋςεων του Δημόςιου Σομϋα, ςτην προςυνταξιοδοτικό και εργαςιακό εφεδρεύα»  η οπούα 
αναφϋρει πωσ «δεν υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ των παραγρ. 3 ϋωσ 6, του ϊρθρου (33) μεταξύ ϊλλων, «Σο 
ιατρικό, νοςηλε υτικό και παραώατρικό προςωπικό του ΕΤ, των δημόςιων νοςηλευτικ. Ιδρυμϊτ. των 
φορϋων Κοινωνικόσ Πρόνοιασ, του ΕΚΑΒ  καθώσ και των Αςφαλιςτικών Σαμεύων».   
 
Για το Νοςοκομεύου Πύργου και τουσ Ιατρούσ και τουσ εργαζόμενουσ ς αυτό: 
Εκφρϊζουμε την αντύθεςό μασ ςτην πρόθεςη ςυνϋνωςησ Κλινικών  και ςτο Νοςοκομεύο Πύργου, ςτην 
προτεινόμενη εφημερύα τομϋα η οπούα θα αποτελεύ μεγϊλο λϊθοσ, θα ϋχει ςυνϋπειεσ και θα προκαλϋςει 
μεγϊλα προβλόματα αν τελικϊ εφαρμοςτεύ,  επύςησ ζητϊμε την διενϋργεια αςφαλών εφημεριών με τισ 
απαιτούμενεσ ςυνθϋςεισ ειδικευμϋνων και ειδικευόμενων. Αυτό αφορϊ και την αςφϊλεια των 
προςερχόμενων πολιτών και των γιατρών νοςηλευτών. Ζητϊμε να πληρωθούν οι αμοιβϋσ των 
καθυςτερούμενων και δεδουλευμϋνων εφημεριών, να υπϊρξει πρόνοια για την μό περαιτϋρω μεύωςη 
των μιςθών ςτα πλαύςια του Ενιαύου νϋου μιςθολογύου, οι οπούοι ϋχουν μειωθεύ από την διαφορετικό 
φορολόγηςη των εφημεριών τουσ και να μην μειωθεύ το ποςό που θα διατεθεύ το νϋο ϋτοσ 2012, για 
εφημερύεσ ςόμερα που το Νοςοκομεύο Πύργου καλεύται να αντιμετωπύςει αυξημϋνεσ ανϊγκεσ κι 
αυξημϋνη προςϋλευςη πολιτών. Παρϋχουμε τϋλοσ την ομόθυμη ςτόριξό ςτα κλαδικϊ αιτόματα των 
νοςοκομειακών ιατρών. 
 
ασ ενημερώνουμε για την πρόθεςη να εφαρμοςτεύ η αναγραφό τησ δραςτικόσ ουςύασ και όχι τησ ε 
μπορικόσ ονομαςύασ ςτισ ςυνταγϋσ φαρμϊκων. Αυτό ςε πρώτη εκτύμηςη το θεωρούμε  ύποπτο και 
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επικύνδυνο. Επικύνδυνο να επιλϋγει το ςκεύαςμα που θα δοθεύ ςτον αςθενό όχι ο γιατρόσ που τον ϋχει 
εξετϊςει, αλλϊ ο φαρμακοποιόσ, που οφεύλει να εκτελϋςει την εντολό του ιατρού. 
 
Για το προςχϋδιο Νόμου του Τπουργεύου Τγεύασ που αφορϊ την «Ίδρυςη Επιςτημονικών Εταιρειών 
και Ιατρικών Ειδικοτότων-Ινςτιτούτου Εκπαύδευςησ και υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ Επιςτημών 
Τγεύασ-Σην απόκτηςη Ιατρικόσ Ειδικότητασ και την ςυνεχιζόμενη εκπαύδευςη των Ιατρών» το οπούο 
δεν ϋχει λϊβει την τελικό του μορφό, ωσ εκ τούτου δεν μπορούμε να το κρύνουμε ςτην ολότητϊ του, 
φαύνεται πϊντωσ ςε πρώτη εκτύμηςη, πωσ κινεύται ςε λϊθοσ κατεύθυνςη.  
Η θϋςη μασ εύναι πωσ πρϋπει να διαςφαλιςτεύ: 1. η αξιοκρατύα, 2. η αδιαβλητότητα ςτισ εξετϊςεισ, 
3.Η προτεραιότητα των γιατρών που αναμϋνουν, αρκετϊ χρόνια για λόψη ειδικότητασ και 4. Η 
ςταδιακό μετϊβαςη ςτην εφαρμογό του νϋου ςυςτόματοσ.  
 
