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ΑΠΟΥΑΕΙ   ΓΕΝΙΚΗ   ΤΝΕΛΕΤΗ 

ΙΑΣΡΙΚΟΤ   ΤΛΛΟΓΟΤ   ΠΑΣΡΩΝ   19/01/2016 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19/01/2016 έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ, 

θαηά ηελ νπνία νκόθσλα απνξξίθζεθε ην λέν ζρέδην ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη 

πάξζεθαλ νη αθόινπζεο απνθάζεηο: 

 

1. απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, επηζρέζεηο εξγαζίαο, ζπκκεηνρή ζε ζπιιαιεηήξηα, 

παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηεκνληθνύο θνξείο ζε θεληξηθό 

θαη ηνπηθό επίπεδν. 

2. Καηάζεζε κελπηήξηαο αλαθνξάο κε απόδνζε επζπλώλ γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαηαιήζηεπζε 

ηνπ ηακείνπ (ζθάλδαιν ρξεκαηηζηεξίνπ, δνκεκέλα νκόινγα, PSI, αλαθεθαιαηνπνίεζε 

ηξαπεδώλ, δηνηθεηηθέο παξαιείςεηο θαη παξαβάζεηο, θιπ). 

3. πκκεηνρή ζε Παλειιήληα θηλεηνπνίεζε αλαζηνιήο ηεο ζπληαγνγξάθεζεο. 

4. Οκαδηθή ζηάζε πιεξσκώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζην ΔΣΑΑ-ΣΤ. 

5. Δπηθνηλσλία κε πνιηηηθνύο παξάγνληεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ δπζκελώλ ζπλεπεηώλ ηνπ 

ζρεδίνπ αζθαιηζηηθνύ. 

6. Παξαπνκπή ζε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ηαηξώλ - βνπιεπηώλ πνπ ζα ππεξςεθίζνπλ ην 

λνκνζρέδην ζηε Βνπιή.  

7. ε πεξίπησζε ςήθηζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ, αίηεζε αθύξσζεο ζην πκβνύιην Δπηθξαηείαο 

κε ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ.  

 

Θέηνληαο θόθθηλεο γξακκέο ζηηο δηεθδηθήζεηο καο, δεηνύκε:  

 Σελ άκεζε απόζπξζε ηνπ απαξάδεθηνπ από θάζε άπνςε λνκνζρεδίνπ κε έλαξμε 

δηαιόγνπ από μηδενική βάζη.  

 Σην πλήπη ανακεθαλαιοποίηζη ηνπ απηνρξεκαηνδνηνύκελνπ ηακείνπ καο θαη 

ησλ θαηαιεζηεπκέλσλ απνζεκαηηθώλ ηνπ. 

 Σην άππηκηη ζσέζη ανηαποδοηικόηηηαρ αζθαλιζηικών ειζθοπών κε ηζόηηκν 

θαη δίθαην πνζνζηό αλαπιήξσζεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζύληαμεο ζε ηαηξνύο 

δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα.  

 Σην ίζη μεηασείπιζη και εξομοίυζη ηος ύτοςρ ηηρ αζθαλιζηικήρ ειζθοπάρ ζε 

απόιπηνπο αξηζκνύο κεηαμύ ηδησηηθνύ θαη δεκνζίνπ ηνκέα.  

 Να πποζμεηπηθούν υρ ζςνηάξιμερ, οι επγαηοώπερ ηυν εθημεπιών.  

 Οη απνδνζείζεο εηζθνξέο ζηον κλάδο ηυν μονοζςνηαξιούσυν λα δηαηεξήζνπλ 

ηελ αληαπνδνηηθόηεηα ηνπ 50%.  

Απιθ. Ππυη.:882  
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 Πξνζπάζεηα δηάζσζεο ηνπ κλάδος ππόνοιαρ. 

