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Οικονομικές εκκρεμότητες 
Ασφαλιστικών Ταμείων

Διαμαρτυρία της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών 
Καρδιολόγων Ελλάδος

Προς το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. 

Η υπομονή μας εξαντλήθηκε, οι ασθενείς μας, θεωρούν 
ότι αμειβόμαστε όταν μας «πετάνε» τα χαρτάκια με τις εντο-
λές… Γενική ούρων:1,76 eu, Γενική αίματος:2,88eu, Σάκ-
χαρο:2,26eu, Ακτινογραφία άκρας χειρός F:1,76eu, άκρας 
χειρός F/P:2,88eu, Ακτινογραφία θώρακος:4,05eu και όλα 
αυτά μικτά, αμφιβάλλοντας αν οι τιμές αυτές καλύπτουν τα 
αναλώσιμα που χρειάζονται προκειμένου να γίνουν.

Οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί κουράστηκαν πλέον 
να περιμένουν και να μένουν απλήρωτοι από τον Ο.Π.Α.Δ. 
από τον Νοέμβριο του 2009 ενώ από τα άλλα Ασφαλιστι-
κά Ταμεία ακόμη και περισσότερο. 

Ζητάμε από το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. να προχωρήσουμε από κοι-
νού σε κινητοποιήσεις μέσα στο Νοέμβριο του 2010. 

Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν γιατί δεν υφίστα-
ται συλλογική σύμβαση εργασίας, όμως το πρόβλημα με τα 
τεράστια ποσά που μένουν απλήρωτοι οι Ιατροί έχει πλέον 
δημιουργήσει βιοποριστικό ζήτημα σε αρκετές ιατρικές οι-
κογένειες, ιδιαίτερα των εργαστηριακών κλάδων. 

Περιμένουμε τις αποφάσεις σας για μία από κοινού διεκ-
δίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Ιωάννης Δατσέρης Κώστας Κουμάκης

Οι Ελευθεροεπαγγελματίες Καρ-
διολόγοι είναι μία μαχόμενη ομάδα 
χωρίς εξασφάλιση και χωρίς μισθό 
οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους στον τομέα της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας. Μόνο τους εισό-
δημα είναι τα ιδιωτικά τους ιατρεία 
τα οποία προσφέρουν στον Έλληνα 
ασθενή τις καλύτερες υπηρεσίες τους 
μέσα από τις παροχές των ασφαλιστι-
κών ταμείων. 

Τα τελευταία έτη υφιστάμεθα μία 
άνευ προηγουμένου απαξίωση της 
εργασίας μας με συνεχείς καθυστε-
ρήσεις πληρωμών οι οποίες το τελευ-
ταίο έτος έχουν ξεπεράσει στα ασφα-
λιστικά ταμεία και τα 2 χρόνια

Είναι κατανοητό λοιπόν ότι τα ελ-
λείμματα μπορούν να μηδενιστούν 
στο δημόσιο τομέα εάν δεν πληρώνο-

νται αυτά τα οποία οφείλονται στους 
γιατρούς και φυσικά και σε άλλες πα-
ραγωγικές τάξεις. 

Το ύψος των αμοιβών έχει απαξι-
ώσει κάθε ιατρική πράξη. Μία ιατρι-
κή επίσκεψη στοιχίζει 20€ μία δοκι-
μασία κοπώσεως 28,11€, ένα Ηolter 
ρυθμού 12,38€. 

Σε όλα αυτά θα πρέπει να υπολογι-
στεί και το λειτουργικό κόστος το οποίο 
στοιχίζει μία εξέταση και έτσι το ουσι-
αστικό όφελος δεν υπάρχει στις περισ-
σότερες από αυτές τις πράξεις. 

Έτσι λοιπόν οι παροχές που δίνει 
το ασφαλιστικό σύστημα ουσιαστικά 
είναι παροχές που δίνουν οι Έλληνες 
Ιατροί συμβεβλημένοι με τα ασφαλι-
στικά ταμεία οι οποίοι δεν πληρώνο-
νται και παρά ταύτα θέλοντας να τη-
ρήσουν τον όρκο τους συνεχίζουν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χω-
ρίς να αμείβονται. 

Τα ίδια προβλήματα έχουν φυσικά 
και όλες οι υπόλοιπες ομάδες ιατρών 
ανάλογα με την ειδικότητά τους, όπου 
και εκεί οι ιατρικές πράξεις είναι υπο-
τιμολογημένες.

