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Κοιν. :κ.κ. Υποδιοικητές 3ης και 4ης ΥΠΕ
Όλα τα Κέντρα υγείας 3 ης και 4ης ΥΠΕ

Κύριοι
Μετά την επιτυχή, για τη χώρα μας, αναχαίτιση του πρώτου κύματος της πανδημίας του
Κορωναιού, από το οποίο βγαίνουμε δυστυχώς με απώλειες ανθρωπίνων ζωών και με μια χώρα
πολλαπλά τραυματισμένη σε όλα τα επίπεδα, ο φόβος μιας πιθανής εμφάνισης 2ου κύματος, προς το
φθινόπωρο, θα μας συνοδεύει το επόμενο διάστημα. Γι’ αυτή τη πιθανότητα, που όλοι απευχόμαστε,
θεωρούμε ότι η εμπειρία του προηγούμενου διαστήματος μπορεί να μας φανεί χρήσιμη.
Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε να καταθέσουμε τα εξής:
1) Να ζητηθεί από τον υπουργό υγείας η επιτάχυνση της διαδικασίας προκήρυξης και
ολοκλήρωσης του διορισμού μόνιμων γιατρών στο ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία)
όπως και η μετατροπή των σχέσεων εργασίας των επικουρικών σε θέσεις αόριστου χρόνου.
Επαναπρόσληψη όσων από τους απολυμένους γιατρούς του π. ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ το επιθυμούν.
Να υπενθυμίσουμε ότι η πλειοψηφία των γιατρών οδοντιάτρων μας είναι άνω των 62 ετών, με
ότι αυτό συνεπάγεται, και το ίδιο ισχύει για τους συναδέλφους μας που εργάζονται στα
νοσοκομεία.
2) Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προετοιμασία του προσωπικού τόσο όσον αφορά την
εκπαίδευση αλλά και την επανεκπαίδευση, όπου αυτή απαιτείται, στην προμήθεια των ΜΑΠ
σε ικανή ποσότητα για να καλυφθούν οι ανάγκες και να αποφύγουμε καταστάσεις που
δημιούργησαν εντάσεις, διαμαρτυρίες και ανασφάλεια στο προσωπικό. Επίσης θα πρέπει να
υπάρξει προετοιμασία για εύρεση και σωστή διαμόρφωση των υπαρχόντων χώρων ή και
δημιουργία νέων όπου χρειάζεται (όπως τοποθέτηση οικίσκων κλπ) αλλά και ασκήσεις
ετοιμότητας και προσομοίωσης.
3) Αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων καθαριότητας και απολύμανσης των Κέντρων Υγείας, με
ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία των κλιματιστικών, σύμφωνα με την εγκύκλιο του
υπουργείου υγείας, μετά τα απαραίτητα σέρβις και αναβαθμίσεις όπου αυτό απαιτείται.
Ζητάμε την άμεση επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος λόγω του ότι βρισκόμαστε ήδη
στην αρχή του καλοκαιριού.
4) Σύντομα έρχεται προς κύρωση στη Βουλή η ΠΝΠ της 13/04/20 και στο πλαίσιο αυτό θα
πρέπει να ζητήσετε να ενταχθούν στη δωρεά του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος, προς το προσωπικό
των Covid κλινικών, ΜΕΘ και ΜΑΦ του ΕΣΥ, και τα Covid Κέντρα Υγείας με το
προσωπικό τους και φυσικά όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι, μετακινήθηκαν από τα ΚΥ της
ΠΦΥ, και εργάστηκαν στις προαναφερόμενες μονάδες κατά τη διάρκεια του 1 ου κύματος της
πανδημίας. Πιστεύουμε όμως ότι κάθε δωρεά ή έπαινος ή τιμητική άδεια θα έπρεπε να
χορηγείται ενιαία από όλες τις ΥΠΕ προς όλους όσους από το μετερίζι του ο καθένας έμεινε
στη θέση του, στήριξε το Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας και όλους όσους αναζήτησαν τις

υπηρεσίες του και συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στο να σταθεί όρθια η χώρα και οι
κάτοικοί της, ανεξάρτητα από τις πληγές, για όλο αυτό το χρονικό διάστημα της πανδημίας.
Προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Υγείας:
Επειδή έχουμε γίνει αποδέκτες δυσαρέσκειας από πλευράς συναδέλφων σχετικά με τον
ορισμό υπευθύνων στα ΚΥ θεωρούμε ότι ο ορισμός τους χωρίς αντικειμενική διαδικασία, την οποία
έχουμε προτείνει και στο παρελθόν, προκαλεί και δικαίως διαμαρτυρίες. Θα μπορούσατε να
προτείνετε στο ΚΕΣΥΠΕ τον ορισμό μιας επίσημης διαδικασίας, όμοια πανελλαδικά για όλες τις
ΥΠΕ, με εκδήλωση ενδιαφέροντος και αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης. Σημειώνουμε ότι η
εκδήλωση ενδιαφέροντος και η κατάθεση βιογραφικού τηρήθηκε σαν διαδικασία στην 1η ΥΠΕ, εξ
όσων γνωρίζουμε, στο παρελθόν. Ένας άλλος τρόπος ίσως και ο πιο άμεσος θα ήταν η εκλογή να
γίνει, με ψηφοφορία, από τους εργαζόμενους του κάθε Κέντρου Υγείας.
Επίσης εάν και εφόσον αποφασιστεί η 24ωρη λειτουργία και άλλων Κέντρων Υγείας, πλέον
των ήδη λειτουργούντων, να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος αριθμός ιατρικού, νοσηλευτικού,
εργαστηριακού και λοιπού προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία τους και φυσικά να τηρηθούν η
κατά τον νόμο απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς και αξιοπρεπούς εφημέρευσης.
Όσον αφορά την επανέναρξη λειτουργίας των ΚΥ με απογευματινό ωράριο θεωρούμε ότι
αυτό μας διαφοροποιεί επί τα χείρω έναντι των συναδέλφων νοσοκομειακών αλλά και έναντι των
συναδέλφων της ΠΦΥ των παλαιών ΚΥ που εργάζονται μόνο σε πρωινό, 7ωρο και πενθήμερο
ωράριο και οποιαδήποτε άλλη απασχόλησή τους σε άλλη βάρδια λογίζεται είτε εφημερία, είτε επί
πληρωμή (απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων, θεσμός με τον οποίο διαφωνούμε). Με έκπληξη
γίναμε αποδέκτες φημών ότι υπάρχει η σκέψη για επαναφορά του απογευματινού ωραρίου ακόμη και
σε ιατρεία που λόγω έλλειψης προσωπικού είναι αδύνατο να γίνει και μάλιστα, με πρόφαση τη
σύμπτωση κάποιων ωραρίων κατά την αλλαγή βάρδιας, να παραταθεί το ωράριο έως τις 22:00.
Θωρούμε ότι αυτό, που σημειωτέον έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και ουδόλως προσέφερε υπηρεσίες
στους πολίτες, εφόσον κανένας δεν ερχόταν μετά τις 20.00 στα ιατρεία των ΚΥ, δεν θα προσφέρει
τίποτα επί πλέον αλλά αντίθετα σε πολλά ΚΥ λόγω των συνθηκών εγκυμονεί κινδύνους για ασθενείς
και προσωπικό. Επί πλέον θα υπάρξει ταλαιπωρία του προσωπικού και θα συμβάλλει σε περαιτέρω
αύξηση των λειτουργικών εξόδων των ιατρείων. Το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό και θα πρέπει να
γίνει ευρεία συζήτηση και να επιτευχθεί συναίνεση ώστε να είμαστε πραγματικά χρήσιμοι και όχι
απλά να ‘’γεμίσουμε’’ ένα ωράριο.
Θα θέλαμε να εκφράσουμε και την έντονη δυσαρέσκεια των μελών του Συλλόγου μας διότι
από την μισθοδοσία της 3ης και 4ης ΥΠΕ μας παρακρατήθηκαν, μη νομίμως, για τα έτη 2017 και
2018 αυξημένες εισφορές της πρόνοιας υγειονομικών. Επίσης μας παρακρατείτε παράνομα από
1/1/2017 (42 μήνες μέχρι τώρα) η ασφαλιστική εισφορά για παροχές ασθένειας σε χρήμα, 2 φορές
μηνιαίως. Αυτό έχει σαν συνέπεια να οδηγείτε για άλλη μια φορά, άσκοπα και άδικα, τους γιατρούς
μέλη μας να προσφύγουν δικαστικά για την διεκδίκηση των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών.
Ο σύλλογός μας όπως πάντα είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία που θα
αποσκοπεί στην αναβάθμιση της Π.Φ.Υ. αλλά και την αξιοπρεπή και απρόσκοπτη λειτουργία των
εργαζομένων σ’ αυτήν.
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