 Η πξνζηαζία ηυν νέυν και ηυν ςποαπαζσολούμενυν ιαηπών.                                                                                     

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, παξνπζηάζηεθε ελ ζπληνκία από ηνλ Τπνδηνηθεηή ηεο 

6
εο

 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, θ Κσζηαθηώηε Γεκήηξε, ην πξνζρέδην ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο πνπ ζα μεθηλήζεη πηινηηθά από ην λνκό Αραΐαο.  

Θα εθαπμοζηεί ηο ζσέδιο ΠΦΤ ηος κ Μπένος με ίδπςζη μονάδυν οικογενειακήρ ιαηπικήρ 

και ζηελέσυζη ηυν πεπιθεπειακών ιαηπείυν και ηυν κενηπικών μονάδυν με 

οικογενειακούρ ιαηπούρ και κάποιερ βαζικέρ ειδικόηηηερ μέζα από ηο δίκηςο ηυν ιαηπών 

ηος ππώην ΘΚΑ ή ηυν ζςμβεβλημένυν ιαηπών ηος ΕΟΠΤΤ, με ζαθή οπιοθέηηζη και 

πεπιοπιζμό ηυν ειδικοηήηυν πος ενηάζζονηαι ζηην ΠΦΤ. Θα ππάξμεη έλα αξρηθό 

κεηαβαηηθό ζηάδην κε ηελ ηειηθή κνξθή εξγαζηαθήο ζρέζεο, ηην πλήπη και αποκλειζηική 

απαζσόληζη. Θα αναπηςσθούν δημόζια επγαζηήπια αναθοπάρ πνπ ζα εμππεξεηνύλ ηηο 

αλάγθεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηηο δεκόζηεο δνκέο.  

Ανηιππήζειρ εκθπάζηηκαν από ηην πλειοτηθία ηυν ζςμβεβλημένυν ιαηπών ηος ΕΟΠΤΤ 

για ηο ζσέδιο ηηρ μεηαππύθμιζηρ και ηην επιλογή ηηρ Πάηπαρ με πλούζιο δίκηςο 

εξςπηπέηηζηρ υρ πιλοηική πόλη εθαπμογήρ ηος νέος Νομοζσεδίος.  

Αλαιύζεθε ε δξακαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη νη εξγαζηεξηαθνί 

ηαηξνί, κεηά ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο με ηην ακπαία ςποκοζηολόγηζη ηυν 

αιμαηολογικών εξεηάζευν πος δεν καλύπηοςν ηα βαζικά κόζηη ππομήθειαρ αναλώζιμυν 

θαπμάκυν και ζςνηήπηζηρ μησανημάηυν κάηυ από ηα όπια αζθαλείαρ για ηη διαζθάλιζη 

ηηρ ποιόηηηαρ ηυν διαγνυζηικών ςπηπεζιών, και εξήγγειλε κινηηοποιήζειρ ηος κλάδος.   

Ζηηήθηκε η απόζςπζη ηηρ ςποςπγικήρ απόθαζηρ και καηάπγηζη ηος clawback, ώζηε λα 

κπνξνύλ νη εξγαζηεξηαθνί ηαηξνί λα επηηειέζνπλ κε άξηην ηξόπν ην έξγν ηνπο.  

Η πιεηνςεθνύζα άπνςε ησλ κειώλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ήηαλ όηη ππάξρεη ζηοσοποίηζη ηος 

ιδιυηικού ηομέα ζε όλα ηα επίπεδα, με άμεζο κίνδςνο ηην καηάππεςζη ηηρ ΠΦΤ και ηη 

δςνηηική παπάδοζή ηηρ ζε μεγαλοεπισειπημαηικά ζςμθέπονηα. 

 

 

Για ηη Γενική ςνέλεςζη 

 

 

Η Ππόεδπορ                   Ο Ανηιππόεδπορ                    Ο Γπαμμαηέαρ 

 

 

 Άννα Μαζηοπάκος        Γεώπγιορ κποςμπήρ       Γεώπγιορ Παηπιαπσέαρ 

 

 

 