Επύςησ ζητϊμε την τόρηςη επιςτημονικών κριτηρύων και την διαςφϊλιςη όλων όςων επιθυμούν να 
ςυμμετϋχουν ςτην ςυνεχιζόμενη εκπαύδευςη και ζητούμε ακόμη την ςυμμετοχό του κρϊτουσ ςτισ 
δαπϊνεσ τησ μετεκπαύδευςησ όλων των γιατρών (που το επιθυμούν). 
 
Έχουμε την πρόθεςη να ενημερώςουμε τουσ κοινωνικούσ Υορεύσ για τισ επερχόμενεσ αλλαγϋσ ςτον 
τρόπο που θα παρϋχεται η δημόςια κυρύωσ υγεύα ςτην ΠΥ και ςτην Βθμια υγεύα, καλώντασ ςτα 
γραφεύα του Ιατρικού υλλόγου, όλουσ τουσ εκπροςώπουσ των εργαζομϋνων και ςυνταξιούχων, 
όλουσ τουσ κοινωνικούσ φορεύσ οι οπούοι θα εύναι δϋκτεσ των δυςμενών αλλαγών που δρομολογούνται 
– μερικϋσ εκ των οπούων εύναι όδη ορατϋσ- και φυςικϊ τουσ αφορούν.    
 
 Για το ΣΑΤ και την αντιπροςωπεύα μασ ςτον Νομό Ηλεύασ (Πύργοσ) γνωρύζετε πωσ 
από τον Ι ούνιο με απόφαςη τησ Δςησ του ΣΑΤ καταργόθηκαν οι περιφερειακϋσ αντιπροςωπεύεσ –
όπου δεν υπόρχε μόνιμο γραμματειακό προςωπικό του ΣΑΤ και οι ειςφορϋσ μασ κατατύθενται ςε 
τραπεζικούσ λογαριαςμούσ.. 
 
