
      

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αθήνα,  2 Οκτωβρίου 2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                              Α. Π. :  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17            
Ταχ. Κώδικας    : 104 33                                           
Τηλ.                     : 210 5233767                    Προς :  Δ.Σ. Ε.Ο.Φ.           
                             210 5230839                                 Υπ’ όψιν Προέδρου 
FAX  : 210 5231329               κ. Δ. Λιντζέρη 
    (Λ. Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός) 
  
  
ΘΕΜΑ: Επανακοινοποίηση της Εγκυκλίου του Ε.Ο.Φ. για τις επιστημονικές 
εκδηλώσεις (αρ.πρωτ. 64740/1.09.2013) 
 
 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
 
Παρακαλώ για την άμεση παρέμβασή σας στο μείζον θέμα σύγχυσης που έχει 
προκύψει από τη δημοσιοποίηση της παραπάνω εγκυκλίου, σε ό,τι αφορά στη 
δυνατότητα αποζημίωσης των γιατρών του ΕΣΥ, μέσω των ειδικών λογαριασμών 
των ΥΠΕ (ΕΛΚΕΑ), από φαρμακευτικές επιχειρήσεις, τόσο για κλινικές μελέτες, όσο 
και για τιμητικές αμοιβές συμμετοχής τους ως ομιλητές, προεδρεύοντες 
συνεδριάσεων ή εκπαιδευτές σε Επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Α, Β, Γ και Δ. 
Η «επιφύλαξη» που αναφέρεται στο σημείο Κ της παραπάνω εγκυκλίου του Ε.Ο.Φ., 
με βάση το άρθρο 11 του Ν. 2889/2001, δεν είναι μόνο ανιστόρητη αλλά και 
επικίνδυνη. Ο Ν. 2889/2001 ισχύει από το 2001, αλλά και όλοι οι προγενέστεροι 
νόμοι που καθορίζουν το εργασιακό καθεστώς των γιατρών του ΕΣΥ ως «πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης» ισχύουν από τη δημοσίευση του Νόμου 
1397/1983! Με βάση, επομένως, τη «λογική» της εγκυκλίου, τίθενται σε 
αμφισβήτηση όλες οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί για κλινικές μελέτες 
σε γιατρούς του ΕΣΥ μέσω των ΕΛΚΕΑ των ΔΥΠΕ, όλα τα προηγούμενα χρόνια! 
Κύριε Πρόεδρε, 
Όπως γνωρίζετε τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο η προώθηση των 
κλινικών μελετών αποτελεί πεδίο μείζονος προτεραιότητας, εφ’ όσον μπορεί να 
αποτελέσει αξιόλογη πηγή εσόδων, αλλά και αναβάθμισης των υγειονομικών 
συστημάτων. 
Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν μέσω μίας αυθαίρετης και παραποιημένης νομικής 
ερμηνείας να δημιουργείται ή να εντείνεται το πρόβλημα της άνισης μεταχείρισης 
μεταξύ Νοσοκομειακών και Πανεπιστημιακών Γιατρών, σε μια εποχή, που όπως 
γνωρίζετε, οι αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ έχουν δραστικά μειωθεί περισσότερο 
από 30%. 



Για τους παραπάνω λόγους παρακαλώ για την επανέκδοση της εγκυκλίου μέσω 
«ορθής επανάληψης», εφ’ όσον απαλειφθεί το επίμαχο σημείο «Κ» και εφ’ όσον 
δεν υφίσταται κανένας λόγος «επιφύλαξης» ή αναγκαιότητας τροποποίησης της 
οποιασδήποτε υφιστάμενης νομοθεσίας. 
 
 

      Με εκτίμηση 
           Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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