
 

 

 

Ενημερωτικό σημείωμα 

 

 

Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες 5 Φεβρουαρίου 2020 στα γραφεία του 

Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με αφορμή το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Στόχος 

να καταγραφούν τα προβλήματα που προκύπτουν για τους υγειονομικούς από τις 

προωθούμενες αλλαγές και οι σχετικές παρατηρήσεις να αναρτηθούν δεδομένου ότι 

αύριο λήγει η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο.  

  

Στη σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ., μετά από επίσημη πρόσκληση 

σε όλους του ενδιαφερόμενους φορείς, παραβρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των 

υγειονομικών κλάδων. Με τη συμμετοχή νομικών τόσο του Πανελληνίου Ιατρικού 

Συλλόγου όσο και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, αναλύθηκαν 

διεξοδικά τα ζητήματα που ανακύπτουν από το νέο νομοσχέδιο.  

 

Συγκεκριμένα με βάση τα συμπεράσματα της σύσκεψης εργασίας, οι προτάσεις που 

θα γίνουν στη δημόσια διαβούλευση είναι οι εξής:  

 

 

1.Να διασφαλιστεί η συμμετοχή των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών στον 

υπολογισμό των συντάξεων των μονοσυνταξιούχων.  

 

2.Να βρεθούν και να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί που θα θεραπεύσουν το 

πρόβλημα των απολεσθέντων αρχείων του Τ.Σ.Α.Υ.  

 

3. Να αντιμετωπισθούν τα ασφαλιστικά αντικίνητρα του νομοσχεδίου για όσους 

επιθυμούν να παραμείνουν στην εργασία.  

 

4. Να γίνει αποτίμηση της σημερινής οικονομικής κατάστασης του Τ.Σ.Α.Υ. και να 

ενισχυθεί το Ταμείο με προσωπικό, δεδομένου ότι σήμερα αποψιλώνεται εξαιτίας της 

μεταφοράς εργαζομένων σε άλλους φορείς και Ταμεία.  

 

Παρέστησαν οι εξής: 

 

• ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ι.Σ.  

• ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ - Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ι.Σ.  

• ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ι.Σ.  
 



 

 

 

• ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΜΑΓΔΑ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
(Π.Κ.Σ.) ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  
 

• ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Ο.Ο.)  

• ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (Π.Φ.Σ.)  

• ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Φ.Σ.  

• ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΤΑΜΙΑΣ Π.Φ.Σ. 

• ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΙΑΤΡΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Π.Ι.Σ. ( Ι.Ε.Ε. Π.Ι.Σ.)  

 

• ΜΙΧΑΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ι.Σ. 

• ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ε.Ο.Ο. 

• ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Ι.Σ.Α.   

• ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Ε.Ο.Ο. 

• ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
& ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Π.Ι.Σ. ( Ι.Ε.Ε. Π.Ι.Σ.) 

• ΧΑΡΗΣ ΤΣΕΒΕΚΙΔΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΜΕΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Π.Ι.Σ. ( Ι.Ε.Ε. Π.Ι.Σ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


