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Περιεχόμενα
το μήνυμα του Προέδρου

Συγκέντρωση υγειονομικών φορέων για συμψηφισμό οφει-
λών 2012-2015
Προτάσεις για λειτουργία ΕΟΠΥΥ

Δυσλειτουργία συστήματος υποβολής παραπεμπτικών

Ο ΙΣΑ στηρίζει την κινητοποίηση της ΟΕνΓΕ και της ΕΙνΑΠ 
στις 23 νοέμβρη

Σημαντικό συνέδριο, για τον τουρισμό Υγείας στην Ελλάδα, 
διοργανώνεται στη μελβούρνη της Αυστραλίας  με την συμ-
μετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, στις 25 και  26 νοεμβρίου 2017

το επενδυτικό ενδιαφέρον των Αυστραλών, για την Ελλάδα, 
τονίστηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης, για τον τουρισμό υγείας 
που διοργανώθηκε, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, υπό την αι-
γίδα του ΙΣΑ

Ο Πρωθυπουργός της πολιτείας Βικτώρια της Αυστραλίας 
ηon Daniel Andrews ένωσε τη φωνή του με τον πρόεδρο 
του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη, για την επιστροφή 
των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα

η ανάδειξη της Ελλάδας, σε κορυφαίο προορισμό τουρισμού 
υγείας είναι ο στόχος σημαντικής διημερίδας που διοργανώ-
νεται στη μελβούρνη της Αυστραλίας, υπό την αιγίδα του 
ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ, στις 25 και 26 νοεμβρίου 2017

Συνέντευξη του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη στην εφημε-
ρίδα «Παρασκήνιο» για τον τουρισμό Υγείας
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Σύμφωνο συνεργασίας με το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλή-
νων Ιατρών, υπέγραψε ο Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος Αυ-
στραλίας

Ο ΙΣΑ κοντά στους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τη 
θεομηνία

Κλιμάκιο  με επικεφαλής τον πρόεδρο Γ.Πατούλη, μετέβη 
στις πληγείσες περιοχές έκανε  διανομή φαρμάκων και  φα-
γητού και επισκέφθηκε ιατρεία που καταστράφηκαν από τη 
θεομηνία

Έκτακτη καταρχήν ενίσχυση με 60.000 ευρώ των ιατρών  
που επλήγησαν από την θεομηνία στην Δυτική Αττική και θα 
ακολουθήσει περαιτέρω ενίσχυση τους

Ο ΙΣΑ θα συνδράμει οικονομικά για την επαναλειτουργία 
των ιατρείων των ιατρών μελών του και τη στήριξη της ΠΦΥ 
στις πληγείσες περιοχές

Ο ΙΣΑ πρόκειται να στείλει κλιμάκιο στις πληγείσες περιοχές 
από την κακοκαιρία και φαρμακευτικό υλικό ενώ θα παρέχει 
οικονομική ενίσχυση στα ιατρεία που υπέστησαν ζημιές
o Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλλει το καταστροφικό 
νομοσχέδιο, για το «χρόνο εργασίας» των νοσοκομειακών 
γιατρών και καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν  δυναμικά 
στις κινητοποιήσεις

Συνάντηση του Ι.Σ.Α. με τον αντιπρόεδρο του ΕΦΚΑ για τα 
ληξιπρόθεσμα και την μείωση κατά 50% για ασφαλισμένους 
με πάνω από 40 έτη –  Επιστολή προς ΕΟΠΥΥ για clawback 
και καταβολή ληξιπρόθεσμων

Ο ΙΣΑ με εξώδικο στη Γενική Γραμματέα Ισότητας ζητά να 
σταματήσει η προβολή συκοφαντικού και επικίνδυνου σποτ 
που θίγει την τιμή και υπόληψη των Ελλήνων γιατρών

Απόφαση του ΙΣΑ για στήριξη  των επαγγελματικών ενώσε-
ων των εργαστηριακών γιατρών

Υπόμνημα προς τον Συνήγορο του Πολίτη

ημερίδα του ΙΣΑ για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τα 
χρέη προς τράπεζες και δημόσιους οργανισμούς

Ο ΙΣΑ έκανε αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών 
ζητώντας να καταθέσει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Π. 
Πολάκης τα στοιχεία που επικαλείται για το χρηματισμό των 
ιατρών στο ΕΣΥ

Ο ΙΣΑ εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις δηλώσεις του 
αναπληρωτή υπουργού Υγείας Π. Πολάκη για τα φακελάκια

Απάντηση της Πειραιώς Factoring στην από 24/10 επιστολή 
του ΙΣΑ

τον ΙΣΑ επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σωτήρης 
μπερσίμης, προσκεκλημένος του Δ.Σ του ΙΣΑ, για να συζη-
τηθούν τα καίρια ζητήματα του κλάδου

τοποθέτηση του προέδρου του ΙΣΑ στη βουλή για το νομο-
σχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις των ιατρών



ΕνημΕρωση των Γιατρων

μηνυμα προΕδρου
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ΓΙωΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Σ.Α.

email: proedros@isathens.gr  |  facebook: www.facebook.com/giorgos.patoulis |  twitter: @George_Patoulis

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
μέσα στην ιδιαίτερα κρίσιμη 
περίοδο που διανύουμε 

είναι απαραίτητη η  συστράτευση 
όλων μας για την ανάκαμψη της 
πατρίδας μας. Είναι αναγκαίο να 
γίνουν οργανωμένες προσπάθειες 
συλλογικές και ατομικές προκειμένου 
να βρεθούν οι δρόμοι που θα 
δημιουργήσουν νέες προοπτικές για 
τη χώρα μας.
μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο  τουρισμός  
υγείας μπορεί να γίνει η χρυσή 
ευκαιρία για την Ελλάδα. Καθώς μπορεί 
να συμβάλλει αφενός στην ανάπτυξη 
και ανάκαμψη της οικονομίας και 
αφετέρου στον εμπλουτισμό του 
επιπέδου των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, στην ποιοτική βελτίωση 
του εγχώριου τουριστικού προϊόντος 
και στην επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου, που αποτελεί μια από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις για τον 
ελληνικό τουρισμό.
με  στόχο την ανάδειξη της χώρα μας  
σε κορυφαίο προορισμό ιατρικού 
τουρισμού, ενώσαμε  τις δυνάμεις του 
ιατρικού κόσμου, της επιστημονικής 
κοινότητας  ,της αυτοδιοίκησης και 
των επιχειρήσεων από τον κλάδο  της 
ιδιωτικής υγείας, του τουρισμού, της 
αναψυχής και  της ευεξίας.
το τελευταίο χρόνο έχουμε ξεκινήσει 
σειρά σημαντικών δράσεων και 
πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της 
χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη του 
τουρισμού υγείας.με τη συνεργασία 

της ελληνικής ομογένειας  έχουν 
διοργανωθεί σημαντικές  διημερίδες  
σε μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο. 
 Στο  περιθώριο αυτών των 
εκδηλώσεων έγιναν επαφές με 
κορυφαίους παράγοντες του 
επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου 
αυτών των χωρών που μπορούν 
να συμβάλλουν στην ανάδειξη της 
χώρας μας, σε προορισμό ιατρικού 
τουρισμού. Έχουμε θέσει ως 
προτεραιότητα την κινητοποίηση και 
ενθάρρυνση της συμπαράστασης 
του απόδημου Ελληνισμού, με 
σκοπό οι Έλληνες του εξωτερικού, 
να συνδράμουν σαν πρέσβεις καλής 
θέλησης, καταναλωτές, πάροχοι, 
χορηγοί, επενδυτές.

Ξεκινήσαμε με τη διοργάνωση 
διημερίδας για τον τουρισμό υγείας 
στη  νέα Υόρκη, τον περασμένο 
Οκτώβριο και ακολούθησε το 
μόντρεαλ και το Σικάγο όπου 
πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη 
επιτυχία ανάλογες εκδηλώσεις πριν 
από μερικούς μήνες.
Ο τελευταίος σταθμός μας ήταν 
η μελβούρνη της Αυστραλίας  
όπου διοργανώθηκε με εξαιρετική 
επιτυχία  συνέδριο για τον τουρισμό 
υγείας, σε συνεργασία με την 
Ελληνική Κοινότητα μελβούρνης 
και τον Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο 
μελβούρνης, υπό την αιγίδα του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Στη συνέδριο συμμετείχαν επιφανή 
μέλη της επιστημονικής και 
επιχειρηματικής κοινότητας της 
Ελλάδας και της Αυστραλίας, μέλη 
της κυβέρνησης της Αυστραλίας, 
εκπρόσωποι εταιριών που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο του 
τουρισμού και της υγείας καθώς και 
μμΕ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα διοργανώσαμε εκδήλωση 
σε μια ακόμα μεγάλη πόλη της 
Αυστραλίας το Σίδνεϊ ,στο πλαίσιο 
της οποίας παρουσιάστηκαν  σε 
επίλεκτα μέλη του  επιχειρηματικού 
και επιστημονικού κόσμου της 
ομογένειας και της Αυστραλίας, οι  
προοπτικές επένδυσης στην Ελλάδα 
και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
της χώρας μας, στον τομέα του 
τουρισμού υγείας. 
μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή 
της αποστολής ήταν η επαφή που 
είχαμε με μέλη της Αυστραλιανής 
κυβέρνησης ,-μεταξύ των οποίων 
ο Πρωθυπουργός της πολιτείας 
Βικτώρια Daniel Andrews- με τα οποία 
ενώσαμε τη φωνή μας ζητώντας 
την επιστροφή των μαρμάρων του 
Παρθενώνα στην πατρίδα μας.
Συνεχίζουμε την προσπάθεια 
κινητοποιώντας δυνάμεις τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την 
επίτευξη  του εθνικού μας στόχου. την 
ανάδειξη της χώρας μας ,σε κορυφαίο 
προορισμό ιατρικού τουρισμού 
παγκοσμίως.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών εξ αρχής 
αντιμετώπισε με σοβαρότητα το 

θέμα του συμψηφισμού του rebate και 
clawback οφειλών 2012-2015 . Ο ΙΣΑ χα-
ρακτήρισε τον προτεινόμενο συμβιβα-
σμό, όπως αρχικά τέθηκε «τελεσίγραφο».  
Εχθές πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση 
με όλους τους υγειονομικούς φορείς στην 
οποία συζητήθηκε διεξοδικώς ο συμψη-
φισμός των οφειλών ετών 2012 έως 2015.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γεώργιος Πατού-
λης  ενημέρωσε τους παριστάμενους 
σχετικά με τις δράσεις του ΙΣΑ που αφο-
ρούν το συγκεκριμένο ζήτημα. 
Και ειδικότερα:
Επέτυχε την παράταση της προθεσμίας. 
Ο ΙΣΑ αισθανόμενος την κρισιμότητα 
των στιγμών προσέφυγε στον Συνήγορο 
του Πολίτη για τα πορίσματα του οποίου 
θα ενημερωθούν τα μέλη μας άμεσα. 
Ο ΙΣΑ απέστειλε συγκεκριμένα ερωτή-
ματα στον ΕΟΠΥΥ, τα ακόλουθα: 
(1) Πότε και με ποιο ακριβώς τρόπο θα 
κληθούν να καταβάλουν το υπερβάλλον 
οι πάροχοι εκείνοι οι οποίοι, μετά τον κατά 
τον  παραπάνω υπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, 
έχουν οφειλή. Παραμένει ερώτημα ποια 
θα είναι η αντιμετώπιση του οφειλέτη πα-
ρόχου αν αποδεχθεί ή αν δεν αποδεχθεί 
τον προτεινόμενο συμβιβασμό. Αιτηθή-
καμε σε κάθε περίπτωση, οι δόσεις να εί-
ναι τουλάχιστον 120, τηρώντας ίσο μέτρο 
με εκείνο που ισχύει και για τους λοιπούς 
οφειλέτες του δημοσίου.
(2) Ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες συνέ-
πειες απόρριψης της προτάσεως συμβι-
βασμού για τον πάροχο.
(3) Πως και πότε θα αποδοθούν τα οφει-
λόμενα σε εκείνους από τους παρόχους 
που έχουν να εισπράξουν από τον ΕΟ-
ΠΥΥ μετά τον συμψηφισμό .
Σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις στα 
παραπάνω δεν έχουμε λάβει. 
Οι σχετικές πάντως διατάξεις προβλέ-
πουν είσπραξη με τη διαδικασία που 
προβλέπεται από τον Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, δηλαδή μέσω 
ΚΕΑΟ) και αναστολή της ισχύος της σύμ-

