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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ι.Σ.
 Προσφυγή στο ΣτΕ για τις συντάξεις και το εφάπαξ
 Δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση έκδοσης ΚΥΑ για την έκδοση άδειας
επαγγέλματος και τίτλου ειδικότητας από τον ΠΙΣ
 Να προχωρήσει η στελέχωση των μονάδων υγείας

Την προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των εφαρμοστικών αποφάσεων του
νόμου για το ασφαλιστικό, που αφορούν τη σύνταξη και το εφάπαξ, αποφάσισε μεταξύ
άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Κατά τη συνεδρίασή του την Παρασκευή 29 Ιουλίου, το Δ.Σ. έδωσε εντολή στον νομικό
σύμβουλο του Π.Ι.Σ. κ. Χάρη Πολίτη να καταθέσει άμεσα προσφυγή στο ΣτΕ, όπως είχε
αποφασισθεί και σε προηγούμενη συνεδρίαση.

Παράλληλα, όρισε τον Πρόεδρο του Π.Ι.Σ. κ. Μιχαήλ Βλασταράκο και τον Γενικό Γραμματέα
κ. Δημήτρη Βαρνάβα ως εκπροσώπους του στην Επιτροπή που σύστησε ο Υπουργός
Εργασίας, προκειμένου να μελετήσει τη δυνατότητα σύστασης Επαγγελματικού Ταμείου
Υγειονομικών ως καθολικού διαδόχου του Ταμείου Πρόνοιας και Στέγης Υγειονομικών.

Επίσης, ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. μετέφερε στα μέλη του Δ.Σ. την ενημέρωση που είχε από τον
Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρη Μπερσίμη για τις αποπληρωμές των παρόχων υγείας.
Συγκεκριμένα, οι αποπληρωμές (επισκέψεις, διαγνωστικές κλπ) έχουν ολοκληρωθεί για τους
μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που αφορούν ενστάσεις ή
κάποιες παραλείψεις. Η αποπληρωμή του Μαρτίου θα γίνει μέχρι τα μέσα του Αυγούστου.

Σχετικά με την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, όσον αφορά το ΝΑΤ και το Ταμείο
των Μ.Μ.Ε., εκταμιεύθηκε σχετικό κονδύλι από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης. Υπενθυμίζεται ότι η αγωγή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για την
καταβολή των υπόλοιπων ληξιπρόθεσμων έχει προσδιοριστεί για τις 3 Νοεμβρίου 2016
(μετά από αναβολές λόγω της αποχής των δικηγόρων).

Καθυστερήσεις στην έκδοση ΚΥΑ για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλου
ειδικότητας

Επιπροσθέτως, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου εξέφρασε την έντονη
δυσφορία του για την κωλυσιεργία από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών στην
υπογραφή για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά την έκδοση της
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλου ειδικότητας από τον ΠΙΣ.

Παρά τις προσλήψεις προσωπικού, τη δημιουργία ηλεκτρονικής και λοιπής υποδομής από
πλευράς του ΠΙΣ, και την υπογραφή της σχετικής απόφασης από το Υπουργείο Υγείας, το
θέμα δεν έχει προχωρήσει λόγω καθυστερήσεων στην υπογραφή της ΚΥΑ από το Υπουργείο
Οικονομικών.

Οι καθυστερήσεις αυτές προκαλούν ερωτηματικά και προβλήματα ανεπίτρεπτα για μία
Πολιτεία που πρέπει να εφαρμόζει τους Νόμους. Η κυβέρνηση αδυνατεί να ολοκληρώσει μία
διαδικασία, η οποία θα έπρεπε ήδη να εφαρμόζεται.
Οι παρεμβάσεις του ΠΙΣ είναι και θα είναι συνεχείς έως ότου υλοποιηθεί η διάταξη του
Νόμου.

Ιατρικό Μισθολόγιο και στελέχωση των Μονάδων Υγείας

Παράλληλα, τα μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ συζήτησαν τα θέματα του Ειδικού Ιατρικού Μισθολογίου
και των προβλημάτων που υπάρχουν στις δημόσιες μονάδες υγείας λόγω της ελλιπούς
στελέχωσής τους.

Σε ότι αφορά το Ειδικό Ιατρικό Μισθολόγιο, ο Π.Ι.Σ. παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα
παρεμβαίνει όπου και όποτε χρειάζεται, ώστε να διασφαλιστούν οι αποδοχές των
νοσοκομειακών γιατρών, δεδομένης μάλιστα της πρόσθετης παρέμβασης του Π.Ι.Σ. υπέρ της
προσφυγής που άσκησε προ έτους η ΟΕΝΓΕ για την αποκατάσταση του Ειδικού Ιατρικού
Μισθολογίου.

Επίσης, το Υπουργείο Υγείας οφείλει να δώσει μεγάλος βάρος στη στελέχωση των
Νοσοκομείων, των ΠΕΔΥ, των Κέντρων Υγείας κ.λπ.. Πρέπει να προχωρήσει σε προσλήψεις
προσωπικού με γρήγορες διαδικασίες, προκειμένου να καλυφθούν οι ολοένα αυξανόμενες
ανάγκες των πολιτών. Τα όρια αντοχής του συστήματος έχουν εξαντληθεί.

Οι παρεμβάσεις του ΠΙΣ προς τους αρμοδίους φορείς θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό,
καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα προβλήματα των πολιτών – ασφαλισμένων και μη

- συνεχώς οξύνονται, ενώ οι γιατροί και οι λοιποί υγειονομικοί βρίσκονται στα όρια της
εξάντλησης, σωματικής, ψυχικής και οικονομικής.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

