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                 Ηράκλειο, 9/12/2011 

                
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Από 1
η
 ∆εκεµβρίου ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου µαζί µε τον 

Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο προχώρησε στην επίσχεση εργασίας µε τον 

Ο.Π.Α.∆. Η µακροχρόνια εµπειρία µας τόσο στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

του ΙΣΗ όσο και στον Π.Ι.Σ, µας επιτρέπει να επισηµάνουµε ότι σε 

όποιες κινητοποιήσεις και απεργίες εξήγγειλε ο Π.Ι.Σ. ή ο Ι.Σ.Η. δεν 

ανταποκρίθηκαν οι ιατροί επαρκώς. 

Με ποσοστά συµµετοχών που ποικίλουν από Ιατρικό Σύλλογο σε 

Ιατρικό Σύλλογο και από ειδικότητα σε ειδικότητα, η έναρξη της        

αναστολής είναι γεγονός.  

Με δεδοµένο ότι, εκ του διαµορφωθέντος νοµικού πλαισίου που 

ορίζει σαφώς  ότι ο Ο.Π.Α.∆. έχει ενσωµατωθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ότι 

το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν θα χρηµατοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την 

εξόφληση προς τους ιατρούς των εκκαθαρισµένων οφειλών του Ο.Π.Α.∆. 

µετά την 31/12/2010
*
 θα αναµενόταν η καθολική αναστολή των ιατρικών 

συµβάσεων αφού πλέον η διατήρησή της δεν έχει κανένα αντίκρισµα στο 

ιατρικό εισόδηµα. 

                                                           
*
 Ν. 3918, ΦΕΚ 31/2-3-2011, Άρθρο 19 § 5 

 



Η πραγµατικότητα συνάδελφοι είναι αµείλικτη και σαφέστατη. Ο 

Ο.Π.Α.∆. έχει ουσιαστικά καταργηθεί και πίσω του άφησε χρέη τα οποία 

δια νόµου ∆ΕΝ θα πληρωθούν. Προς επίρρωση δε αυτού του 

νοµοθετικού εφευρήµατος, έρχεται και η περαιτέρω απαλλαγή του  

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως καθολικού διαδόχου του Ο.Π.Α.∆. από τα χρέη του µε 

τον διαβόητο Ενιαίο Κανονισµό που ορίζει την παραγραφή των πέραν 

του έτους υποχρεώσεων του
*
. ∆εν µπορεί εποµένως κανένας να 

προσδοκά επιστροφή στις παλιές καλές µέρες όπου η σύµβαση µε το 

δηµόσιο εξασφάλιζε ένα ελάχιστο ιατρικό εισόδηµα. 

Οι ιατροί οφείλουν να ανασυγκροτηθούν και να αναδιαµορφώσουν 

την επαγγελµατική τους υπόσταση, σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα. Το 

καλώς νοούµενο επαγγελµατικό συµφέρον των ιατρών προασπίζεται και 

διασφαλίζεται µόνο µε την κοινή στάση και συµµετοχή. 

Μοναδικός τρόπος να διεκδικήσουµε την ελεύθερη 

συνταγογράφηση και την ελεύθερη ένταξη των ιατρών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

είναι να είµαστε ενωµένοι.  Σε λίγους µήνες θα δείτε να χάνονται και τα 

τελευταία δικαιώµατα που έχουµε σαν ιατροί (απελευθέρωση ιατρικού 

επαγγέλµατος- πλανοδιακή ιατρική, αλλαγή συνταγών από τα φαρµακεία 

κ.α.). 

Σύµφωνα µε τις «επίσηµες» διαρροές, στον ΕΟΠΥΥ θα µπουν 

5.000 ιατροί από τους περίπου 30.000 ελεύθερους επαγγελµατίες  µε 

εξευτελιστικές αµοιβές και χωρίς αντικειµενικά κριτήρια για 2 ή 3 

χρόνια, µετά θα αλλάξει ιατρούς αφού πρώτα θα απαξιώνονται λόγω 

φόρτου εργασίας, συνταγογράφησης, παραπεµπτικογραφίας. 

Η ιατρική κοινότητα στα πλαίσια της κοινωνικής της ευθύνης 

αποφάσισε την αναστολή και όχι την διακοπή των συµβάσεων, 

προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου 

                                                           
*
 *Αρ ΦΕΚ 2456/ 3-11-2011, Άρθρο 24 

 



να διεκδικούν από τον ασφαλιστικό τους οργανισµό τις δαπάνες ιατρικής 

περίθαλψης στις οποίες υποβάλλονται.  