βασης μέχρι την αποπληρωμή. 
Στην συζήτηση επίσης αναφέρθηκαν 
τα ζητήματα τα οποία αφορούν στον 
υπολογισμό του rebate και clawback 
σύμφωνα με ποιόν  αλγόριθμό υπολο-
γίζεται καθώς επίσης και τι θα συμβεί σε 
περίπτωση που δεν προβεί κάποιος στον 
σχετικό συμψηφισμό.
Κοινό αίτημα όλων των φορέων είναι ο 
προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ να είναι 
βάσει πραγματικών αναγκών, έτσι ώστε 
κάθε παραπεμπτικό που εκδίδεται να 
πληρώνεται για να καταργηθούν τα επαί-
σχυντα μέτρα του clawback και rebate.  
Επίσης επισημάνθηκε από τους φορείς 
ότι δεν προκύπτει  η προθεσμία κατά-
θεσης των ενστάσεων. Οι φορείς επίσης 
ανέδειξαν το ζήτημα ότι η αναδρομι-
κότητα ισχύος του rebate και clawback 
τους προξενεί τεράστιο πρόβλημα βι-
οπορισμού και τους θέτει σε δυσμενή 
θέση εν συγκρίσει με την θέση στην ποια 
θα βρίσκονταν αν ο συμψηφισμός γινό-
ταν προ τριετίας. Είναι εύκολο να αντι-
ληφθεί κανείς ότι είναι ευκολότερο να 
αποπληρώσει κάποιος το ποσό για έκα-
στο έτος και όχι συνολικά για τριετία.  με 
βάση τα ανωτέρω οι φορείς αποφάσισαν 
ότι η ατομική προσφυγή στην Δικαιοσύ-
νη αποτελεί τον πρόσφορο τρόπο για να 

αποφευχθεί η καταστροφή των φορέων 
ΠΦΥ εξαιτίας αυτής της απόφασης. 
με αίσθημα ευθύνης και πλήρη επί-
γνωση ότι καμία περίπτωση δεν είναι 
όμοια, ο ΙΣΑ δεν θα παροτρύνει και δεν 
θα προτείνει στα μέλη του να κινηθούν 
προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Πως 
θα μπορούσε εξάλλου να είναι ενιαία η 
ορθότερη στάση για εκείνους που με 
τον συμβιβασμό θα εισπράξουν και για 
εκείνους που φέρονται να οφείλουν λίγα 
ή περισσότερα ή πάρα πολλά. Κάθε περί-
πτωση είναι μοναδική. 
Θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για 
την πληρέστερη ενημέρωσή σας προ-
κειμένου να αποφασίσετε έγκυρα και 
έγκαιρα επί του προτεινόμενου συμψη-
φισμού, αλλά και για μία ορθολογική και 
σύμφωνη με τα συναλλακτικά ήθη αντι-
μετώπιση του κάθε αντισυμβαλλόμενου 
του ΕΟΠΥΥ παρόχου (ιατρού μέλους μας 
ή ιατρικής εταιρείας). 
Στην συγκέντρωση  παραστάθηκαν ο 
ταμίας του ΙΣΑ και πρόεδρος και της 
ΠΟΣΚΕ κ. Φώτιος Πατσουράκος, το μέ-
λος ΔΣ του ΙΣΑ και πρόεδρος του ΣΕΥΠ- 
ΕΟΠΥΥ και ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ  Αττικής κ. 
Παναγιώτης Ψυχάρης, ο πρόεδρος της  
ΠΟΣΙΠΥ κ. Θ Χατζηπαναγίωτου και η 
αντιπρόεδρος κ. Καλαμάρη, ο πρόεδρος 

της ΠΕΕΒΙ κ. Σπυρίδων Κραμποβίτης, 
ο Γενικός Γραμματές της Ένωσης Ελευ-
θεροεπαγγελματιών Ιατρών Ενόπλων 
Δυνάμεων και Ασφαλείας κ. Ανάργυρος 
Πλακιώτης,  ο πρόεδρος της Πανελλή-
νιας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών 
Ακτινολόγων κ. Θεόδωρος Γεωργακό-
πουλος, η πρόεδρος της Επαγγελματι-
κής Ένωσης Ακτινολόγων κ. λεονάρδου 
Πολυτίμη και τα μέλη κ. Παπανδρέου 
και κ. Δ. τριανταφύλλου, ο πρόεδρος 
της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας 
κ. Αναστάσιος τσάτσος, το μέλος της 
Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων 
κ. νίκος Φραγκάκης, ο αντιπρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρίας Φυσικής Ιατρικής και 
Αποκατάστασης κ. Σταμούλης, το μέλος 
της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας 
κ. μαρκάκη, ο πρόεδρος της Πανελλή-
νιας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών 
Φυσικοθεραπευτών κ. τσαγρής, ο αντι-
πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου 
Φυσικοθεραπευτών κ. μαρμαράς, ο 
πρόεδρος της Πανελληνίου Συνδέσμου 
Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων κ. Βου-
γιούκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελευ-
θεροεπαγγελματιών Αγγειοχειρουργών 
κ. Χρονόπουλος και ο Γραμματέας της 
Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδι-
ολόγων κ. Γιώργος Κορωνιώτης.

Συγκέντρωση υγειονομικών φορέων 
για συμψηφισμό οφειλών 2012-2015

 Προτάσεις για λειτουργία ΕΟΠΥΥ

Προς τον κ. Αναστόσιο τόγαρη
Διευθύνοντα Σύμβουλο ηΔΙΚΑ

Αθήνα, 28.11.2017
Αξιότιμε κύριε τόγαρη,

Σας ενημερώνουμε ότι ήδη από 
χθες, την 27.11.2017, το ηλεκτρο-
νικό σύστημα υποβολής παραπε-

μπτικών για την εκτέλεση διαγνωστικών 
εξετόσεων παρουσιάζει κατά διαστή-
ματα σημαντικά προβλήµατα µε αποτέ-
λεσµα την ταλαιπωρία τόσο των ιατρών 
όσο και των ασθενών.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές 
σας.

Δυσλειτουργία συστήματος 
υποβολής παραπεμπτικών

Αθήνα, 22/10/2017

Ο ΙΣΑ στηρίζει την εξαγγελθεί-
σα στάση εργασίας της ΟΕν-
ΓΕ  και της ΕΙνΑΠ την Πέμπτη 

23/11/2017 για την διεκδίκηση των 
αιτημάτων τους για τους επικουρικούς 
και καλεί όλα τα μέλη του να συμμετέ-
χουν σε αυτή

Ο ΙΣΑ στηρίζει την κινητοποίηση 
της ΟΕΝΓΕ και της ΕΙΝΑΠ 

στις 23 Νοέμβρη
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Σημαντικό συνέδριο, για τον Τουρισμό Υγείας στην Ελλάδα, 
διοργανώνεται στη Μελβούρνη της Αυστραλίας  με την συμμετοχή 
κορυφαίων προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
στις 25 και  26 Νοεμβρίου 2017

Το επενδυτικό ενδιαφέρον των Αυστραλών, για την Ελλάδα, 
τονίστηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης, για τον τουρισμό υγείας που 
διοργανώθηκε, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ

Αθήνα, 19/11/2017

Σημαντικό συνέδριο για τον του-
ρισμό Υγείας στην Ελλάδα δι-
οργανώνουν  στη μελβούρνη 

της Αυστραλίας, το Διεθνές Κέντρο 
τουρισμού Υγείας και το Παγκόσμιο 
Ινστιτούτο Ελλήνων Γιατρών,  σε συ-
νεργασία με την Ελληνική Κοινότητα 
μελβούρνης και  τον Ελληνικό Ιατρικό 
Σύλλογο μελβούρνης , υπό την αιγίδα 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δος , στις 25 και  26 νοεμβρίου 2017. 
Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν έλ-
ληνες επιστήμονες και επιχειρηματίες  
,μέλη της Ελληνικής  και της Αυστρα-
λιανής κυβέρνησης  καθώς και  ομο-
γενείς που δραστηριοποιούνται στην 
Αυστραλία στο χώρο του επιχειρείν, 
της ακαδημαϊκής κοινότητας, της υγεί-
ας και του τουρισμού της Αυστραλίας. 
Ο τουρισμός Υγείας μπορεί να αποτε-

λέσει έναν σημαντικό μοχλό ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονομίας για την 
επερχόμενη δεκαετία .το συνέδριο 
γίνεται στο πλαίσιο μιας σειρά σημα-
ντικών δράσεων και διεθνών επαφών, 
με στόχο την ανάδειξη της χώρας μας 
ως διεθνούς αναγνωρισμένου προο-
ρισμού τουρισμού Υγείας καθώς και 
την τόνωση του επενδυτικού ενδια-
φέροντος στον τομέα αυτό.
Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων 
πρώτος σταθμός ήταν  η νέα Υόρκη, 
τον Οκτώβριο του 2016. Ακολούθη-
σαν το μόντρεαλ του Καναδά και το 
Σικάγο των ηΠΑ, τον μάρτιο και τον 
Απρίλιο του 2017  καθώς και η  διορ-
γάνωση του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου 
τουρισμού Υγείας στην Ιθάκη, τον 
μάιο του 2017.
Ο επόμενος σταθμός είναι η Αυστρα-
λία που είναι το «σπίτι» χιλιάδων 
Ελλήνων και μάλιστα η μελβούρνη 

,την πόλη που έχει τη μεγαλύτερη 
κοινότητα της ομογένειας σε όλο τον 
κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από 
τους 600.000 Έλληνες που ζουν στην 
Αυστραλία οι 300.000 ζουν στην 
μελβούρνη.
Σχολιάζοντας το θέμα ο Γ.Πατούλης 
,πρόεδρος του ΙΣΑ της ΚΕΔΕ και του 
Διεθνούς Κέντρου τουρισμού Υγείας, 
τόνισε τα εξής:
«Ο  τουρισμός  υγείας μπορεί να γίνει 
η χρυσή ευκαιρία για τη χώρα μας. 
Καθώς μπορεί να συμβάλλει αφενός 
στην ανάπτυξη και ανάκαμψη της οι-
κονομίας και αφετέρου στον εμπλου-
τισμό του επιπέδου των προσφε-
ρόμενων υπηρεσιών, στην ποιοτική 
βελτίωση του εγχώριου τουριστικού 
προϊόντος και στην επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου, που αποτελεί 
μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις 
για τον ελληνικό τουρισμό. η Ελλάδα 

έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στο ταχέως ανα-
πτυσσόμενο τμήμα της αγοράς του 
ιατρικού τουρισμού,  αφού διαθέτει 
μια σειρά από πλεονεκτήματα που 
της το επιτρέπουν, όπως είναι το συ-
γκριτικά χαμηλό κόστος των υπηρε-
σιών σε συνδυασμό με την υψηλού 
επιπέδου επιστημονική επάρκεια και 
εμπειρία του ιατρικού προσωπικού 
και τις σύγχρονες υποδομές υγείας 
Για το λόγο αυτό έχουμε ξεκινήσει μια 
σειρά σημαντικών δράσεων  και διε-
θνών επαφών που έχουν στόχο την  
ενημέρωση αναφορικά με τις προ-
οπτικές του τουρισμού Υγείας στην 
Ελλάδα, τις δυνατότητες ανάπτυξης 
και προώθησης υψηλής ποιότητας 
ιατρικών και τουριστικών υπηρεσιών 
καθώς και την  υλοποίηση των σχε-
τικών επενδυτικών υποδομών μέσα 
στο διεθνές περιβάλλον ».

Αθήνα, 24/11/2017

Οι προοπτικές επένδυσης στην 
Ελλάδα και τα ανταγωνιστι-
κά πλεονεκτήματα της χώρας 

μας, στον τομέα του τουρισμού υγείας, 
παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο εκδήλω-
σης που διοργανώθηκε στο Σίδνεϊ της 
Αυστραλίας, από το Διεθνές Κέντρο 
τουρισμού Υγείας και το Παγκόσμιο 
Ινστιτούτο Ελλήνων Γιατρών, σε συνερ-
γασία με την Ελληνική λέσχη Σίδνεϊ, 
υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών και της Κεντρικής Ένωσης Δή-
μων Ελλάδος, στις 24 νοεμβρίου 2017.
Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ 
Σταύρος Κυρίμης και κορυφαίες προ-
σωπικότητες από τον επιχειρηματικό 
και επιστημονικό κόσμο της ομογέ-
νειας και της Αυστραλίας, μεταξύ των 
οποίων ο διευθυντής της τράπεζας 
του Σίδνεϊ μίλτος μιχαλέας. τη δι-
οργάνωση υποστήριξαν η γνωστή 
ομογενής ηθοποιός και συγγραφέας 
μαίρη Κούστα και οι επιχειρηματίες 
Γ. Πέτσης και Γ. Γαβριηλίδης.

