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Προς  τον  Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια,  

 

Θέμα: « Επείγοντα μέτρα  προσωρινής ενίσχυσης του ΕΣΥ με τη συμβολή του 

ιδιωτικού τομέα » 

 

 Κύριε Υπουργέ, 

 
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου σε  πρόσφατη συνεδρίασή του, 

ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, προτάσεις για την  άμεση ενίσχυση του Συστήματος Υγείας, 

ενόψει της πανδημίας οι οποίες συνοψίζονται στα κάτωθι: Πλαίσιο προσωρινής ενίσχυσης του 

ΕΣΥ με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Οι ελάχιστες προδιαγραφές αυτής της συνεργασίας 

προτείνεται να είναι: 

1. Συλλογική σύμβαση με τον ΠΙΣ. 

2. Ειδικότητες: παθολογία, γενική ιατρική, παιδιατρική, πνευμονολογία, καρδιολογία, 

αναισθησιολογία, χειρουργική, γυναικολογία, ακτινολογία, βιοπαθολογία, νεφρολογία, ΩΡΛ και 

κάθε άλλη ειδικότητα που θα κριθεί αναγκαία από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Πρόσκληση σε 

ανειδίκευτους ιατρούς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
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3. Πρόσληψη ανάλογη των προσόντων, ετών προϋπηρεσίας, διδακτορικής διατριβής και 

ακαδημαϊκών τίτλων. Όχι ενασχόληση με διοικητικά καθήκοντα. 

4. Μηνιαία αποζημίωση μεγαλύτερη της προβλεπόμενης από την τρέχουσα Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) κατά ελάχιστο με προσαύξηση 50%, αφορολόγητα, με 

πρόσθετο δικαίωμα διενέργειας εφημεριών με αντίστοιχη αποζημίωση, αμοιβή για κατ’οίκον 

επίσκεψη και για τηλεσυμβουλευτική ασθενών με COVID-19. 

5. Διάρκεια σύμβασης 6-12 μηνών ανάλογα με τις ανάγκες. 

6. Διακοπή σύμβασης με προειδοποίηση από τον ιατρό ενός μηνός και τριών μηνών για το 

νοσοκομείο. 

7. Δικαίωμα επιλογής πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 

8. Επίδομα στέγης και κίνησης για μετακίνηση εκτός έδρας. 

9. Δικαίωμα λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου. 

10. Ασφάλιση υγείας και αστικής ευθύνης στο επίπεδο των μόνιμων ιατρών αντίστοιχης 

βαθμίδας. 

11. Προϋπηρεσία για το ΕΣΥ: πενταπλάσια του χρόνου σύμβασης. 

 

Επίσης και σε ό,τι αφορά στα μέτρα για την επείγουσα ενίσχυση του ΕΣΥ, ο Πανελλήνιος Ιατρικός 

Σύλλογος πρότεινε:    

 Άμεση πρόσληψη των 300 μονίμων γιατρών για τις Μ.Ε.Θ. από την προκήρυξη που ήδη 

έχει δρομολογήσει με διαδικασίες ταχύρρυθμης κρίσης. 

 Ακολούθως θα πρέπει να εξεταστεί η προσφορά (αγορά) υπηρεσιών από τα νοσοκομεία 

και τα κέντρα υγείας, από έμπειρους ειδικευμένους και εξειδικευμένους γιατρούς του ιδιωτικού 

τομέα, με ανάθεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τις ανάγκες των νοσοκομείων ή των 

κέντρων υγείας. 

 Παράλληλα θα πρέπει να εξεταστεί η απασχόληση ιδιωτών γιατρών σε μονάδες του Ε.Σ.Υ. 

{νοσοκομεία, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία). 

 



 

Μερικά από τα πρόσθετα μέτρα που προτείνουν ακόμη και αφορούν στο επίπεδο της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι: 

 Δημιουργία τοπικού περιφερειακού συντονιστικού κέντρου με την συμμετοχή των 

Ιατρικών Συλλόγων (υπό την αιγίδα, τον συντονισμό και την απόλυτη καθοδήγηση του ΕΟΔΥ). 

 Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής για πολίτες (απαντούν γιατροί και μόνο,  αξιοποίηση 

ευπαθών ομάδων γιατρών). 

 Δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς, να κάνουν rapid test Ag στα 

ιατρεία τους. 

 Κινητές Μονάδες 24ώρου λειτουργίας και από τον ιδιωτικό τομέα, στελεχωμένες, 

οπωσδήποτε, με γιατρό 

 Πρώτη γραμμή άμυνας μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν  τα Κέντρα Υγείας 24ώρου 

λειτουργίας. 

 

Δεδομένης της άμεσης ανάγκης λήψης μέτρων θωράκισης του εθνικού συστήματος υγείας 

ανέκαθεν, απαιτείται επειγόντως  συνολικός σχεδιασμός για την ενίσχυσή το,  με τη συμβολή του 

ιδιωτικού τομέα,  ώστε  να μετριαστεί το επιδημιολογικό φορτίο, εντός και εκτός των 

νοσοκομείων.  

 

 Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

1)  Ποια από τα μέτρα,  που προτείνει ο ΠΙΣ  στο πλαίσιο προσωρινής ενίσχυσης του ΕΣΥ με τη 

συμβολή του ιδιωτικού τομέα,  προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Υγείας  ;       

2)  Σκοπεύετε να ενισχύσετε τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με κάποια από τα 

προτεινόμενα από τον ΠΙΣ, μέτρα;                                                                                                   

 

                                                                                                                     Η  ερωτώσα  Βουλευτής 

                                                                                                  

                                                                                                      Αγγελική  Αδαμοπούλου 
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