Έτσι, σύµφωνα µε τις οδηγίες που εκδόθηκαν από τον Πανελλήνιο 

Ιατρικό Σύλλογο,  οι ασφαλισµένοι του ∆ηµοσίου θα καταβάλλουν 

προσωπικά τα ποσά που αναγνωρίζει το ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τις 

κρατικές τιµές, στους ελευθεροεπαγγελµατίες ιατρούς που έχουν 

αναστείλει την σύµβασή τους, θα λαµβάνουν τα νόµιµα παραστατικά και 

θα τα υποβάλλουν στις κατά τόπους ΥΠΑ∆, προς εκκαθάριση και 

εξόφληση. 

Η εξέλιξη του θέµατος µε δεδοµένη την δραµατική µείωση των 

εισοδηµάτων, θα έχει αναπόφευκτα σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις. 

Γίνεται όµως γενικότερα αποδεκτό ότι η περίθαλψη των ασφαλισµένων 

του ∆ηµοσίου δεν µπορεί να στηριχθεί στην άνευ αµοιβής ιατρική 

εργασία. 

Οι αρµόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, στην προσπάθεια τους   να 

ανακόψουν αυτή την εξέλιξη προκειµένου να αποφύγουν το κοινωνικό 

και πολιτικό κόστος, θα επιχειρήσουν µε θεµιτά και αθέµιτα µέσα να 

δυσφηµίσουν το ιατρικό σώµα και να παραπλανήσουν την κοινή γνώµη. 

Ενδεχοµένως θα υπάρξουν αντίποινα µέτρα του τύπου: της πλήρους 

κατάργησης των συµβάσεων, του αποκλεισµού από την ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση και της µη απόδοσης των δαπανών στους 

ασφαλισµένους. 

Καθίσταται απολύτως κατανοητό ότι όλα αυτά τα ενδεχόµενα 

µέτρα θα στρέφονται εναντίον των ασφαλισµένων, οι οποίοι χωρίς να 

έχουν καµία ευθύνη για την κατάσταση, θα αποστερηθούν των 

διευκολύνσεων που διασφαλίζει η απόφαση αναστολής των ιατρικών 

συµβάσεων µε τον ΟΠΑ∆, ώστε να εξακολουθήσουν να απολαµβάνουν 

χωρίς προσωπική επιβάρυνση, τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονταν 

προηγουµένως. Σε αυτήν την περίπτωση τον λόγο έχουν οι ίδιοι οι 



ασφαλισµένοι του ∆ηµοσίου, µέσω των αντιπροσωπευτικών τους 

Φορέων. 

Αν σε αυτή την κρίσιµη ιστορικά περίσταση οι Φορείς 

εκπροσώπησης των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και των Συνταξιούχων, δεν 

παρέµβουν δυναµικά, και µε τους τρόπους που γνωρίζουν για να 

προστατεύσουν τα µέλη τους, θα έχουν αυτοκαταργηθεί συναινώντας 

ουσιαστικά στην δραµατική υποβάθµιση του επιπέδου περίθαλψης των 

ασφαλισµένων.    

Τέλος, θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι η ευθύνη της 

επαγγελµατικής διασφάλισης ανήκει αποκλειστικά στους ίδιους τους 

ιατρούς. Οι Ιατρικοί σύλλογοι και ο Π.Ι.Σ. έχουν τη δύναµη και µπορούν 

να προστατεύσουν τους ιατρούς από την κάθε αυθαιρεσία, µόνο όταν οι 

ιατροί συσπειρώνονται και εφαρµόζουν τις συλλογικές αποφάσεις. Όταν 

οι αποφάσεις των θεσµικών φορέων υπονοµεύονται και δεν 

εφαρµόζονται, τότε οι φορείς αποδυναµώνονται και δεν µπορούν να 

προστατεύσουν κανένα. Στις δραµατικές αλλαγές που επέρχονται στον 

χώρο της υγείας κανείς δεν µπορεί να αισθάνεται προσωπικά ασφαλής. 

Μόνο κάτω από την οµπρέλα της κοινής στάσης και της συνολικής 

εφαρµογής των συλλογικών αποφάσεων, µπορεί να διασφαλιστεί η 

αξιοπρεπής άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος σε βάθος χρόνου. 

 

 

Για τον Ι.Σ.Η. 

 

 

     Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραµµατέας 

Πασπάτης Γρηγόριος   Καραντινός Γεώργιος  

 

  