Κλιμάκιο επιστημόνων από την Ελλά-
δα, με επικεφαλής τον Γιώργο Πατούλη, 
πρόεδρο του ΙΣΑ , της ΚΕΔΕ και του Δι-
εθνούς Κέντρου τουρισμού Υγείας, πα-
ρουσίασε τις δυνατότητες της Ελλάδας 
στον τουρισμό υγείας και τις ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται για επενδύσεις.
τονίστηκε ότι η Αυστραλία είναι μια 
αγορά, στην οποία η χώρα μας μπορεί 
να στοχεύσει με πολύ καλές προοπτι-
κές. μάλιστα στην αρχή του επόμενου 
έτους θα ξεκινήσει η επεξεργασία Συμ-
φωνίας Ελεύθερου Εμπορίου που πρό-
κειται να υπογραφεί μεταξύ Ευρώπης 
και Αυστραλίας, με στόχο τη διευκό-
λυνση των επενδυτικών διαδικασιών. 
Στη σημαντική ευκαιρία για τη χώρα 
μας, αναφέρθηκε η σύμβουλος Οικο-
νομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας 
στο Σίδνεϊ Κάτια Γκίκιζα.
Σύμφωνα με την κ. Γκίκιζα το επόμε-
νο χρονικό διάστημα το προξενείο 
θα εντάξει τον τουρισμό υγείας ως 
νέα κατηγορία στην εκστρατεία ενη-
μέρωσης των ταξιδιωτικών πρακτό-

ρων της Αυστραλίας.
Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο πρό-
εδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης ανέφερε 
μεταξύ άλλων τα εξής:
«η ελληνική επιχειρηματικότητα 
αποτελεί ένα από τα μεγάλα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η 
χώρα μας για να ενισχύσει τη θέση 
της στην αγορά του τουρισμού υγεί-
ας .το αναπτυξιακό σοκ που έχει 
ανάγκη η Ελλάδα μπορεί να προέλ-
θει μόνο από την ενίσχυση της εξω-
στρέφειας και την προσέλκυση νέων 
επενδύσεων, σε τομείς που διαθέ-
τουν υψηλή προστιθέμενη αξία όπως 
ο τουρισμός υγείας».
Στην ανάγκη απλοποίησης των δια-
δικασιών στην Ελλάδα αναφέρθηκε 
ο πρόεδρος της Ελληνικής λέσχης 
Σίδνεϊ Γιάννης Κομινός, ο οποίος επε-
σήμανε ότι ενώ υπάρχει επενδυτικό 
ενδιαφέρον, η γραφειοκρατία είναι 
αποτρεπτικός παράγοντας.
Στο υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών 
στην Ελλάδα καθώς και στις προο-
πτικές συνεργασίας, με τα μέλη της 

επιστημονικής και επιχειρηματικής 
κοινότητας της Αυστραλίας αναφέρ-
θηκαν οι κάτωθι:
Κωνσταντίνος Δίμτσας, Γενικός Δι-
ευθυντής «ΑΠΟΣτΟλη».
Κωνσταντίνος Πάντος, Αντιπρόε-
δρος Διεθνούς Κέντρου τουρισμού 
Υγείας ,Γενικός Γραμματέας Ελληνικής 
Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής.
Νικόλαος Σ. Κουβελάς, αναπλ. κα-
θηγητής Οδοντιατρικής, πρόεδρος 
Ομίλου Οδοντιατρικού τουρισμού 
Αθηνών, πρόεδρος eURoDeNTiCA. 
Σωτήρης Τσιούμας,, Οφθαλμολό-
γος-Οφθαλμοπλαστικός, πρόεδρος 
Ελληνικής Αισθητικής και μη Επεμβα-
τικής Χειρουργικής, Συμβασιούχος 
Καθηγητής αισθητικής ιατρικής του 
πανεπιστημίου Camerino Ιταλίας. 
-Σταύρος Τομπρής MD, PhD, DDS, 
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός 
χειρούργος, Διευθυντής κλινικής 
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 
Πέτρος Μαμαλάκης, Γενικός Γραμ-
ματέας i.H.T.C., Founder & Ceo of 
Vitabooking.com.
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Ο Πρωθυπουργός της πολιτείας Βικτώρια της Αυστραλίας Ηon Daniel 
Andrews ένωσε τη φωνή του με τον πρόεδρο του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γιώργο 
Πατούλη, για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα

Αθήνα, 26/11/2017

Η καρδιά της Ελλάδας χτύπη-
σε στη μελβούρνη της Αυ-
στραλίας, σε μια συγκινητική 

εκδήλωση, στο πλαίσιο της οποίας ο 
Πρωθυπουργός της Πολιτείας Βικτώ-
ρια της Αυστραλίας Daniel Andrews 
ένωσε τη φωνή του με τον πρόεδρο 
του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατού-
λη, για την επιστροφή των Γλυπτών 
του Παρθενώνα στην Ελλάδα.
Εκπρόσωποι της κυβέρνησης της 
Αυστραλίας και της τοπικής αυτοδι-
οίκησης καθώς και πλήθος κόσμου 
συμμετείχαν στην εκδήλωση, για την 
παρουσίαση πιστού αντιγράφου τμή-
ματος της ζωφόρου του Παρθενώνα 
που τοποθετήθηκε στην είσοδο του 
κτιρίου της Ελληνικής Κοινότητας 
μελβούρνης, η οποία συμπλήρωσε 
120 χρόνια από την ίδρυσή της.
η εκδήλωση συνέπεσε με το Συνέ-
δριο για τον τουρισμό Υγείας, στην 
Ελλάδα που διοργανώνουν το Διε-
θνές Κέντρο τουρισμού Υγείας και 
το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων 
Γιατρών, σε συνεργασία με την Ελλη-
νική Κοινότητα μελβούρνης και τον 
Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο μελβούρ-
νης, υπό την αιγίδα του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών και της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδος, στις 25 και 
26 νοεμβρίου 2017.

Ειδικότερα ο Πρωθυπουργός της 
πολιτείας Βικτώρια της Αυστραλίας 
Daniel Andrews δήλωσε:
 «Ζητάμε την επιστροφή των μαρ-
μάρων του Παρθενώνα στην πατρί-
δα τους και θα συνεργαστούμε μαζί 
σας για να βοηθήσουμε την Ελλάδα 
στο δίκαιο αίτημά της. Απαιτούμε την 
αποκατάσταση της αδικίας που έγινε 
εις βάρος της χώρας σας»
Από την πλευρά του ο Γ. Πατούλης, 
πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ τόνι-
σε τα εξής :
«Δίνουμε μάχη για να επιστρέψουνε 
τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην πα-
τρίδα τους ,στην Αθήνα. Ενώνουμε 
τη φωνή μας ,με τους φιλέλληνες ανά 
τον κόσμο, για το μεγάλο αυτό εθνι-
κό σκοπό. Βρήκαμε ισχυρούς συμμά-
χους στα μέλη της κυβέρνησης της 
Αυστραλίας, μιας χώρας στην οποία 
η μεγάλη ελληνική κοινότητα κρατά 
ζωντανό το πνεύμα του ελληνισμού».
Σε ανάλογο πνεύμα ήταν οι δηλώσεις 
και άλλων αξιωματούχων της κυβέρ-
νησης της Αυστραλίας όπως ο αρχη-
γός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
της Βικτώρια Hon Matthew Guy και 
ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομι-
κών Michael Sukkar που διαβεβαίω-
σαν ότι θα στηρίξουν το αίτημα της 
Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυ-
πτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. 
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Η ανάδειξη της Ελλάδας, σε κορυφαίο προορισμό τουρισμού υγείας 
είναι ο στόχος σημαντικής διημερίδας που διοργανώνεται στη 
Μελβούρνη της Αυστραλίας, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ, 
στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2017

Αθήνα, 25/11/2017

Η  ανάδειξη της Ελλάδας σε 
κορυφαίο προορισμό, στον 
παγκόσμιο χάρτη του τουρι-

σμού υγείας είναι ο στόχος σημαντι-
κής διημερίδας που διοργανώνουν 
στη μελβούρνη της Αυστραλίας, το 
Διεθνές Κέντρο τουρισμού Υγείας και 
το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων 
Γιατρών, σε συνεργασία με την Ελλη-
νική Κοινότητα μελβούρνης και τον 
Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο μελβούρ-
νης, υπό την αιγίδα του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών και της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδος, στις 25 και 
26 νοεμβρίου 2017.
Πρόκειται για τον τέταρτο σταθμό, 
μετά την νέα Υόρκη, το μόντρεαλ και 
το Σικάγο όπου πραγματοποιήθηκαν 
με μεγάλη επιτυχία ανάλογες εκδηλώ-
σεις πριν από μερικούς μήνες.
Στη συνέδριο συμμετέχουν επιφανή 
μέλη της επιστημονικής και επιχει-
ρηματικής κοινότητας της Ελλάδας 
και της Αυστραλίας, μέλη της κυβέρ-
νησης της Αυστραλίας, εκπρόσωποι 
εταιριών που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο του τουρισμού και της 
υγείας καθώς και μμΕ από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό. 
Οι ομιλητές τόνισαν τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της χώρας μας και 
ανέπτυξαν το σχέδιο δράσης, για την 
αύξηση του μεριδίου της Ελλάδας, 
στο τζίρο της παγκόσμιας αγοράς 
του τουρισμού υγείας, ο οποίος όπως 
έδειξαν νεότερες έρευνες, ξεπερνά 
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σε ετήσια βάση τα 100 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια ενώ αναμένεται ετήσια 
αύξηση κατά 15%-25%.
Ο Γ. Πατούλης πρόεδρος του ΙΣΑ, της 
ΚΕΔΕ, του Διεθνούς Κέντρου τουρι-
σμού Υγείας και του Παγκόσμιου Ιν-
στιτούτου Ελλήνων Γιατρών, τόνισε 
την ανάγκη εκπόνησης ενός ολοκλη-
ρωμένου στρατηγικού σχεδίου, για 
την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας 

στην Ελλάδα, στο οποίο θα γίνεται 
χαρτογράφηση του ανταγωνισμού 
αλλά και των συγκριτικών πλεονεκτη-
μάτων της πατρίδας μας. Αναφέρθη-
κε επίσης στην ανάγκη δημιουργίας 
ενός οδικού χάρτη, μέσω του οποί-
ου θα προτείνονται συγκεκριμένες 
πολιτικές, με σκοπό την προώθηση 
των εθνικών μας στόχων πάνω στον 
τομέα αυτό. «η δημιουργία ισχυρού 

brand και φήμης της Ελλάδας ως 
ελκυστικού προορισμού τουρισμού 
υγείας είναι κρίσιμη για την επιτυχία 
της νέας στρατηγικής .Θέτουμε ως 
προτεραιότητα την κινητοποίηση και 
ενθάρρυνση της συμπαράστασης 
του απόδημου Ελληνισμού, με σκοπό 
οι Έλληνες του εξωτερικού, να συν-
δράμουν σαν πρέσβεις καλής θέλη-
σης, καταναλωτές, πάροχοι, χορηγοί, 

επενδυτές», τόνισε ο κ. Πατούλης.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας μελβούρνης 
Βασίλης Παπαστεργιάδης, επισήμα-
νε ότι η Αυστραλία είναι μια δυναμι-
κή αγορά από την οποία η Ελλάδα 
μπορεί να επωφεληθεί καθώς πολ-
λοί Αυστραλοί ασθενείς ταξιδεύουν 
στο εξωτερικό .Επίσης ανέφερε ότι 
η συνεργασία των δύο χωρών είναι 
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Συνέντευξη του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη στην εφημερίδα 
«Παρασκήνιο» για τον Τουρισμό Υγείας

Υπό τη διοργάνωση του ΙΣΑ  και της ΚΕΔΕ Συνέδριο για τον Τουρισμό Υγείας στις 25 και 26 Νοεμβρίου στη Μελβούρνη
Αθήνα, 18/11/2017

Τις σημαντικές προοπτικές ανά-
πτυξης του τουρισμού Υγείας 
στη χώρα μας ανέπτυξε  Πρόε-

δρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, σε συνέντευ-
ξη που παραχώρησε στην εφημερίδα 
«Παρασκήνιο».  Ειδικότερα ο κ. Πα-
τούλης επισήμανε, μεταξύ άλλων, πως  
ο συγκεκριμένος τομέας μπορεί να 
συμβάλλει αφενός στην ανάκαμψη της 
ελληνικής οικονομίας και αφετέρου 
στην ποιοτική βελτίωση του εγχώριου 

τουριστικού προϊόντος αλλά και στην 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
με στόχο να καταστεί η Ελλάδα κο-
ρυφαίος προορισμός στον τομέα του 
ιατρικού τουρισμού, τοπική αυτοδιοί-
κηση, επιστημονική κοινότητα αλλά 
και ο επιχειρηματικός κόσμος ενώνουν  
τις δυνάμεις τους σε μία γόνιμη συνερ-
γασία, αναφέρει, και σημειώνει πως σε 
αυτή την προσπάθεια είναι πολύτιμη 
και η συμβολή της ομογένειας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΙΣΑ ανα-

φέρθηκε στο σημαντικό συνέδριο που θα 
πραγματοποιηθεί  για τον ιατρικό τουρι-
σμό σε συνεργασία του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ, 
του Διεθνούς Κέντρου τουρισμού Υγείας,  
την ερχόμενη εβδομάδα, 25-26 νοεμβρί-
ου  στη μελβούρνη, μία πόλη με την με-
γαλύτερη ελληνική ομογένεια σε όλο τον 
κόσμο. Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν 
Έλληνες επιστήμονες και επιχειρηματίες, 
μέλη της ελληνικής κυβέρνησης καθώς 

και επιχειρηματίες ομογενείς που δρα-
στηριοποιούνται στο χώρο.
Καταλήγοντας  ο κ. Πατούλης εστίασε 
στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώ-
ρας μας στον τομέα αυτό όπως είναι 
το χαμηλό κόστος υπηρεσιών καθώς 
και το υψηλού επιπέδου επιστημονικό 
προσωπικό. « η χώρα μας αποτελεί τον 
ιδανικό προορισμό για τον τουρισμό 
Υγείας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γ. Πατούλης: «Άσος για την Ελλάδα ο Τουρισμός Υγείας»