 Από τον πρώτο καιρό εγγρϊφωσ ζητόςαμε   να κρατόςουμε  κϊποιεσ αρμοδιότητεσ 
(αςφαλιςτικϋσ ενημερότητεσ –βιβλιϊρια ςυνταγών κα). Οι επιςτολϋσ μασ όςαν επϊνω από τρεύσ 
αρχικϊ.  Πριν από 40 ημϋ ρεσ επικοινώνηςε μαζύ μου – με την βοόθεια και του Προϋδρου του 
Υαρμακευτικού υλλόγου. Ηλεύασ ο Πρόεδροσ του Σομϋα ΣΑΤ του ΕΣΑΑ κ. Μϊρ. Θεμιςτοκλϋουσ του 
εξϋθεςα τα προβλόματα, διαμαρτυρόθηκα για την ταλαιπωρύα που υφύςταται μεγϊλοσ αριθμόσ 
υγειονομικών και για απλϊ πρϊγματα  και με διαβεβαύωςε ότι θα προωθόςει νομοθετικό ρύθμιςη με 
την οπούα θα επανϋλθουν οι αντιπροςωπεύεσ ςτην περιφϋρεια με ςυγκεκριμϋνεσ αρμοδιότητεσ. 
Ζότηςα αυτό να επιταχυνθεύ. Πριν 10 ημϋρεσ με επιςτολό του ενημϋρωςε  ότι ϋγινε η νομοθετικό 
ρύθμιςη, ζότηςε να ενημερωθεύ   για τον αριθμό των υγειονομικών ςτον Νομό μασ, απαντόςαμε και 
ζητόςαμε και πϊλι επιτϊχυνςη διαδικαςιών. 
υγχρόνωσ δια τησ επιςτολόσ μασ κϊναμε γνωςτό ότι κι εδώ δεν εκτελούνται από τα Υαρμακεύα του 
Νομού οι ςυνταγϋσ του ΣΑΤ (διότι δεν καταβϊλλονται μϋςα ςε λογικϊ χρονικϊ όρια οι αμοιβϋσ για 
χορηγηθϋντα φϊρμακα)  και ότι δεν αποδύδονται οι αμοιβϋσ ιατρών που ϋχουν προςφϋρει υπηρεςύεσ 
Ιατρικών επιςκϋψεων και πρϊξεων (ακόμη και προ 3ετύασ και πλϋον) ςε αςφαλιςμϋνουσ του ΣΑΤ με 
εντολϋσ μϋςα από τα γνωςτϊ «χαρτϊκια» των Ιατρικών επιςκϋψεων και πρϊξεων. Θεωρόςαμε και τα 
δύο ωσ απαρϊδεκτα  να γύνονται ςε ϋνα Σαμεύο που το θεωρούμε και εύναι υγιϋσ. Έτςι ϋχουν 
(περιληπτικϊ) τα νϋα για την λειτουργύα του ΣΑΤ. Μϋςα ςε αυτόν την εβδομϊδα θα κϊνω νϋα 
(τηλεφωνικό) παρϋμβαςη με την ελπύδα ότι θα υπϊρξει λύςη ςτο πρόβλημα αυτό, κυρύωσ 
επαναλειτουργύασ τησ αντιπροςωπεύασ για βαςικϋσ εργαςύεσ. 
υνϊδελφοι όπωσ και ςτην αρχό αναφϋραμε εύναι όδη γεγονόσ πωσ βιώνουμε τερϊςτιεσ αλλαγϋσ ςτον 
τρόπο και την ποιότητα που παρϋχεται η υγεύα και το Ιατρικό ϋργο τόςο η Αθμια όςο και η Βθμια Υρο 
ντύδα (ςτην χώρα μασ). 
Με όχημα την μεγϊλη δημοςιονομικό κρύςη, το δημόςιο χρϋοσ και την Σραπεζιτικό κρύςη, επιχειρεύται μια 
τερϊςτια μεύωςη των δημόςιων δαπανών για την υγεύα, που λόγω και τησ υςτϋρηςησ ςτουσ μιςθούσ και 
την ανεργύα , εκ των πραγμϊτων ςυμπαραςύρει ςτην μεύωςό τουσ και τισ ιδιωτικϋσ δαπϊνεσ.       
 



Ειςόγηςη του Δ του Ι  Π Ο την Δευτϋρα 24 Δεκ 2011 ςτην ϋκτ Γ των μελών του          24 Οκτ. 11 6 

όμερα όλοι το ομολογούν ότι η Πολιτεύα ς αυτούσ τουσ δύςκολουσ καιρούσ θα πρϋπει να αντιμε 
τωπύςει με ιδιαύτερη φροντύδα την ςυμμετοχό τησ ςτισ δαπϊνεσ υγεύασ, φυςικϊ κϊτω από ϋλεγχο και 
εξορθολο γιςμό.    
 
 Δυςτυχώσ την ύδια ςτιγμό  – το ϋχω ειπεύ και προ 10μόνου - ύςωσ και διαχρονικϊ-  ανούγει 
δρόμουσ και προοπτικϋσ ςτα πολύ μεγϊλα επιχειρηματικϊ ςυμφϋροντα που ανούγουν παντού 
παραρτόματα, διαφημύζουν μειωμϋνεσ τιμϋσ ς οριςμϋνεσ εργαςτηριακϋσ πρϊξεισ – χωρύσ να ομιλούν για 
πλαφόν και για το ςύνολο αυτών που θα εκτελούν (επιδιώκοντασ την μεγϋθυνςη των πόρων που θα 
ειςπρϊττουν).  Και δεν αναφϋρουν ότι επιζητούν κυρύωσ ςυμβϊςεισ με το κρϊτοσ για να λαμβϊνουν την 
πολύ μεγϊλη με ρύδα των διατιθϋμενων ποςών κυρύωσ, από τον ΕΟΠΠΤ και τα ϊλλα Δημόςια Σαμεύα, 
εξοβελύζοντασ επαγγελματικϊ, από το ϋργο και το αντικεύμενό τουσ, τουσ μεμονωμϋνουσ ιδιώτεσ Ιατρούσ. 
Αυτούσ που ςτόριξαν και υλοπούηςαν εδώ και πϊρα πολλϊ χρόνια την πρωτοβϊθμια φροντύδα. 
 