Γι’ αυτό λοιπόν σας καλούμε όλους 
ο καθένας με την δική του δύναμη να 
διατυμπανίσει αυτά τα προβλήματα 
μας και να βοηθήσει στην βελτίωση 
του ασφαλιστικού συστήματος. 

Κανείς δεν περισσεύει. Όλοι μαζί μπο-
ρούμε να βελτιώσουμε για το καλύτε-
ρο την υγεία του Ελληνικού λαού. 

Μετά τιμής 

 Ο πρόεδρος  Ο Γεν Γραμματέας
 Φ.Ν. Πατσουράκος Β. Δημόπουλος

Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος
Χαρ. Τρικούπη 12 & Καρεάδου 1, Ηλιούπολη
Τηλ.: 2109924980-9959181 • Fax: 210-9916854
e-mail: enosieke@yahoo.gr
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Ισοτιμία ιατρικών πιστοποιητικών, γνωματεύσεων και συνταγών, 
ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς 

που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς

Σας παραθέτουμε την επιστολή που λάβαμε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγυής

Αθήνα 17-9-2010 
Αρ. Πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Α. Παπαγιαννοπούλου 
Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 50 Ταχ. Κώδικας: 10438 
Τηλέφωνο: 210 5239689 
Fax: 210 5233563

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Ισοτιμία ιατρικών πιστοποιητικών, γνωματεύσεων και συνταγών, 
ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. 
ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς»
ΣΧΕΤ: 1. Ο Νόμος 3418 (τ, Α’ ΦΕΚ 287/28-11-2005), «Κώδικας Ιατρικής 
Δεοντολογίας».
2. Ο Νόμος 3627 (τ. Α’ ΦΕΚ 292/24-12-2007), «Κύρωση α) Σύμβασης 
Δωρεάς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκομείο Παίδων - Η 
Αγία  Σοφία», β) Σύμβασης μεταξύ του Σωματείου «Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλ-
λες διατάζεις».
3. Το με αρ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 81316/10-6-2008 έγγραφο της Υπηρεσί-
ας μας με θέμα «Διεξαγωγή παρακλινικών εξετάσεων για την έκδοση ατο-
μικών βιβλιαρίων υγείας εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού εν-
διαφέροντος».
4. Το με αρ. πρωτ, Υ1/ΓΠ. 106512/3-֊9-2010 έγγραφο της Υπηρεσίας μας 
με θέμα «Χορήγηση πιστοποιητικού υγείας σε υπηκόους τρίτων χωρών».

Κατόπιν επανειλημμένων ερωτημάτων που τίθενται τηλεφωνικά στην 
Υπηρεσία μας αϊτό άλλα Υπουργεία καθώς και από Δ/νσεις Δημόσιας 
Υγείας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, αναφορικά με την ισοτιμία 
ιατρικών πιστοποιητικών, γνωματεύσεων και συνταγών, ανεξάρτη-
τα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ,Δ. ή 
Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ, 2, του άρθρου 6 του Ν. 3627/2007 
(σχετ. 2) και τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 5 του Ν. 3418/2005 
(σχετ. 1), «τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, 
καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους 
τύπους. έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νό-
μιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρ-

τητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.ΠΔ.Δ. 
ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πι-
στοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστι-
κά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού».
Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 3418/2005 
(σχετ. 2), «η έκδοση αναληθών πιστοποιητικών συνιστά πειθαρχι-
κό και ποινικά αδίκημα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιώτες 
ιατροί που εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές 
που τα εκδίδουν, θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια που έχει ο 
όρος στον Ποινικό Κώδικα».

Εισηγητής:
Προϊστάμενος Τμήματος 
Προϊστάμενος Δ/νσης
Προϊσταμένη Γεν. Δ/νσης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Όλα τα Υπουργεία
Γρ. κ.κ. Υπουργών
2. Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας
Δ/νσεις Υγείας - Πρόνοιας
Έδρες τους
3. Υ.ΠΕ. της χώρας
(με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλα τα Νοσοκομεία και Κέ-
ντρα Υγείας αρμοδιότητας τους)
4. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ/νση Ασφάλισης 
Ασθένειας και Μητρότητας Σταδίου 29, 10559 Αθήνα
(Με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία) 
5. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
Πλουτάρχου 3, 10675, Αθήνα 
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του) 
6. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, 11854, Αθήνα 
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. κ. Υπουργού
2. Γρ. κ.κ. Υφυπουργών
3. Γρ. κ.κ. Γενικών Γραμματέων
4. Γρ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής
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