άριστη και σε αυτό έχει συμβάλλει 
η δυναμική ελληνική κοινότητα, η 
οποία θα στηρίξει την προσπάθεια 
ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού 
που αποτελεί εθνικό στόχο.
Χαιρετισμό απηύθυναν μεταξύ άλ-
λων η Χριστίνα Σημαντιράκη ,Γενική 
Πρόξενος της Ελλάδας στη μελ-
βούρνη,η οποία χαρακτήρισε τον 
τουρισμό υγείας βασικό πυλώνα 
ανάπτυξης και τόνισε ότι έχει ήδη 
ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης 
στην Αυστραλία για την προώθηση 
του θεματικού τουρισμού. 
Επίσης ο Marinis Pirpiris, πρόεδρος 
της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας της 
Αυστραλίας, ο Αrthur Baoustanos, 
πρόεδρος του Ελληνοαυστραλιανού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου ,ο Κωνσταντίνος Δήμτσας, 
Γενικός Διευθυντής «ΑΠΟΣτΟλη» κ.α

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο 
πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ Γ. Πα-
τούλης είχε συνομιλίες με ομογενείς, 
μέλη της κυβέρνησης και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης της Αυστραλίας που 
συμμετείχαν στη διημερίδα .Ειδικό-
τερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος 
συζητήθηκαν με τον πρώην υπουρ-
γό τουρισμού και Πολιτισμού της 
Βικτώριας Ιωάννη Πανταζόπουλο, 
το βουλευτή της έδρας του oakleigh 
Σταύρο Δημόπουλο και το μέλος της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Βικτώριας 
,πρώην Δήμαρχο του Fitzroy Δημοτι-
κό Σύμβουλο του μanninham μιχά-
λη Ζαφειρόπουλο.
Στη συνέχεια σε κλίμα συναισθητικής 
φόρτισης ζευγάρια που έγιναν γονείς 
με εξωσωματική γονιμοποίηση που 
πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, 
διηγήθηκαν την εμπειρία τους και 

εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους 
στους Έλληνες επιστήμονες.
Ο Κωνσταντίνος Πάντος, αντιπρόε-
δρος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου 
Ελλήνων Ιατρών και Γενικός Γραμ-
ματέας Ελληνικής Εταιρείας Αναπα-
ραγωγικής Ιατρικής επισήμανε ότι: 
«Οι Έλληνες επιστήμονες που δρα-
στηριοποιούνται σε διάφορες χώρες 
του κόσμου και ανήκουν στον Πα-
γκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Ιατρών 
είναι αυτοί που με την αξιοπιστία 
τους βοηθούν στην εδραίωση της 
εμπιστοσύνης του διεθνούς κοινού 
για τις υπηρεσίες που προσφέρει η 
Ελλάδα στο κομμάτι του ιατρικού 
τουρισμού.»
Στη συνέχεια επιφανή μέλη της επι-
στημονικής κοινότητας έκαναν το-
ποθετήσεις σχετικά με το υψηλό επί-
πεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας στην Ελλάδα και τις δυνατό-
τητες που μπορούν να αξιοποιήσουν 
οι πολίτες της Αυστραλίας.

Ειδικότερα πραγματοποίησαν ομιλί-
ες οι κάτωθι:
Πέτρος Μαμαλάκης, Γενικός Γραμ-
ματέας i.H.T.C., Ιδρυτής & Δ/νων 
Σύμβουλος Vitabooking.co : «Ο κόμ-
βος του τουρισμού Υγείας  www.
vitabooking.com» 

Νικόλαος Σ. Κουβελάς, αναπλ. Κα-
θηγητής Οδοντιατρικής στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών ,πρόεδρος Ομίλου 
Οδοντιατρικού τουρισμού Αθηνών, 
πρόεδρος eURoDeNTiCA :«Γιατί να 
φτιάξω τα δόντια μου στην Ελλάδα»

Σταύρος Τομπρής, MD, PhD, DDS, 
Γναθοπροσωπικός Χειρουργός Διευ-
θυντής Κλινικής Γναθοπροσωπικής 

Χειρουργικής Ευρωκλινικής Αθη-
νών, Διευθυντής european Vascular 
Anomalies clinic:»η θεραπεία των 
αιμαγγειωμάτων και των αγγειακών 
δυσπλασιών του προσώπου στην Ελ-
λάδα.»

Σωτήρης Τσιούμας, πρόεδρος Ελ-
ληνικής Αισθητικής και μη Επεμβα-
τικής Χειρουργικής, Οφθαλμολόγος-
Οφθαλμοπλαστικός,συμβασιούχος 
Καθηγητής Αισθητικής Ιατρικής του 
πανεπιστημίου Camerino Ιταλίας: 
«Αισθητική ιατρική κ αναίμακτη χει-
ρουργική» 

Λυδία Ιωαννίδου - Μουζάκα, ε. Κα-
θηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου 
Αθηνών, Χειρούργος–Γυναικολόγος, 
μαστολόγος-Ογκολόγος , πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας μαστολογί-
ας: «Από το Α έως το Ω στη διάγνωση 
και τη διαχείριση των ασθενειών του 
μαστού»

Λίνα Ευγενή, Βιολόγος Αναπαρα-
γωγής, Διευθύντρια τράπεζας Σπέρ-
ματος «ΚΡΥΟΓΟνΙΑ»: «Ανδρική Γο-
νιμότητα: Διαγνωστική Αξιολόγηση 
– Προστασία – λύσεις»

Καθηγητής Κωνσταντίνος Κου-
σκούκης, Δερματολόγος, νομικός, 
πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Θερμικής Ιατρικής, αντιπρόεδρος 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου: 
«Προτάσεις και στρατηγικές επενδύ-
σεων, για την υγειονομική περίθαλ-
ψη και τον Θερμαλισμό»

Σοφία Καλανταρίδου, MD, PhD., 
Καθηγήτρια μαιευτικής-Γυναικολο-
γίας και Στείρωσης της Ιατρικής Σχο-

λής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών Β’ μαιευτική 
και Γυναικολογική Κλινική Πανεπι-
στημίου Αθηνών νοσοκομείο Αρε-
ταίειο: «Από τον Ιπποκράτη στους 
σύγχρονους ερευνητές των Ελληνι-
κών Ιατρικών Σχολών: ένα ταξίδι και-
νοτομίας και παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης στους Έλληνες της οικο-
νομικής κρίσης»

Δρ. Δημήτρης Τσουκαλάς MD, πρό-
εδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Διατροφικής Ιατρικής. Ε.Ι.νυ.μ: «τι 
είναι η μεταβολομική Ιατρική» 

Δρ. Νίκος Λολατζής, MBBS FRCoG 
FRANZCoG, iVF Specialist, Διευ-
θυντής του» Centre for infertility 
Solutions» «Υπογονιμότητα - υπάρχει 
πάντα μια λύση»

Δρ. Αλεξάνδρα Μαστρογιαννά-
κη- Μαρίνη, Ιατρός μικροβιολόγος 
- Βιοπαθολόγος, πρώην Διευθύντρια 
Εργαστηριακής Αιματολογίας στο Γε-
νικό νοσοκομείο Κυπαρισσίας,τέως 
ιατρός στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία 
Σοφία»Αθηνών, μέλος των Med-
Professionals. Εργαστήριο«ΑνΑλΥ-
Ση»(μικροβιολογικό,Βιοχημικό,Α-
νοσοαιματολογικό, Ορμονολογικό)
Κυπαρίσσια μεσσηνία: «Ιατρικός 
τουρισμός και Κυπαρισσία μεσση-
νίας. Ιδανικός προορισμός τόπος να 
ζεις και να επισκέπτεσαι.»

Δρ Joel Bernstein, Ειδικός Γονιμότη-
τας, Ιατρικός Διευθυντής του Monash 
iVF Bondi Junction so BSc, MBBCh 
(Wits) FRCoG, FRANZCoG «Αναπα-
ραγωγικός τουρισμός: 17 χρόνια και 
300 μωρά αργότερα!»
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Σύμφωνο συνεργασίας με το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων 
Ιατρών, υπέγραψε ο Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος Αυστραλίας

Αθήνα, 27/11/2017

Σύμφωνο συνεργασίας με το Παγκό-
σμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Ιατρών, 
υπέγραψε ο Ελληνικός Ιατρικός 

Σύλλογος Αυστραλίας, συμμετέχοντας 
ενεργά στη γέφυρα επικοινωνίας και συ-
νεργασίας που οικοδομείται μεταξύ των 
Ελλήνων επιστημόνων ανά τον κόσμο. 
η υπογραφή του Συμφώνου έγινε στο 
πλαίσιο του Συνεδρίου για τον τουρι-
σμό Υγείας στην Ελλάδα που διοργά-
νωσαν στη μελβούρνη της Αυστρα-
λίας, το Διεθνές Κέντρο τουρισμού 
Υγείας και το Παγκόσμιο Ινστιτούτο 
Ελλήνων Γιατρών, σε συνεργασία με 
την Ελληνική Κοινότητα μελβούρνης 
και τον Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο μελ-
βούρνης, υπό την αιγίδα του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών και της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδος, στις 25 και  26 
νοεμβρίου 2017.
 το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων Ια-
τρών που αποτελεί πρωτοβουλία του 
προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, αποτελεί 
διεθνή κόμβο για τη διασύνδεση όλων 
των Ελλήνων ιατρών ανά τον κόσμο με 
κύριους στόχους, την ανταλλαγή από-
ψεων, την ανάπτυξη επιστημονικού 
διαλόγου και τη μετάδοση τεχνογνωσί-
ας, τη διευκόλυνσή τους στην ανεύρε-
ση εργασίας, τη δημιουργία κινήτρων 
με στόχο την επιστροφή τους και την 
επαγγελματική τους δραστηριοποίηση 
στην Ελλάδα, την εθελοντική παροχή 
εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών 
από Έλληνες ιατρούς σε περιστατικά 
που χρήζουν άμεσης και αντικειμενι-
κής ανθρωπιστικής βοήθειας ανά τον 
κόσμο, τη καθιέρωση και απονομή 
Βραβείων Αριστείας για τους Έλληνες 
Ιατρούς με διεθνώς αναγνωρισμένη 
δράση κ.α
Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργα-
σίας που υπέγραψε με τον Ελληνικό 
Ιατρικό Σύλλογο Αυστραλίας ο οποίος 
αριθμεί 600 μέλη, προβλέπεται μεταξύ 
άλλων, η ανταλλαγή φοιτητών Ιατρι-
κής στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα των 
δύο χωρών και  η συμμετοχή τους σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα.
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του 
ΙΣΑ και του Διεθνούς Κέντρου τουρι-
σμού Υγείας  Γ. Πατούλης, τόνισε τα 
εξής:
 «Ο μεγάλος αριθμός των Ελλήνων 
ιατρών συνθέτουν ένα επιστημονικό 
δυναμικό υψηλής ποιότητας, με ανα-
γνωρισμένες διεθνώς περγαμηνές και 
ικανότητες, με τεράστια εμπειρία και 
μεγάλη κοινωνική προσφορά. Αυτό το 
αξιόλογο δυναμικό είναι διασκορπι-
σμένο σε όλα τα σημεία της υφηλίου 

και αποτελούν τον καλύτερο  πρεσβευ-
τή της Ελλάδος. Θέλουμε να αναδεί-
ξουμε την ιατρική επιστήμη  και τον 
Έλληνα ιατρό ως ένα από τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα της νέας Ελλάδας 
που πρέπει να δημιουργήσουμε». 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του 

Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Αυστρα-
λίας, μαρίνης Πιρπιρής δήλωσε τα 
εξής:
« Είναι ιδιαίτερη τιμή  για εμάς η ευκαι-
ρία να συμβάλλουμε στη  συνεχή ενη-
μέρωση και στην εκπαίδευση Ελλήνων 
Ιατρών, παγκοσμίως, προωθώντας  έτσι 

το πνεύμα της Ελληνικής επιστήμης. Ως 
Έλληνες της διασποράς στη μεγαλύτε-
ρη πόλη Ελληνόφωνων εκτός Ελλάδας, 
ευχόμαστε επιτυχία  στην προσπάθεια 
για την προώθηση του τουρισμού υγεί-
ας στην Ελλάδα και δεσμευόμαστε για 
την υποστήριξή μας».
Στο πλαίσιο του συνεδρίου για τον 
τουρισμό υγείας παρουσιάστηκε από 
τον Πέτρο μαμαλάκη, Γενικό Γραμμα-
τέα του Διεθνούς Κέντρου τουρισμού 
Υγείας ένα διαδικτυακό μαγκαζίνο το 
GReeKSNeT ,που φιλοδοξεί να ενώσει 
τους Έλληνες ανά τον κόσμο καθώς θα 
μπορούν να διαβάσουν σημαντικά νέα 
από τη ομογένεια και την Ελλάδα, δρά-
σεις για τον τουρισμό υγείας και ελλη-
νικές πρωτοπορίες στην επιστήμη.
Παράλληλα  ανακοινώθηκε η  διοργά-
νωση του 1ου συνεδρίου του Παγκό-
σμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Γιατρών 
που θα γίνει στη Κω τον ερχόμενο 
μάιο, σηματοδοτώντας προς κάθε κα-
τεύθυνση την οικουμενικότητα της ελ-
ληνικής επιστήμης.
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Αθήνα, 17/11/2017

