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Αγαπητέ Συνάδελφε,

Σύμφωνα με την λίστα των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ προκύπτει ότι 
έχετε υποβάλλει δήλωση ένταξής σας στον οργανισμό. Βρίσκεστε δηλαδή στη μειοψηφία 
των συναδέλφων μας που παρά τις περί του αντιθέτου συστάσεις του ΠΙΣ, της έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων όλης της χώρας και της Γενικής 
Συνέλευση του ΙΣΙ, προχωρήσατε, πριν ακόμα καθοριστούν όλες οι παράμετροι άσκησης του 
ιατρικού λειτουργήματος υπό το νέο καθεστώς, στην υποβολή δήλωσης συνεργασίας με τον 
ΕΟΠΥΥ, αψηφώντας έτσι έμπρακτα τους αγώνες του ιατρικού σώματος. Κάθε απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτική για τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου και η μη τήρησή της 
επιφέρει πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου. 

Η πίεση των Ιατρικού Συλλόγων και των άλλων Φορέων άρχισε να αποδίδει 
καρπούς. Ήδη από τον αγώνα μας έχουμε τα πρώτα ορατά αποτελέσματα, όπως η 
παραχώρηση του δικαιώματος  συνταγογράφησης και παραπομπής εξετάσεων από όλους 
τους γιατρούς είτε είναι συμβεβλημένοι στον ΕΟΠΥΥ είτε όχι. 

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

● Καθιέρωση Γενικής Συλλογικής Σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τον Π.Ι.Σ., μετά από 
επίσημη διαπραγμάτευση, που θα καθορίζει όλα τα ζητήματα απασχόλησης, 
ασφάλισης, αμοιβής και ελέγχου, η οποία θα δίδει τη δυνατότητα σε όλους τους 
ιατρούς που επιθυμούν, να συμβάλλονται, αμειβόμενοι κατά πράξη και περίπτωση.

● Ανάκληση των 2456/3-11-2011 ΚΥΑ που αφορούν τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών 
Υγείας του ΕΟΠΥΥ και τις αμοιβές των συμβεβλημένων ιατρών, μαζί με τις 
προτεινόμενες από τον ΕΟΠΥΥ τροποποιήσεις που συντάχθηκαν χωρίς να ληφθεί 
υπόψη καμία από τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις της ιατρικής κοινότητας.

● Άμεση νομοθετική ρύθμιση και καταβολή των οφειλών του ΟΠΑΔ και των λοιπών 
Οργανισμών στους δικαιούχους ιατρούς.
Ελπίζουμε ότι μέσα από την αγωνιστική διάθεση και τη συσπείρωση όλων των 

γιατρών μελών του ΙΣΙ, θα καταφέρουμε να διεκδικήσουμε τη βέλτιστη λύση για τους 
ασφαλισμένους και τους λειτουργούς Υγείας, μέσα σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για τη 
χώρα μας, και σας καλούμε να αναθεωρήσετε άμεσα τη στάση σας αποσύροντας τη δήλωσή 
σας στον ΕΟΠΥΥ.

 
Για το ΔΣ του ΙΣΙ

 
Η Πρόεδρος                                                                                     Ο  Γραμματέας

 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΑΡΑ           ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

 
 
 
 

ΥΓ. Επισυνάπτεται η απόφαση της ΓΣ


