
 

 

 

Προς        Αθήνα, 26/9/2022 

τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας  Α.Π. 13730 

τα μέλη της Γ.Σ. του Π.Ι.Σ.  

και Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες /Ιατρικές Επαγγελματικές Ενώσεις 

 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,  

 

Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 συναντηθήκαμε με την ηγεσία του Υπουργείου 

Υγείας. Από πλευράς Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου συμμετείχαν ο Πρόεδρος, κ. 

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο Β’ Αντιπρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος, ο 

Ταμίας κ. Βασίλειος Ψυχογυιός και από πλευράς Υπουργείου ο Υπουργός Υγείας, κ. 

Αθανάσιος Πλεύρης και η Αν. Υπουργός, κ. Ασημίνα Γκάγκα. Παρών ήταν και ο 

Νομικός Σύμβουλος του ΠΙΣ.  

 

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω θέματα:  

 

1. Προσωπικός ιατρός 

Αναμένεται η ένταξη όλων των κατηγοριών ιατρών που προβλέπονται στο 

νόμο σταδιακά σε επόμενο χρόνο, ενώ η εφαρμογή των αντικινήτρων 

αναστέλλεται και δεν προβλέπονται νέα κίνητρα ή αντικίνητρα. Κατά 

συνέπεια, όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στον θεσμό χωρίς να συμβληθούν με 

τον ΕΟΠΥΥ, η δυνατότητα αυτή θα δοθεί αργότερα. Οι ιατροί ειδικοτήτων, 

σύντομα, θα γνωρίζουν την προτεινόμενη σύμβαση εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ 

που θα περιγράφει τα καθήκοντά τους για τον θεσμό του προσωπικού τα οποία 

θα περιορίζονται σ’αυτόν τον ρόλο και μόνο.  

 

2. Πρόθεση του Υπουργείου είναι, η συζήτηση για τη συλλογική σύμβαση 

εργασίας των ιατρών λοιπών ειδικοτήτων που είναι συμβεβλημένοι με τον 

ΕΟΠΥΥ, να ξεκινήσει άμεσα.  

 

3. Σε ό,τι αφορά στο clawback,  ζητήθηκε μετ’ επιτάσεως η πλήρης κατάργησή 

του. Από πλευράς Υπουργείου αναμένονται επικαιροποιημένες 

συνταγογραφικές οδηγίες για άμεση εφαρμογή από την ΗΔΙΚΑ και υπάρχει 

θετική προσέγγιση για την ιατρική επίσκεψη των εργαστηριακών ιατρών, ενώ  

καταβάλλεται  και προσπάθεια για επιπλέον ενίσχυση του προϋπολογισμού.  

 



 

 

4. Σε ό,τι αφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ζητήθηκε η άμεση εξόφληση όλων 

των εκκρεμών πληρωμών προς τους ιατρούς του ΕΣΥ και προς όσους 

προσέφεραν τις υπηρεσίες τους μέχρι τώρα, καθώς επίσης και η αποκατάσταση 

των μισθών σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, ενώ τονίστηκε η 

αναγκαιότητα γενναίων αυξήσεων στο ιατρικό μισθολόγιο, προκειμένου να 

είναι ελκυστική η εργασία στα νοσοκομεία μας. Επισημάναμε ακόμη ότι οι 

επιτάξεις υπηρεσιών ιατρών (αναισθησιολόγων) δεν μπορούν να αποτελούν 

λύση του προβλήματος των ελλείψεων προσωπικού.  

Το προσχέδιο νόμου που προβλέπει αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις των 

ιατρών του ΕΣΥ, πριν τεθεί στη δημόσια διαβούλευση που αποτελεί μέρος της 

κοινοβουλευτικής διαδικασίας, θα αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς διαλόγου 

με τον Π.Ι.Σ. και τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, με διαδικασία ανάλογη 

αυτής που ακολουθήθηκε για το νομοσχέδιο του προσωπικού ιατρού.  

 

Στο πλαίσιο αυτό ορίστηκε αρχική συζήτηση της αναπληρώτριας Υπουργού με 

το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, στην οποία 

προσερχόμαστε με τις θέσεις μας, όπως έχουν διαμορφωθεί στις συνόδους των 

Προέδρων και τη Γενική Συνέλευση.  

 

Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. 

 

 

 

Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος 

Πλαστικός Χειρουργός 

 

 