Κλιμάκιο του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ, με 
επικεφαλής τον πρόεδρο Γ.Πα-
τούλη, επισκέφθηκε σήμερα τις 

πληγείσες περιοχές τις Δυτικής Αττικής, 
για να στηρίξει τους συμπολίτες μας που 
επλήγησαν από τη θεομηνία.  η αποστο-
λή του ΙΣΑ, σε συνεργασία με τη ΚΕΔΕ 
προέβη σε διανομή 2.000 φαρμάκων, 
300 μερίδων φαγητού και πόσιμου νε-
ρού,  στους κατοίκους της μάνδρας Ατ-
τικής.
η διανομή του φαρμακευτικού υλικού 
έγινε από εθελοντές του Ιατρείου Κοι-
νωνικής Αποστολής, σε συνεργασία με 
τη δράση του ΣΚΑΪ «Όλοι μαζί μπορού-
με». Σημειώνεται ότι έχουν εξασφαλιστεί 
για  όσες ημέρες χρειασθεί 300 μερίδες 
ζεστού φαγητού  που θα διανέμονται 
στους κατοίκους της περιοχής. 
Στην αποστολή συμμετείχαν  ο ταμίας 
του συλλόγου Φ. Πατσουράκος,  το μέλος 
του Δ.Σ Ι.νάσιος εθελοντές του Ιατρείου 
Κοινωνικής Αποστολής (Θ.Ριζόπουλος 

,Γ.Κονιδάρρης) καθώς και ομάδα εμπει-
ρογνωμόνων του ΙΣΑ, οι οποίοι μαζί με 
τον πρόεδρο Γ.Πατούλη επισκέφθηκαν 
ιατρεία που είχαν καταστραφεί ολοσχε-
ρώς  και  έκαναν αποτίμηση των ζημιών.  
 Ο  κ. Πατούλης διαβεβαίωσε τους για-
τρούς που υπέστησαν αυτή την κατα-
στροφή ότι ο  ΙΣΑ -με ομόφωνη απόφα-
ση του Δ.Σ- πρόκειται να  τους προσφέ-
ρει οικονομική ενίσχυση προκειμένου 
να αποκατασταθούν οι ζημιές όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα και να ενισχυθεί η 
υγειονομική κάλυψη των περιοχών. 
 Ο πρόεδρος του ΙΣΑ είχε συνομιλίες με 
τους κατοίκους της περιοχής στους οποί-
ους εξέφρασε τη λύπη του και τους δια-
βεβαίωσε για τη συμπαράσταση του ΙΣΑ. 
Στη συνέχεια μετέβη στο Δημαρχείο και 
ενημερώθηκε από τη Δήμαρχο μάνδρας 
Ιωάννα Κριεκούκη, για τις άμεσες ανά-
γκες σε ρουχισμό, τρόφιμα καθώς και 
σε γεννήτριες για τους ασθενείς με  μη-
χανική υποστήριξη και διαβεβαίωσε ότι 
ο ΙΣΑ και  η ΚΕΔΕ θα συνδράμουν για να 

καλυφθούν οι ανάγκες.
Σχολιάζοντας το θέμα ο  κ. Πατούλης 
ανέφερε τα εξής:
«Αυτές τις δύσκολες ώρες για τη χώρα 
μας και ιδιαίτερα για τους κατοίκους της 
Δυτικής Αττικής, ο ΙΣΑ βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή  βοηθώντας έμπρακτα 
τους συμπολίτες μας που επλήγησαν. 
Θα συνδράμουμε με όλα τα μέσα που 
διαθέτουμε στην ανακούφισή τους. Εί-
μαστε εδώ αλλά το μυαλό μας βρίσκε-
ται και στην υπόλοιπη Ελλάδα , σε όλους 
τους συνανθρώπους μας που επλήγη-
σαν. Είναι οδυνηρό να βλέπεις την βι-
βλική καταστροφή που προκλήθηκε και 
τους συνανθρώπους μας που έχασαν 
τόσο άδικα τη ζωή τους . η σκέψη μας 
είναι στις οικογένειες των θυμάτων και 
στους αγνοούμενους που ευχόμαστε 
να είναι καλά και να βρεθούνε γρήγορα. 
Θα κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για  να 
καλύψουμε τα κενά της πολιτείας  και 
να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας στη 
δύσκολη αυτή ώρα »

Κλιμάκιο  με επικεφαλής τον πρόεδρο Γ.Πατούλη, μετέβη στις πληγείσες 
περιοχές έκανε  διανομή φαρμάκων και  φαγητού και επισκέφθηκε ιατρεία 
που καταστράφηκαν από τη θεομηνία

Ο ΙΣΑ κοντά στους συμπολίτες μας 
που επλήγησαν από τη θεομηνία
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Έκτακτη καταρχήν ενίσχυση με 60.000 ευρώ των ιατρών  που επλήγησαν 
από την θεομηνία στην Δυτική Αττική και θα ακολουθήσει περαιτέρω 
ενίσχυση τους

Ο ΙΣΑ θα συνδράμει οικονομικά για 
την επαναλειτουργία των ιατρείων 
των ιατρών μελών του και τη στήριξη 
της ΠΦΥ στις πληγείσες περιοχές

Ο ΙΣΑ πρόκειται να στείλει κλιμάκιο στις 
πληγείσες περιοχές από την κακοκαιρία 
και φαρμακευτικό υλικό ενώ θα παρέχει 
οικονομική ενίσχυση στα ιατρεία που 
υπέστησαν ζημιές

Αθήνα, 28/11/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ια-
τρικού Συλλόγου Αθηνών κατά 
τη σημερινή συνεδρίασή του της 

28.11.2017 ενημερώθηκε από το Προε-
δρείο για την κατάσταση που επικρατεί 
στη μάνδρα Αττικής. μεταξύ άλλων συ-
νανθρώπων μας, συνάδελφοί μας ιατροί 

που στήριζαν με αυταπάρνηση την ΠΦΥ 
στην περιοχή τους επλήγησαν αποστε-
ρούμενοι πλέον και για ικανό χρονικό δι-
άστημα κάθε δυνατότητας άσκησης του 
λειτουργήματός τους. Ήδη Επιτροπή του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αποτελούμε-
νη από Ιατρούς και μηχανικούς πραγμα-
τοποίησε επιτόπια αυτοψία. 

Αποφασίστηκε η έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση των έντεκα μελών μας ιατρών 
που διατηρούσαν ιατρείο και επλήγησαν, 
της τάξεως των 60.000€.
Επιπλέον αποφασίστηκε η απαλλαγή 
τους από την εισφορά για την ανανέωση 
της εγγραφής τους στα μητρώα του ΙΣΑ 
για το 2018 καθώς και κάθε απαιτούμε-

νου παραβόλου για την έκδοση βεβαίω-
σης λειτουργίας ιατρείου σε άλλο χώρο.
Παράλληλα αποφασίστηκε ότι το Διοικητικό 
Συμβούλιο θα εξετάσει στο άμεσο μέλλον, 
κατά περίπτωση, τη λήψη και άλλων μέτρων 
και εκδηλώσεων για την ενίσχυσή τους.
το ΔΣ του ΙΣΑ έμπρακτα αποδεικνύει τη συ-
μπαράστασή του σε κάθε συνάδελφό μας.

Αθήνα, 23/11/2017

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε 
συνέχεια της επίσκεψης του 
προέδρου του Γ. Πατούλη και 

μελών του Δ.Σ. στις πληγείσες περιο-
χές απέστειλε την αρμόδια επιτροπή 
η οποία έκανε καταγραφή των ζημιών 
σε 5 ιατρούς μέλη του που τα ιατρεία 
τους είχαν καταστραφεί. Ο ΙΣΑ εκφράζει 
τη συμπαράστασή του στους ιατρούς 
των περιοχών που επλήγησαν από τη 
σφοδρή κακοκαιρία και σύμφωνα με 
την απόφαση του Δ.Σ θα αποζημιώσει 

τους ιατρούς αυτούς και θα στηρίξει την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ώστε 
να επαναλειτουργήσουν άμεσα όλοι οι 
φορείς και να ενισχυθεί η υγειονομική 
κάλυψη των περιοχών.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης ανέφερε τα εξής:
«Είμαστε συγκλονισμένοι από αυτή την 
τραγωδία που έπληξε τη χώρα και την 
άδικη απώλεια των συμπολιτών μας. Θα 
συνδράμουμε με όσα μέσα διαθέτουμε 
στην προσπάθεια ανακούφισης των πλη-
γέντων και στα ιατρεία των μελών μας.»

Αθήνα, 16/11/2017

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκ-
φράζει τη συμπαράστασή του 
στους κατοίκους των περιοχών 

που επλήγησαν από τη σφοδρή κακο-
καιρία καθώς και τα ειλικρινή συλλυπη-
τήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.
τα μέλη του Δ.Σ του ΙΣΑ έκαναν ομό-
φωνα αποδεκτή την εισήγηση του προ-
έδρου Γ. Πατούλη, για την αποστολή 
κλιμακίου στις πληγείσες περιοχές που 
θα αποτιμήσει την έκταση των ζημιών 
που έχουν υποστεί τα ιατρεία την Πα-
ρασκευή 17/11 στις 12μ.μ.. Επίσης πρό-
κειται να παραδοθεί φαρμακευτικό και 
υγειονομικό υλικό.

Παράλληλα, ο ΙΣΑ αποφάσισε την οι-
κονομική ενίσχυση των ιατρών που 
υπέστησαν ζημιές τα ιατρεία τους προ-
κειμένου να αποκατασταθούν όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα και να ενισχυθεί η 
υγειονομική κάλυψη των περιοχών.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης ανέφερε τα εξής:
«Είμαστε συγκλονισμένοι από αυτή την 
τραγωδία που έπληξε τη χώρα και την 
άδικη απώλεια των συμπολιτών μας. Θα 
συνδράμουμε με όσα μέσα διαθέτου-
με στην προσπάθεια ανακούφισης των 
πληγέντων. Ωστόσο θα πρέπει να απο-
δοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που άφη-
σαν αθωράκιστη τη χώρα μας»
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O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλλει το 
καταστροφικό νομοσχέδιο, για το «χρόνο εργασίας» 
των νοσοκομειακών γιατρών και καλεί τα μέλη του 

να συμμετέχουν  δυναμικά στις κινητοποιήσεις
Αθήνα, 5/10/2017

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κα-
ταγγέλλει το καταστροφικό 
νομοσχέδιο, για το «χρόνο ερ-

γασίας» των νοσοκομειακών γιατρών 
που επιχειρεί να επιβάλει με πρωτοφα-
νείς αντιδημοκρατικές διαδικασίες, το 
υπουργείο Υγείας.
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγεί-
ας που αμείβεται με παχυλούς μισθούς 
νομοθετεί καθεστώς εργασιακής αιχμα-
λωσίας και συνθήκες «γαλέρας» για τους 
γιατρούς του ΕΣΥ ενώ  τους οδηγεί στην 
οικονομική εξαθλίωση.
Επιπρόσθετα  δίνει τη χαριστική  βολή 
στα δημόσια νοσοκομεία που  καταρρέ-
ουν οδηγώντας σε διάλυση  τμήματα και 
κλινικές που αντιμετωπίζουν ήδη πολύ 
σοβαρά προβλήματα.
Καταγγέλλουμε τις πραξικοπηματικές 
διαδικασίες με τις οποίες επιχειρεί το 
υπουργείο Υγείας να περάσει το  νομο-
σχέδιο αφού δεν μεσολαβεί ούτε καν 

24ωρο για την πρόσκληση φορέων στην 
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του 
ΙΣΑ Γ. Πατούλης επεσήμανε τα εξής:
«το αξιόμαχο προσωπικό  των δημόσιων 
νοσοκομείων δίνει μάχη για να κρατήσει 
όρθια τα νοσοκομεία που καταρρέουν 
από την  υποχρηματοδότηση. η πολιτι-
κή ηγεσία του υπουργείου Υγείας δίνει 
τη χαριστική βολή στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας αντιμετωπίζοντας με πρωτοφανή 
απαξίωση και έλλειψη σεβασμού το ια-
τρικό προσωπικό. Επιχειρεί απολυταρχικά 
και αντιδημοκρατικά  να νομοθετήσει ένα 
έκτρωμα που θα οδηγήσει σε περαιτέρω 
κατάρρευση τα δημόσια νοσοκομεία και 
θα οδηγήσει στην οικονομική  εξαθλίωση 
τους γιατρούς. Θα δώσουμε μάχη να απο-
τρέψουμε τα καταστροφικά αυτά σχέδια».
Ο ΙΣΑ εκφράζει τη συμπαράστασή του 
στους νοσοκομειακούς γιατρούς και κα-
λεί τα  μέλη του να συμμετέχουν  δυναμι-
κά  στις κινητοποιήσεις της ΕΙνΑΠ.

