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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε για την εφαρμογή του Προσωπικού Ιατρού στις
δομές της δημόσιας ΠΦΥ,  μετά από συνάντηση με  τον Γενικό Γραμματέα της
ΠΦΥ τον κ. Μάριο Θεμιστοκλέους και μετά από δικές μας προτάσεις και ενστάσεις.
Στις  συσκέψεις  και  συνεννοήσεις  συμμετείχαν  οι:  πρόεδρος  κ.  Παναγιώτης
Ψυχάρης,  αντιπρόεδρος  κ.  Σάββας  Παρασκευόπουλος  και  η  αναπληρωματική
γενική γραμματέας κα Βαρβάρα Ανεμοδουρά.

Μέχρι σήμερα ισχύουν τα εξής:
1)Ένταξη όλων των επικουρικών παθολόγων και γενικών ιατρών.
Αρχικά δεν προβλεπόταν, αλλά μετά από εισήγησή μας, δέχτηκε το υπουργείο να
ενταχτούν στο  σύστημα.  Εκθέσαμε  με  επίταση  την  θέση της  Ομοσπονδίας  για
μοριοδότηση όλων των επικουρικών ιατρών υπηρετούντων και υπηρετησάντων,
ώστε  να  καταλάβουν  μόνιμη  θέση.  Σε  κάθε  περίπτωση  ζητήσαμε  για  όλους,
ανεξάρτητα  από ειδικότητα,  παράταση  της  θητείας  τους  μέχρι  να  ρυθμιστεί  το
ζήτημα  της  μονιμοποίησης.  Ένταξη  όλων  των  ιατρών  ΤΟΜΥ  παθολόγων  και
γενικών ιατρών, ανεξάρτητα πότε λήγει η σύμβασή τους.
2) Ένταξη όλων των παθολόγων και Γ.Ι. της δημόσιας ΠΦΥ. Συζητήθηκε για
όσους συνταξιοδοτούνται 31/12/22 να μην υποχρεούνται (εκτός αν δηλώσουν ότι
θα συνεχίσουν μετά την συνταξιοδότηση ως ιδιώτες).  Αυτό διερευνάται  από το
υπουργείο. Για τους συναδέλφους ΠΕ με Δικαστικές Αποφάσεις η βούληση του
υπουργείου είναι να ενταχτούν, αλλά αυτό διερευνάται από τη νομική υπηρεσία,
εάν είναι νόμιμο. Σε κάθε περίπτωση τονίσαμε την διατήρηση του ωραρίου των 5,5
ωρών και με προσαρμογή του μέγιστου αριθμού στις 5,5 ώρες.
3)Συνεχίζει  να ισχύει το κατοχυρωμένο 7ωρο στα ΚΥ, στις ΤΟΜΥ και άλλες
δημόσιες δομές ΠΦΥ.
4)Τα  ραντεβού  των  προσωπικών  ιατρών  θα  είναι από  τη  λίστα  των
εγγεγραμμένων συν τα έκτακτα στα προβλεπόμενα κενά, όπως ισχύει σήμερα.
5) Δεν  υπάρχει  24ωρη  ετοιμότητα,  ούτε  υποχρέωση  τηλεφωνικής
επικοινωνίας, ούτε επισκέψεις κατ’ οίκον.
6)Μέγιστος αριθμός εγγραφών 2.000 με αμοιβή για τους πέραν των 1.500,
εκτός εάν έχει με το προηγούμενο σύστημα 2.250, ή αν αποχωρήσει κάποιος και
ασκήσει ιδιωτικό επάγγελμα. Τα πέραν των 1.500 με πρόσθετη αμοιβή περίπου
11.000 ευρώ μικτά το χρόνο, για τους επιπλέον 500 εγγεγραμμένους.
7)Η  εγγραφή  των  δικαιούχων θα  είναι  ηλεκτρονική,  σε  φυσικά  σημεία  πχ
Κέντρο  Υγείας,  Συμβεβλημένο  ΠΙ,  Φαρμακεία.  Στο  σημείο  αυτό  διαφωνήσαμε,
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είμαστε ριζικά αντίθετοι, γιατί η θέση μας, όπως και των Ιατρικών Συλλόγων και
του  ΠΙΣ,  είναι  καμία  εμπλοκή  των  φαρμακείων.  Το  αίτημα  γραμματειακής
υποστήριξης όπως ισχύει σήμερα στις ΤΟΜΥ για τις εγγραφές, το υπουργείο το
αρνήθηκε προς το παρόν, λόγω έλλειψης διοικητικού προσωπικού.
8) Οι επιστημονικά υπεύθυνοι παθολόγοι και γενικοί ιατροί εντάσσονται
υποχρεωτικά, παρά τις ενστάσεις μας.
9)Αρχικά ο ΠΙ θα αφορά μόνο ενήλικες. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι σχετικό για
την κάλυψη του παιδιατρικού πληθυσμού
10) Δεν υπάρχει gatekeeping προς γιατρούς άλλων ειδικοτήτων μέσα στα
Κ.Υ. Αντίθετα χρειάζεται  πραπεμπτικό για  τα Νοσοκομεία  από ΠΙ ή  από ιατρό
άλλης ειδικότητας. Ισχύς από 01/9/2023.
11) Οι ασθενείς μπορούν να επισκέπτονται γιατρό, άσχετα από τον ΠΙ τους
ιατρό, χωρίς ποινή (αντικίνητρα) στα φάρμακα και στα παραπεμπτικά, αρκεί  να
είναι εγγεγραμμένοι. Τα αντικίνητρα και οι ποινές αφορούν μόνο στην εγγραφή και
όχι στο γιατρό που επισκέπτονται.

Στην  πορεία  θα  τεθούν  και  άλλα  θέματα  στο  υπουργείο  υγείας,  που  θα
προκύψουν. 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της
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