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Θέμα: Τιμητικές αμοιβές προς ιατρούς ΕΣΥ 

Χαλάνδρι, 27 Φεβρουαρίου 2014  

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επανέλθουμε στο κρίσιμο ζήτημα της 
καταβολής τιμητικών αμοιβών προς γιατρούς ΕΣΥ και τη σύγχυση που έχει 
προκύψει. Πιο συγκεκριμένα: 
 

 Το άρθρο 11 παρ 1 του Νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) προβλέπει για 
τους γιατρούς ΕΣΥ ότι η με οποιοδήποτε τρόπο απασχόλησή τους στον 
ιδιωτικό τομέα  αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται την άμεση 
θέση του παραβάτη σε κατάσταση αναστολής καθηκόντων καθώς και την 
παραπομπή του υπαιτίου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα 
της οριστικής παύσης. 

 Η από 2/10/2013 επιστολή (επισυνάπτεται) της Γενικής Γραμματέως 
Δημόσιας Υγείας, κας Χριστίνας Παπανικολάου, αναφέρει ρητώς ότι 
επιτρέπεται η καταβολή τιμητικών αμοιβών προς γιατρούς ΕΣΥ και καλείται 
ο ΕΟΦ να προχωρήσει σε ορθή επανάληψη της από 1/9/2013 εγκυκλίου του 
αναφορικά με τις επιστημονικές εκδηλώσεις. 

 Ο ΕΟΦ με την από 20/10/2013 επιστολή του (επισυνάπτεται) επισημαίνει ότι 
το καθεστώς καταβολής της τιμητικής αμοιβής σε ιατρούς ΕΣΥ είναι θέμα 
που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας και ότι ο ΕΟΦ δεν 
υπεισέρχεται σε αυτό και δεν έχει καμία αντίρρηση να συνεχιστεί.  

 Τέλος, η 2η Υ.ΠΕ. με την από 20/2/2014 επιστολή της (επισυνάπτεται) προς 
τις φαρμακευτικές εταιρείες, ενημερώνει ότι η Επιτροπή Διοίκησης του 
ΕΛΚΕΑ αποφάσισε την αύξηση του ποσοστού παρακράτησης υπέρ του 
τελευταίου για την καταβολή τιμητικών αμοιβών από 5% σε 15%.  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι ούτε ο Ν. 2889/2001 
ούτε η εγκύκλιος του ΕΟΦ για τις επιστημονικές εκδηλώσεις έχουν ακόμη 
τροποποιηθεί, ενώ παράλληλα συνάγεται σαφώς τόσο από την επιστολή της κας 
Παπανικολάου, όσο και από το έγγραφο της 2ης Υ.ΠΕ. ότι είναι δυνατή η καταβολή 
τιμητικών αμοιβών προς τους γιατρούς ΕΣΥ, παρακαλούμε θερμά όπως μας 
διευκρινίσετε με σαφήνεια  τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ανταποκριθούν οι 
φαρμακευτικές εταιρείες αναφορικά με την καταβολή τιμητικών αμοιβών προς τους 
γιατρούς ΕΣΥ. 
 

Με εκτίμηση, 
 
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής     Γιάννης Χρυσοσπάθης 
Πρόεδρος       Νομικός Σύμβουλος 