Αθήνα, 2.11.2017
YΠΟμνημΑ
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, νΠΔΔ, 
που εδρεύει στην Αθήνα (Σεβαστουπό-
λεως αρ. 113), νομίμως εκπροσωπουμέ-
νου από τον Πρόεδρό του Γ. Πατούλη.

Σε συνέχεια της με αριθμ. 
47441/2017 αναφοράς μας προ-
σκομίζουμε μετ΄ επικλήσεως τα 

παρακάτω:
(1) την από 26.10.2017 Ερώτηση του 
Βουλευτή της ν. Δημοκρατίας Β. Οικονό-
μου που συνυπογράφεται από άλλους 10 
συναδέλφους του για το επίδικο ζήτημα.
(2) την με αριθμ. 1874/2017 απόφαση του 
Δ τμήματος του ΣτΕ με την οποία ακυ-
ρώθηκαν αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ 
που εκδόθηκαν το 2012 και με τις οποίες 

αποφασίσθηκε η μείωση τιμών ορισμέ-
νων εξετάσεων (μαγνητικών και αξονικών 
τομογραφιών, μικροβιολογικών, βιοχημι-
κών, ορμονολογικών και ανοσολογικών) 
ως ανυπόστατες και ακυρωτέες. το ΣτΕ 
απεφάνθη ότι οι μειώσεις στις τιμές ήταν 
μη νόμιμες αφενός επειδή εκδόθηκαν 
από αναρμόδια αρχή (δηλαδή το ΔΣ του 
ΕΟΠΥΥ), αφετέρου διότι, ενώ θεσπίζουν 
νέους κανόνες που αφορούν αόριστο 
αριθμό προσώπων και άρα είναι κανονι-
στικές, ουδέποτε δημοσιεύθηκαν στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. τούτο αυ-
τονόητα σημαίνει ότι το σύνολο των υπο-
λογισμών του ΕΟΠΥΥ τόσο όσον αφορά 
τα ποσά που οφείλονται στους συμβε-
βλημένους ιατρούς όσο και όσον αφορά 
τα ποσά του clawback και rebate πρέπει 
να επαναληφθούν. 

Υπόμνημα προς τον Συνήγορο του Πολίτη

Αθήνα, 14/11/2017

Στις 13/11 έγινε συνάντηση του ΙΣΑ 
με τον αντιπρόεδρο του ΕΦΚΑ κ. Δ. 
τσακίρη. τον πρόεδρο του ΙΣΑ κ. Γ. 

Πατούλη εκπροσώπησε ο ταμίας κ. Φ. Πα-
τσουράκος. Στην συνάντηση επίσης πα-
ρευρέθηκε και η προϊσταμένη της νομικής 
υπηρεσίας του Ι.Σ.Α. κ. Ε. Παπαευαγγέλου.
η συνάντηση είχε θέμα την αποπληρωμή 
των ληξιπροθέσμων που έχει αναλάβει 
ο ΕΦΚΑ και την υλοποίηση της έκπτω-
σης του 50% για όσους ασφαλισμένους 
έχουν κλείσει 40 χρόνια ασφάλισης.
Στη συνάντηση  ο κ. τσακίρης μας διαβε-
βαίωσε για τα κάτωθι: 
(α) ότι έχει δρομολογηθεί η μηνιαία εκτα-
μίευση χρημάτων για την αποπληρωμή 
των ληξιπροθέσμων στους ιατρούς για 
τα ταμεία τα οποία έχει αναλάβει ο ΕΦΚΑ 
για την εκκαθάρισή τους.  Αρχικά θα κα-
ταβληθούν τα ποσά που έχουν εκκαθα-
ριστεί και πιθανολογεί ότι το σύνολο των 
οφειλομένων θα έχουν καταβληθεί έως 
30.6.2018
(β) η πρόθεση της Διοίκησης του ΕΦΚΑ 
είναι να δημιουργηθεί  μία ενιαία πλατ-
φόρμα για την εκκαθάριση των οφειλών 
όλων των ασφαλισμένων τόσο με βάση 
τα εισοδήματα του 2017 όσο και για εκεί-
νους που έχουν περισσότερα από 40 έτη 
ασφάλισης και έχουν υποβάλει σχετικό 
αίτημα για μείωση κατά 50% της εισφο-

ράς στον ΕΦΚΑ όπως προβλέπει ο νόμος. 
Στόχος είναι τον Ιανουάριο του 2018 να 
έχει υλοποιηθεί η σχετική εφαρμογή του 
νόμου και όσα ποσά έχουν παρακρατη-
θεί ενώ έχει υποβληθεί το αίτημα για μεί-
ωση 50% θα συμψηφιστούν με τις μέλ-
λουσες εισφορές.
Παράλληλα ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή 
στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. μπερσίμη 
με την οποία ζητά την άμεση εφαρμογή 
της απόφασης του ΣτΕ που ακυρώνει τις 
αποφάσεις σχετικά με τους τρόπους απο-
ζημίωσης των συμβεβλημένων παρόχων 
υγείας και τις νέες τιμές των διαγνωστι-
κών εξετάσεων. Επιπλέον, ο ΙΣΑ αιτήθη-
κε την καταβολή των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών ετών 2010-2011-2012 από τον 
ΕΟΠΥΥ στους ιατρούς-μέλη του, πριν 
αυτοί καταβάλλουν οποιοδήποτε ποσό 
στον ΕΟΠΥΥ για τον συμψηφισμό με το 
clawback.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε 
ότι θα πρέπει να βρεθούν οι διαδικασίες 
και οι βέλτιστες πρακτικές επ’ ωφελεία 
των ασφαλισμένων και των ιατρών.
«Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πρέπει άμεσα 
να αποπληρωθούν και να διασφαλιστεί η 
συνέχεια του κράτους και η εφαρμογή 
των νόμων που έχουν ψηφιστεί. Ο ΙΣΑ 
θα συνεχίσει τις πιέσεις για την πρακτική 
εφαρμογή του νόμου προς όφελος των 
ιατρών μελών του.»

Συνάντηση του Ι.Σ.Α. με τον αντιπρόεδρο 
του ΕΦΚΑ για τα ληξιπρόθεσμα και την 
μείωση κατά 50% για ασφαλισμένους με 
πάνω από 40 έτη – 
Επιστολή προς ΕΟΠΥΥ για clawback και 
καταβολή ληξιπρόθεσμων

Αθήνα, 18/11/2017

Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών κατά την συνεδρίαση του στις 
16.11.2017, με ομόφωνη απόφα-

σή του ενέκρινε το αίτημα της Πανελλή-
νιας Επαγγελματικής Ένωσης Εργαστη-
ριακών Γιατρών Βιοπαθολόγων-Κυττα-
ρολόγων-Παθολογοανατόμων (ΠΕΕΒΙ) 
για οικονομική στήριξη, προκειμένου να 
είναι σε θέση να συνεχίσουν τον δικαστι-
κό αγώνα ενώπιον του ΣτΕ αναφορικά με 
την αίτηση ακύρωσης κατά της Υπουργι-
κής Απόφασης για την υπό κοστολόγη-

ση των τιμών του 2016.
Επίσης κατά την ως άνω Συνεδρίαση 
εγκρίθηκε και το αίτημα της Ένωσης 
Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων 
Ελλάδας να στηρίξει ο ΙΣΑ τις όποιες έν-
δικες ενέργειες κατά της απόφασης του 
ΕΟΠΥΥ αναφορικά με τον συμψηφισμό 
των δαπανών.
Ο ΙΣΑ στέκεται πάντα αρωγός στις προ-
σπάθειες τόσο των ιατρών-μελών του, όσο 
και των  Επαγγελματικών Ενώσεων με αί-
τημα την δικαίωση των μελών τους και την 
προάσπιση των συμφερόντων τους.

Απόφαση του ΙΣΑ για στήριξη  των επαγγελμα-
τικών ενώσεων των εργαστηριακών γιατρών

                                       Αθήνα, 20/11/2017

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέ-
στειλε εξώδικη διαμαρτυρία στη 
Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμμα-

τέα Ισότητας για απαράδεκτο video της 
Γενικής Γραμματέας στο πλαίσιο καμπάνιας 
για την σεξουαλική παρενόχληση, το οποίο 
παρουσιάζει παιδίατρο να παρενοχλεί σε-
ξουαλικά μητέρα. Ο ΙΣΑ ζητά να παύσει 
άμεσα η προβολή του καθώς θίγει την τιμή 
και υπόληψη των Ελλήνων γιατρών.
Ο ΙΣΑ παρά το γεγονός ότι καταδικάζει 
τη σεξουαλική παρενόχληση θεωρεί ότι 
το συγκεκριμένο βίντεο είναι συκοφα-
ντικό, ανυπόστατο και επικίνδυνο. 
Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι προ-
βάλλεται και φέρεται να είναι βασισμένο 
σε πραγματικό γεγονός, χωρίς τέτοια κα-
ταγγελία να έχει υποβληθεί.

Σε κάθε περίπτωση, και χωρίς να μπο-
ρούμε να αμφισβητήσουμε ότι ένα τέ-
τοιο μεμονωμένο και ακραίο περιστα-
τικό έχει λάβει χώρα, το συγκεκριμένο 
spot είναι συκοφαντικό για το ιατρικό 
σώμα, θίγει το κύρος, την ηθική και κοι-
νωνική αξία συλλήβδην όλων των Ελλή-
νων γιατρών που ευόρκως παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους στους Έλληνες ασθενείς 
και διαταράσσει επιπλέον τη σχέση εμπι-
στοσύνης μεταξύ ιατρού και ασθενή.
Επειδή σκοπός του Ιατρικού Συλλόγου 
είναι μεταξύ άλλων και η μέριμνα για τη 
διατήρηση της επιστημονικής και ηθι-
κής ικανότητας του ιατρικού σώματος 
να εξυπηρετήσει με προθυμία τους αρ-
ρώστους, καθώς και περιφρούρηση της 
αξιοπρέπειας των μελών του ζητά άμεσα 
να σταματήσει η προβολή του.

Ο ΙΣΑ με εξώδικο στη Γενική Γραμματέα Ισότητας 
ζητά να σταματήσει η προβολή συκοφαντικού 

και επικίνδυνου σποτ που θίγει την τιμή και 
υπόληψη των Ελλήνων γιατρών
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Αθήνα, 4/11/2017

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
η ημερίδα του Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών και του ΟΠΕμΕΔ 

με θέμα: Ο νόμος για τον Εξωδικαστικό 
μηχανισμό και πως μπορεί να εφαρμο-
στεί για τα χρέη των ιατρών και των ια-
τρικών εταιριών. Ο ρόλος του διαμεσο-
λαβητή- συντονιστή στην εξωδικαστική 
επίλυση της διαφοράς. Στην ημερίδα  
απεύθυνε χαιρετισμό ο κ. Γεώργιος Πα-
τούλης Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών.  Συμμετείχαν ως εισηγητές ο 
κ. Φώτιος Κουρμούσης Ειδικός Γραμ-
ματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, 
ο κ. νικόλαος Κανελλόπουλος Γενικός 
Γραμματέας του Οργανισμού Προώθη-
σης Εναλλακτικών μεθόδων Επίλυσης 
Διαφορών (ΟΠΕμΕΔ) , η κ. Χαρίκλεια 
Απαλαγάκη Γενική Γραμματέας της Ελ-
ληνικής Ένωσης τραπεζών και ο κ. Φώ-
τιος Πατσουράκος ταμίας του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών ενώ τον συντονισμό 
έκανε  η κ. Κατερίνα Φραγκάκη Δικηγό-
ρος και νομική Σύμβουλος του ΙΣΑ. Στην 
ημερίδα επίσης παρευρέθηκαν τα μέλη 
του ΙΣΑ ο κ. Ευστάθιος τσούκαλος και 
Παναγιώτης Ψυχάρης, καθώς επίσης ο κ. 
Θεόδωρος Γεωργακόπουλος Πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ένωσης Ακτινολόγων, η 
κ. λυδία μουζάκα Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Εταιρίας μαστολογίας, ο Πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ένωσης Φοροτεχνικών 
Αττικής κ. Δημήτρης τσαμόπουλος και  
ο κ. Ανάργυρος Πλακίωτης Γραμματέας 
της Ένωσης Στρατιωτικών Ιατρών .
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε : «o Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών με τον ΟΠΕμΕΔ συ-
νεργάζονται για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων εξωδικαστικά μέσω της 
διαμεσολάβησης. Ο ΙΣΑ πιστεύει στον 
θεσμό της διαμεσολάβησης και ήδη από 
το 2014 διοργάνωσε επιτυχημένη ημερί-
δα με θέμα η εμπλοκή των ιατρών με τη 
Δικαιοσύνη και ο ρόλος της Διαμεσολά-
βησης. Πιστεύοντας λοιπόν σε αυτό τον 
θεσμό συμμετέχουμε ως ιδσρυτικά μέλη 
στον ΟΠΕμΕΔ.»
 Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Πατούλης ανέφε-
ρε: «Γνωρίζοντας σε βάθος τα προβλή-
ματα  υπερχρέωσης που αντιμετωπίζουν 
οι ιατροί και τα εργαστήρια τα οποία 
αφορούν στα χρέη τους προς το δημό-
σιο και τις τράπεζες αποφασίσαμε να δι-
οργανώσουμε τη σημερινή ημερίδα. το 
κύριο όμως έναυσμα για αυτή την ημερί-
δα αποτέλεσε η πρόσφατη απόφαση του 
ΕΟΠΥΥ που αφορούσε το clawback και 
το rebate όπου τα μέλη μας καλούνται 
να πληρώσουν υπέρογκα ποσά γεγονός 
που θα έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο 
πολλών ιατρείων. Θέλοντας λοιπόν να 
βρούμε διεξόδους αποφασίσαμε να ενη-
μερώσουμε τα μέλη μας για τον νόμο 
που αφορά τον Εξωδικαστικό μηχανι-

σμό ρύθμισης οφειλών.»
Στην ημερίδα τονίστηκε ότι ο  ΙΣΑ έκα-
νε αγώνες ώστε να μπορέσουν να εντα-
χθούν στον νόμο και οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες γεγονός που τελικά επετεύχθη 
μόνο σε έναν βαθμό. Βέβαια η βούληση 
μας είναι να διασαφηνιστεί ότι πρέπει 
και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να μπο-
ρούν να διαγράψουν και να ρυθμίσουν 
τα χρέη τους προς τις τράπεζες μέσω του 
εξωδικαστικού μηχανισμού.
Οι ομιλητές ενημέρωσαν τόσο για τη δυ-
νατότητα ρύθμισης των χρεών των ιατρι-
κών εταιριών όσων και των ελεύθερων 
επαγγελματιών ιατρών. 

