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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Σηε ρζεζηλή Σπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο, 15/12/2011 θαη ώξα 13.30, έγηλε
ελεκέξσζε από ηνπο Υπνπξγνύο, θ. Α. Λνβέξδν θαη θ. Γ. Κνπηξνπκάλε θαη ην Γηνηθεηή ηνπ ΔΟΠΥΥ θ. Γ.
Βνπδνύξε κε ζέκα:
«Δλεκέξσζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ.5 ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο,

ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Παξνρώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο (Δ.Ο.Π.Υ.Υ.)».

Παξαζηήθακε, κόλν γηα ελεκέξσζε, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο (ρσξίο δπλαηόηεηα παξεκβάζεσλ,
εξσηήζεσλ θιπ).
Αλαθνηλώζεθε από ηνπο αξκόδηνπο Υπνπξγνύο όηη ζα γίλεη πύθμιζη για δςναηόηηηα ζςνηαγογπάθηζηρ
και αναγπαθήρ παπακλινικών εξεηάζεων ζε όλοςρ ηοςρ γιαηπούρ ζςμβεβλημένοςρ ή μη με ηον
ΕΟΠΤΤ. Οη θηλεηνπνηήζεηο ηνπ ηαηξηθνύ θόζκνπ θαη ν αγώλαο έθεξαλ θάπνηα απνηειέζκαηα.
Μέρξη ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ γηαηξώλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ (ε πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζα αξρίζεη κέζα
Ιαλνπαξίνπ 2012), ζην κεηαβαηηθό ζηάδην θαη από 1/1/2012, παξαηείλνληαη νη ζπκβάζεηο ησλ γηαηξώλ κε ηνλ
ΟΠΑΓ θαη ηνλ ΟΑΔΔ, αιιά κέρξη 200 επηζθέςεηο θαηά αλώηαην όξην κεληαίσο, κε ακνηβή 10 επξώ θαη’
επίζθεςε.
Όζνλ αθνξά ηνπο γηαηξνύο θαη ηελ πεξίζαιςε ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΙΚΑ δελ αλεθέξζε πέξαλ ησλ
ζεκεξηλώλ δεδνκέλσλ ηίπνηε ην λεόηεξν.
Σαο ελεκεξώλνπκε επίζεο όηη καο δηαβεβαίσζαλ όηη ζα θαηαηεζεί ηξνπνινγία, ώζηε νη γηαηξνί ηνπ ΙΚΑ λα
ζπλερίζνπλ λα ακείβνληαη κε ην πξνεγνύκελν Δληαίν Μηζζνιόγην (3205/2003) δηόηη ην λέν Δληαίν Μηζζνιόγην
(4024/2011) ζπλαξηά ακνηβή κε βαζκνύο, νη νπνίνη δελ ππάξρνπλ ζηνπο γηαηξνύο.
Γεδνκέλνπ επίζεο, όηη νη ππεξεζίεο κηζζνδνζίαο ζηνλ ΔΟΠΥΥ δελ έρνπλ νξγαλσζεί αθόκε, νη ξπζκίζεηο πνπ
ππνζρέζεθαλ νη αξκόδηνη λα θάλνπλ, είλαη νη ακνηβέο ησλ γηαηξώλ ηνπ ΙΚΑ θαη ηνπ ινηπνύ πξνζσπηθνύ λα
ζπλερίζνπλ από ην ΙΚΑ (κέζα από ζπκςεθηζκό εηζθνξώλ- κηζζνδνζίαο), κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο
νξγάλσζεο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηώλ.
Θα αθνινπζήζεη θαη λεόηεξε ελεκέξσζή ζαο ζηηο επόκελεο εκέξεο, κεηά από δηεπθξηλίζεηο επηκέξνπο
δεηεκάησλ, πνπ αθνξνύλ ηηο ιεηηνπξγίεο καο σο γηαηξώλ, θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξίζαιςεο γεληθόηεξα.
Ο αγώλαο γηα ηα πξνβιήκαηά καο είλαη ζπλερήο, αδηάθνπνο, νη ιύζεηο όπσο δηαθαίλνληαη δύζθνιεο, νη
δηαθεξύμεηο ησλ αξκνδίσλ είλαη λεθειώδεηο, ε εγξήγνξζε θαη ε αγσληζηηθή εηνηκόηεηα ζα πξέπεη λα
παξακέλεη ηζρπξή.
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