 Έτςι οδηγούμεθα ςιγϊ ςιγϊ ςε μια περύεργη, πϋρα για πϋρα, «ιδιωτικοπούηςη υπηρεςιών 
υγεύασ» από τουσ λύγουσ και όχι από τουσ πολλούσ γιατρούσ, που για χρόνια κρύνονταν – κι όλο το 24ωρο 
- απ  ́όλουσ τουσ πολύτεσ.   
 Σο κρϊτοσ δεύχνει να επιθυμεύ την υποχώρηςη από τισ μεγϊλεσ ςυμμετοχϋσ δαπανών  για τουσ 
δημόςιουσ φορεύσ τησ υγεύασ. Επιθυμεύ την ςμύκρυνςη των οικονομικών μεγεθών ς αυτόν τον κρύςιμο 
τομϋα.Ίςωσ και την μετακύληςό τουσ. 
  Έτςι εκτιμϊμε πωσ οι πολύτεσ και ιδύωσ  οι πολλού με τα χαμηλϊ ειςοδόματα θα βιώςουν 
προβλόματα  και αναςφϊλεια. Και θα ϋχουμε υποχώρηςη  ςτουσ δεύκτεσ τησ υγεύασ. 
Όπωσ το ϋχουμε ξαναπεύ θεωρούμε πωσ, με την ςυνεργαςύα και του ιατρικού κόςμου, υπϊρχουν 
περιθώρια  εξ ορθολογιςμού των δαπανών για την υγεύα. 
Κυρύωσ με τον ϋλεγχο των προμηθειών ιδύωσ ςτην μεύωςη των τιμών των προςφερόμενων υλικών για 
υλικϊ επεμβατικών ό επανορθωτικών επεμβϊςεων και πρϊξεων κα,  αλλϊ και μεγϊλη μεύωςη των 
χρηςιμοποιούμενων φαρμϊκων.  
 
 Ζητϊμε ςυγχρόνωσ να ενιςχυθούν νομοθετικϊ και θεςμικϊ οι δυνατότητεσ των Ιατρικών 
υλλόγων να απομονώνουν τισ λύγεσ παραβατικϋσ ςυμπεριφορϋσ και την ςυντομότερη δικαςτικό 
εκκαθϊριςη των αποδεδειγμϋνα παραβατικών πρϊξεων. 
Υυςικϊ καταδικϊζουμε την κατευθυνόμενη επικοινωνύα  από  οριςμϋνα ΜΕ – που γύνεται για να ςτρϋψει 
την προςοχό των πολιτών από τα πραγματικϊ προβλόματα. 
 
Εμεύσ εν τϋλει θα εύμαςτε παρόντεσ, για να ενημερώνουμε υπεύθυνα, και για να αγωνιςτούμε για ϋνα επύ 
πεδο υπηρεςιών υγεύασ που το ϋχει  ανϊγκη ο πολύτησ, για να προςτατεύςουμε την ϋντιμη ϊςκηςη του 
Ιατρικού ϋργου,  για  να  εύμαςτε χρόςιμοι ςτον πολύτη. 

 
 

      Για το Δ του Ιατρικού υλλόγου Πύργου Ολυμπύασ 
 

                 Ο  Πρόεδροσ                                                                       Ο Γενικόσ  Γραμματϋασ 
 
       Νύκοσ π. Γαλανόπουλοσ                                                             Ιωϊν. Δϊρασ 
 