Ειδικότερα αναφέρθηκε ότι υφίσταται το 
νομικό Πλαίσιο για τη διαχείριση όλων 
των χρεών των ιατρών, καθώς και των 
εταιρειών τους (κλινικές, εργαστήρια 
κλπ).
Περιλαμβάνονται χρέη προς:
- τράπεζες (τόσο ενεργές όσο και υπό 
εκκαθάριση), ακόμη και αν αυτά έχουν 
εγγύηση ελληνικού δημοσίου
- ΑΑΔΕ (ΔΟΥ, τελωνεία, ΟτΑ κλπ)
- ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ)
- ιδιώτες (π.χ. προμηθευτές, εργαζομέ-
νους κλπ)

το νομικό πλαίσιο προβλέπει:
- Ελάχιστο ποσό μηνιαίας αποπληρω-
μής (δηλ. 40 €)
- Αποπληρωμή σε μακροχρόνιες δόσεις 
(μέγιστο 120 για το δημόσιο)
- Διαγραφή («κούρεμα) του υπολοίπου 
ποσού, είτε αποτελεί πρόστιμα και προ-
σαυξήσεις δημοσίου ή τόκους και κεφά-

λαιο δανείων.

Οι ιατροί χωρίζονται σε 3 ξεχωριστές 
κατηγορίες, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία:
1. Αυτοί που είναι φυσικά πρόσωπα (μι-
σθωτοί, άνεργοι, συνταξιούχοι) και δεν 
διαθέτουν βιβλία στην Εφορία (δηλ. δεν 
θεωρούνται ατομικές επιχειρήσεις)
2. Αυτοί που διαθέτουν μια ατομική επι-
χείρηση δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες (π.χ. ιατρείο, εργαστήριο)
3. Αυτοί που έχουν μια ιατρική εταιρία 
(π.χ. πολυιατρεία).

Για  καθεμία κατηγορία ιατρών υπάρχει 
και μια ξεχωριστή λύση.
1. Αυτοί που είναι φυσικά πρόσωπα (μι-
σθωτοί, άνεργοι, συνταξιούχοι) και δεν 
διαθέτουν βιβλία στην Εφορία (δηλ. δεν 
θεωρούνται ατομικές επιχειρήσεις):

- μπορούν να κινηθούν εξωδικαστικώς 
ή δικαστικώς:

• Εξωδικαστικώς μπορούν να ρυθμί-
σουν τα τραπεζικά χρέη:

- κάνοντας αίτηση απευθείας στην 
τράπεζα (ή τον εκκαθαριστή), με 
χρήση του Κώδικα Δεοντολογίας 
τραπεζών

• Δικαστικώς μπορούν να ρυθμίσουν 
όλα τα χρέη, τόσο τραπεζικά όσο και 
δημόσιο – ασφαλιστικά ταμεία:

- κάνοντας αίτηση στο νόμο Κατσέ-
λη-Σταθάκη, δηλώνοντας ότι αποτε-
λούν υπερχρεωμένο νοικοκυριό

2. Αυτοί που διαθέτουν μια ατομική επι-
χείρηση (π.χ. ιατρείο, εργαστήριο), το 

οποίο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο:
- μπορούν να κινηθούν εξωδικαστικώς 
ή δικαστικώς:

• Εξωδικαστικώς μπορούν να ρυθμί-
σουν όλα τα χρέη, τόσο τραπεζικά όσο 
και δημόσιο – ασφαλιστικά ταμεία:

- κάνοντας αίτηση απευθείας στην 
τράπεζα (ή τον εκκαθαριστή), με 
χρήση του Κώδικα Δεοντολογίας 
τραπεζών
- έως τέλος Δεκεμβρίου 2017 θα 
μπορούν κάνουν αίτηση απευθείας 
στην ΑΑΔΕ για χρέη προς δημόσιο, 
με χρήση του νόμου εξωδικαστικού 
μηχανισμού
- έως τέλος Δεκεμβρίου 2017 θα 
μπορούν κάνουν αίτηση απευθείας 
στον ΕΦΚΑ για χρέη προς ασφαλι-
στικά ταμεία, με χρήση του νόμου 
εξωδικαστικού μηχανισμού

• Δικαστικώς μπορούν να ρυθμίσουν 
όλα τα χρέη, τόσο τραπεζικά όσο και 
δημόσιο – ασφαλιστικά ταμεία:
- κάνοντας αίτηση στο νόμο Κατσέλη-
Σταθάκη, δηλώνοντας ότι αποτελούν 
μικρο-επιχειρηματίες χωρίς πτωχευτι-
κή ιδιότητα

3. Αυτοί που διαθέτουν ιατρική εταιρεία 
(π.χ. πολυιατρεία κλπ):
- μπορούν να κάνουν αίτηση στο νόμο 
Εξωδικαστικού μηχανισμού και να ρυθ-
μίσουν όλα τα χρέη,  τραπεζικά, δημόσιο 
– ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές 
Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να ενημερώνει τα 
μέλη του και να παρεμβαίνει στην πολι-
τική ηγεσία για τη διευθέτηση των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Ημερίδα του ΙΣΑ για τον εξωδικαστικό μηχανισμό 
και τα χρέη προς τράπεζες και δημόσιους οργανισμούς
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Απάντηση της Πειραιώς Factoring στην από 24/10 επιστολή του ΙΣΑ

Ο ΙΣΑ έκανε αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Αθηνών ζητώντας να καταθέσει ο αναπληρωτής 
υπουργός Υγείας Π. Πολάκης τα στοιχεία που 
επικαλείται για το χρηματισμό των ιατρών στο ΕΣΥ

Ο ΙΣΑ εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για τις 
δηλώσεις του αναπληρωτή 
υπουργού Υγείας Π. 
Πολάκη για τα φακελάκια

• Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας πλήττει την εμπιστοσύνη των 
ασθενών στο ΕΣΥ προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων

Αθήνα, 1/11/2017

Σας διαβιβάζουμε απάντηση της 
Πειραιώς Factoring στην από 
24/10 επιστολή του Ιατρικού Συλ-

λόγου Αθηνών με θέμα: «Διευθέτηση του 
ζητήματος των δόσεων προς την Πειραι-
ώς Factoring» προς ενημέρωσή σας.  

Αθήνα, 27.10.2017
Αξιότιµοι Κύριοι,
Σε απάντηση της µε ηµερομηνία 
24.10.2017 επιστολής σας, την οποία 
λάβαµε την 25.10.2017 σε ηλεκτρονική 
µορφή στο e-mail της εταιρία µας, επι-

σηµαίνουµε επιγραµµατικά τα κάτωθι:
Όπως γνωρίζετε η ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
FACToRiNG Α.Ε. εφάρµοσε τον Κώδικα 
Δεοντολογίας τραπεζών (ν. 4224/2ΟΙ3) 
µε σκοπό τη διευκόλυνση των ιατρών 
στην τακτοποίηση των οφειλών τους. 
η συντριπτική πλειοψηφία των ια-
τρών ανταποκρίθηκε στη διαδικασία 
αποστέλλοντας τα προβλεπόµενα δι-
καιολογητικά, ενώ παράλληλα ικανό 
ποσοστό ιατρών κατέθεσε πρόταση 
- αίτηση ρύθμισης της οφειλής τους. η 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACToRiNG Α.Ε. συνεκτίµηοε 
τα στοιχεία της εκάστοτε αίτησης και 

υπέβαλλε προτάσεις ρύθµισης οι οποί-
ες ήταν αντίστοιχες των προτάσεων 
που επέβαλλαν οι ιατροί. Σηµειώνεται 
δε, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις 
η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACToRiNG A.e. έκανε απο-
δεκτές και τις αντιπροτάσεις των ιατρών 
για επιµήκυνση του χρόνου εξόφλησης 
της οφειλής τους στην προσπάθεια της 
για περαιτέρω διευκόλυνση τους, όπως 
άλλωστε προβλέπεται και από τον Κώ-
δικα Δεοντολογίας τραπεζών.
Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι 
η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACToRiNG Α.Ε. λειτούργη-
σε και λειτουργεί καλόπιστα έναντι των 

συµβαλλοµένων ιατρών. Σχετικά δε με 
την αναφορά σας στο ν. 4469/2017 και 
ειδικότερα στο άρθρο Ι5 παράγραφος 2Ι, 
σημειώνεται ότι η συγκεκριµένη διάταξη 
δεν αφορά τις οφειλές προς πιστωτικά 
ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα όπως είναι 
η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACToRiNG A.e., αλλά τη 
ρύθµιση οφειλών προς το Δηµόσιο και 
τους Φορείς Κο ινωνικής Ασφάλισης.
τέλος επιθυµούµε να σας διαβεβαιώ-
σουμε ότι τα στελέχη της εταιρία μας 
είναι πάντοτε στη διάθεση όλων των 
ιατρών για τη διευκρίνιση οιουδήποτε 
σχετικού ζητήµατος.

Αθήνα, 9/11/2017

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έκανε 
αναφορά στον Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Αθηνών, για τις ανυπό-

στατες και συκοφαντικές δηλώσεις του 
αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου 
Πολάκη, για τους γιατρούς που παίρνουν 
φακελάκια.
Ο ΙΣΑ εκτιμά ότι οι συγκεκριμένες δηλώ-
σεις προσβάλλουν βάναυσα το ιατρικό 
σώμα ,πλήττουν την εμπιστοσύνη των 
ασθενών και τορπιλίζουν το Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας προς όφελος των μεγάλων 
ιδιωτικών συμφερόντων. η πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Υγείας έχει τεράστιες 
ευθύνες για την κατάρρευση της πρωτο-
βάθμιας περίθαλψης και των δημόσιων 
νοσοκομείων. 
το Δ.Σ. του ΙΣΑ καλεί τον αναπληρωτή 
υπουργό Υγείας στα γραφεία του ΙΣΑ για 
να παρουσιάσει τα στοιχεία για τα φακε-
λάκια που επικαλείται στις δηλώσεις του.
Σε περίπτωση που οι καταγγελίες του κ. 
Πολάκη ευσταθούν, με δεδομένο ότι έχει 
την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουρ-
γία των δημόσιων νοσοκομείων, πρέπει 
να λογοδοτήσει στον ασθενή και στον 
ελληνικό λαό για τα φαινόμενα της δια-
φθοράς που επί των ημερών του -όπως 
ισχυρίζεται- έχουν γιγαντωθεί.
Ο ΙΣΑ εκτιμά ότι η επίθεση στους για-
τρούς του ΕΣΥ έγινε εκ του πονηρού για 
να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη 

από το νομοσχέδιο-έκτρωμα, για τις ερ-
γασιακές σχέσεις των νοσοκομειακών 
γιατρών που οδηγεί σε εργασιακό μεσαί-
ωνα.
την ώρα μάλιστα που απειλούνται με 
κατάρρευση τα εργαστήρια, με την επι-
βολή του clawback ενώ το ιατρικό σώμα 
οδηγείται στην ανεργία και στη μετανά-
στευση. Για όλα αυτά η πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Υγείας έχει τεράστιες 
ευθύνες.
Ειδικότερα στην αναφορά του ΙΣΑ στον 
Εισαγγελέα, αναφέρεται ότι οι απρόκλη-
τες επιθέσεις που δέχεται συλλήβδην 
και αδιακρίτως το σύνολο σχεδόν των 
ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Π. 
Πολάκη έχουν προκαλέσει την οργή και 
την αγανάκτηση των ιατρών.
 «Οι ιατροί του ΕΣΥ με μειωμένες αποδο-
χές, εξαντλητικά ωράρια, απροστάτευτοι 
από την πολιτεία από επιθέσεις ασθενών 
και άλλες, με αυταπάρνηση παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους στον πολίτη αυτής 
της χώρας. παραμένοντας στα δύσκολα 
χρόνια της οικονομικής κρίσης προση-
λωμένοι στο καθήκον τους, με σοβαρές 
ελλείψεις ακόμη και στο απαραίτητο 
υγειονομικό υλικό. 
Ο Παύλος Πολάκης, αναπληρωτής 
υπουργός Υγείας, όμως, αν και ιατρός, αν 
και γνωρίζει και όφειλε να γνωρίζει όλα 
τα παραπάνω, επέλεξε με σειρά δημοσί-

ων δηλώσεών του τις τελευταίες ημέρες 
στα μμΕ αλλά ακόμη και στην Επιτροπή 
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής στο 
πλαίσιο συζήτησης νομοσχεδίου για την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας των για-
τρών του ΕΣΥ να καταγγέλλει αορίστως 
το 80% των νοσοκομειακών ιατρών ως 
διεφθαρμένους, επιμένοντας ότι «το 80% 
των γιατρών τα «παίρνει».
Οι παραπάνω όμως επαναλαμβανόμε-
νες και εμφαντικά διατυπωμένες δη-
λώσεις του κ. Πολάκη, πέραν του ότι 
θίγουν βάναυσα το κύρος του συνόλου 
των ιατρών που υπηρετούν στο ΕΣΥ, 
επιπλέον και κυρίως αποτελούν ένα σο-
βαρό πλήγμα για την ίδια τη δημόσια 
υγεία στο μέτρο που η εμπιστοσύνη των 
ασθενών προς τους ιατρούς αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχή 
άσκηση οποιασδήποτε πολιτικής δημό-
σιας υγείας για την πρόληψη αλλά και 
για την αποτελεσματική θεραπευτική 
αγωγή κάθε ασθενή. η δημόσια υγεία 
πλήττεται καίρια.
Ο ΙΣΑ ζητά από τον Εισαγγελέα να κλη-
θεί ο κ. Πολάκης να αποδείξει όλα αυτά 
για τα οποία επιμένει να λέει δημοσίως 
καθώς και να διερευνήσει την εκ μέρους 
του τέλεση αυτεπαγγέλτως διωκομένων 
εγκλημάτων, με γνώμονα την προάσπιση 
της δημόσιας υγείας και του κύρους των 
ιατρών που υπηρετούν στο δημόσιο σύ-
στημα υγείας.  

Αθήνα, 5/11/2017

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκ-
φράζει τη δυσαρέσκειά του για 
τις δηλώσεις του αναπληρωτή 

υπουργού Υγείας Π. Πολάκη για τους για-
τρούς που παίρνουν φακελάκια.
 Καλούμε τον κ. Πολάκη να δημοσιοποι-
ήσει τα στοιχεία με βάση τα οποία προ-
κύπτει το ποσοστό 80% που επικαλείται.
 Σε αντίθετη περίπτωση οι δηλώσεις 
του είναι ανυπόστατες και για μια ακόμα 
φορά προβαίνει σε μια άδικη επίθεση 
ενάντια στο ιατρικό σώμα και μάλιστα 
ενάντια στους νοσοκομειακούς γιατρούς 
που κρατάνε κακοπληρωμένοι και σε ιδι-
αίτερα αντίξοες συνθήκες όρθιο το Εθνι-
κό Σύστημα Υγείας. 
Ζητούμε από τον αναπληρωτή υπουργό 
Υγείας να μας ενημερώσει για τις ενέρ-
γειες που έχει κάνει για την πάταξη του 
απαράδεκτου αυτού φαινομένου. Ο κ. 
Πολάκης πρέπει να κατανοήσει ότι δεν 
είναι πλέον συνδικαλιστής για να κάνει 
διαπιστώσεις έχει την πολιτική ευθύνη 
για τα κακώς κείμενα που στηλιτεύει.
Επίσης έχει την πολιτική ευθύνη για την 
κατάρρευση των δημόσιων νοσοκομεί-
ων και τις άθλιες συνθήκες στις οποίες 
εργάζεται το προσωπικό.
Ο ΙΣΑ καταδικάζει το φακελάκι και διευ-
κρινίζει ότι θα εξαντλήσει την αυστηρό-
τητά του απέναντι στα μέλη του ιατρικού 
σώματος που επιδίδονται σε αυτές τις 
απαράδεκτες πρακτικές. Ζητάμε να υπάρ-
ξει διαφάνεια και έλεγχος και τιμωρία των 
παραβατών μέσα από τη διασταύρωση 
των οικονομικών τους στοιχείων.
Ωστόσο δεν θα επιτρέψουμε να δυσφη-
μείται άδικα το ιατρικό σώμα που δίνει 
καθημερινά μάχη για να στηρίξει τα δη-
μόσια νοσοκομεία που καταρρέουν.
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Τοποθέτηση του προέδρου του ΙΣΑ στη βουλή 
για το νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις των ιατρών

Τον ΙΣΑ επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σωτήρης Μπερσίμης, 
προσκεκλημένος του Δ.Σ του ΙΣΑ, για να συζητηθούν 
τα καίρια ζητήματα του κλάδου

Αθήνα, 8/11/2017

Την αγανάκτηση του ιατρικού σώ-
ματος για την αυθαιρεσία του υπ. 
Υγείας που επιχειρεί να περάσει το 

νομοσχέδιο έκτρωμα για τις εργασιακές 
σχέσεις των γιατρών με απολυταρχικές 
και αντιδημοκρατικές διαδικασίες εξέ-
φρασε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης 
κατά τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης τόνισε ότι η 

κυβέρνηση προκειμένου να παρακάμψει 
το 48ωρο επινοεί την ρήτρα αυτοεξαίρε-
σης.
Σύμφωνα με τον κ. Πατούλη το νομο-
σχέδιο αυτό έχει σχέση με την επίθεση 
που δέχονται οι ιατροί για φακελάκια. 
«Ρωτώ ευθέως, ένας ιατρός βουλευτής 
υπουργός υγείας πόσα χρήματα παίρνει 
και πόσα ένας ιατρός του ΕΣΥ;  Αυτά πρέ-
πει να τεθούν υπόψη εκείνων που μιλούν 

κρίνοντας εξ ιδίων τα αλλότρια για τους 
νοσοκομειακούς ιατρούς»
Επίσης σχολιάζοντας τις καταγγελίες του 
αναπληρωτή υπουργού Υγείας Π. Πολά-
κη δήλωσε χαρακτηριστικά
«να κατατεθούν τα στοιχεία από τον αρ-
μόδιο υπουργό περί χρηματισμού του 
80% των νοσοκομειακών ιατρών. Αν δεν 
τα έχει να ζητήσει συγγνώμη. Παρακαλώ 
όσους κάνουν μαθήματα ιδεολογίας να 

μην έχουν την μνήμη χαλαρή. Είναι ακό-
μα στα αυτιά μου οι φωνές του κ. Πολάκη 
ως συνδικαλιστή να υποστηρίζει τα αντί-
θετα από αυτά που σήμερα εισηγείται 
ως υπουργός. Σήμερα πήγε στην αντίθε-
τη όχθη. Αυτή του βουλευτή των 8.000 
ευρώ.», κατέληξε ο κ. Πατούλης.
Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να δίνει μάχη για 
τη δημόσια υγεία, τον ασθενή και το 
ιατρικό σώμα.

Αθήνα, 2/11/2017

Τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών επι-
σκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος 
του ΕΟΠΥΥ Σωτήρης μπερσίμης, 

προσκεκλημένος του Δ.Σ του ΙΣΑ , για 
να συζητηθούν τα καίρια ζητήματα του 
κλάδου.
Ο πρόεδρος Γ. Πατούλης και το Δ.Σ του 
ΙΣΑ, επεσήμαναν στον πρόεδρο του ΕΟ-
ΠΥΥ ότι οι γιατροί της Αθήνας οδηγού-
νται με μαθηματική ακρίβεια στον επαγ-
γελματικό αφανισμό και ζήτησαν από το 
Φορέα να υπάρξουν δίκαιες ρυθμίσεις 
που να διασφαλίζουν την βιωσιμότητα 
του ιατρικού κόσμου. 
Ειδικότερα ξεκαθάρισαν ότι κόκκινη 
γραμμή για τον ΙΣΑ αποτελεί η αποπλη-
ρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών  κα-
θώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε 
οι γιατροί να έχουν την δυνατότητα κα-
ταβολής μέσα από την διαδικασία των 
120 δόσεων. 
Επίσης τόνισαν ότι είναι απαράδεκτο να 
έχει γίνει υποκοστολόγηση ιατρικών εξε-
τάσεων έως και 70% και να επιβάλλεται η 
παρακράτηση Clawback και Rebate από 
τις επόμενες υποβολές, με τις οποίες εί-
ναι αδύνατο φυσικά λόγω της υποκοστο-
λόγησης να αντεπεξέλθουν στην πληρω-
μή οι ιατροί και τα πολυιατρεία.
Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη απόφα-
σή του το Σ.τ.Ε ακυρώνει ως μη νόμιμες 
τις αποφάσεις του Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ για 
τη μείωση των τιμών των εργαστηρια-
κών πράξεων και ως εκ τούτου πρέπει 
να γίνει νέος υπολογισμός και Clawback 
και Rebate. Ερωτηθείς για το θέμα ο 
πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σ. μπερσίμης 
επιφυλάχθηκε να απαντήσει λέγοντας 
χαρακτηριστικά ότι είναι θέμα νομικής 
διερεύνησης. μάλιστα ο ΙΣΑ έχει κάνει 
συμπληρωματικό υπόμνημα για το θέμα 
στην υποβληθείσα αναφορά στο Συνή-
γορο του Πολίτη.
Ο κ. Σ. μπερσίμης ανέφερε ότι είναι μνη-
μονιακή υποχρέωση, η είσπραξη του 

rebate και clawback των προηγούμενων 
ετών, ωστόσο προκειμένου να εξασφαλι-
στεί η οικονομική βιωσιμότητα των πα-
ρόχων γίνεται διαπραγμάτευση με την 
τρόικα για την είσπραξη σε δόσεις στο 
μέγιστο δυνατό.
Σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές 
των ταμείων προ του 2012 που έχουν 
παραμείνει για εκκαθάριση στον ΕΟΠΥΥ 
(ΟΠΑΔ τΑΥτΕΚΩ) ο κ. μπερσίμης διαβε-
βαίωσε ότι έχει ξεκινήσει η αποπληρω-
μή τους και στόχος είναι μέχρι το τέλος 
του έτους να έχει ολοκληρωθεί στο με-
γαλύτερο μέρος τους. Για τις τρέχουσες 
οφειλές του ΕΟΠΥΥ ανέφερε ότι έχουν 
αποπληρωθεί οι πρώτοι πέντε μήνες του 
2017 και το 80% του Ιουνίου ενώ μέχρι 
τα τέλη του έτους πρόθεση του Οργανι-
σμού είναι να αποπληρώσει τους επόμε-
νους δύο μήνες.
Για το θέμα της αναγραφής φαρμάκων 
με δραστική ουσία ο πρόεδρος του ΕΟ-
ΠΥΥ δήλωσε ότι σέβεται την απόφαση 
του Σ.τ.Ε. Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι βάσει 
αυτής της απόφασης επιτρέπεται η συ-
νταγογράφηση, με εμπορική ονομασία 
και πέραν του 15% που προβλέπει το σύ-
στημα της ηΔΙΚΑ, το οποίο θα πρέπει να 
προσαρμοστεί καταλλήλως. 

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης χαρακτή-
ρισε εποικοδομητική τη συνάντηση και τό-
νισε ότι θα πρέπει να βρεθούν οι διαδικα-
σίες και οι βέλτιστες πρακτικές επ’ ωφελεία 
των ασφαλισμένων και των ιατρών.
«Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πρέπει άμε-
σα να αποπληρωθούν και να διασφαλι-
στεί η συνέχεια του κράτους. Ο ΙΣΑ είναι 
διατεθειμένες να συμβάλλει στη διαδι-
κασία για ταχύτερη εκκαθάριση και απο-
πληρωμή των ιατρών της Αθήνας, μέσα 
από τη διαδικασία διάθεσης προσωπι-
κού στον ΕΟΠΥΥ ».
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. πα-
ρευρέθησαν ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. 
Σ. μπερσίμης, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γ. 

Πατούλης, ο αντιπρόεδρος του ΙΣΑ κ. Ε. 
μπιλιράκης, ο Γενικός Γραμματέας του 
ΙΣΑ κ. Α. Βασιλείου, ο ταμίας του ΙΣΑ κ. Φ. 
Πατσουράκος και τα μέλη κ. Γ. Βήχας , κ. 

Ι. Δατσέρης, κ. Γ. Ελευθερίου, κ. Α. Θωμό-
πουλος, κ. Σ. Καλιαμπάκος, κ. Γ. μαρίνος, 
κ. Α. Ρέντης κ. Σ. τσούκαλος και κ. Π. Ψυ-
χάρης.








