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        Αθήνα, 26-4-2021

Α.Π. 48

                                                    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Σάββατo 24 Απριλίου μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας μας, 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συζήτηση με τον  Γ. Γ. της ΠΦΥ κ. Μάριο 
Θεμιστοκλέους.
Η συζήτηση αφορούσε τα παρακάτω ζητήματα:

1)Το νέο ωράριο των Κ.Υ. με λήξη λειτουργίας τις 24.00, όπως πρόσφατα 
ψηφίστηκε, και με τελευταίο εμβολιασμό στις 21.55.

2)Το 4ήμερο λειτουργίας μέσα στην Μεγάλη εβδομάδα (Παρασκευή, Σάββατο,
Δευτέρα, Τρίτη) καθώς και την 7ήμερη λειτουργία των εμβολιαστικών 
κέντρων. Σε περίπτωση που αυτό ισχύσει ζητήσαμε την χορήγηση ενός ρεπό 
για την 7ήμερη παρουσία μας στα εμβολιαστικά κέντρα.

3)Ζητήσαμε να μην αυξηθούν επ' ουδενί οι εμβολιαστικές γραμμές με το 
υπάρχον λιγοστό προσωπικό ιδιαίτερα στην επαρχία με το ακόμα λιγότερο και
πολλαπλά ταλαιπωρημένο προσωπικό.

4)Επίσης, τέθηκε το θέμα της διευθέτησης των αδειών, σε πρώτη φάση αυτές 
του περασμένου χρόνου, και τη χορήγηση της κανονικής αδείας όσων 
συνταξιοδοτούντα το 2021.

5)Για την αποφυγή μεγαλύτερης ταλαιπωρίας του προσωπικού αλλά και για 
την ασφαλή λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων ζητήσαμε να μην 
χορηγούνται εμβόλια διαφορετικών εταιρειών στο ίδιο εμβολιαστικό κέντρο.

6) Με ιδιαίτερη έμφαση τονίσαμε στο Γενικό Γραμματέα ότι τα ανωτέρω 
προβλήματα αλλά και ο φόρτος εργασίας που έχει προκύψει, εξ αιτίας και του 
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μικρού αριθμού γιατρών που έχει απομείνει στο σύστημα, έχουν προκαλέσει 
την κόπωση του προσωπικού που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά 
προβλήματα ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς επίσης και σε 
κατάρρευση του εμβολιαστικού προγράμματος.

7)Εκφράσαμε την διαφωνία μας στην μεταφορά προσωπικού των Κ.Υ. Στα 
Mega-εμβολιαστικά κέντρα και προτείναμε οι ανάγκες να καλυφτούν από 
ιδιώτες συναδέλφους που είναι διαθέσιμοι.

8)Εκφράσαμε την διαφωνία μας για τις κατ΄ εξαίρεση μετακινήσεις των 
πολιτών για λογούς υγείας μόνο με γνωματεύσεις και ραντεβού από τις 
δημοσιές δομές.

9)Τονίσαμε ότι το ακαταδίωκτο προς τις διάφορες επιτροπές που ψηφίστηκε 
πρέπει να επεκταθεί προς όλους τους γιατρούς που απασχολούνται με τη 
διαχείριση της πανδημίας και τους εμβολιασμούς.

10)Ζητήσαμε την καταβολή επιδόματος προς τους γιατρούς των ΚΥ,την 
αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης για πέραν των 5,5 ή 7 ωρών, την 
ημερήσια καταβολή ποσού σε όσους συμμετέχουν στους εμβολιασμούς ,την 
ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά και την πρόσληψη των απολυμένων, όσων 
επιθυμούν, με θετικές δικαστικές αποφάσεις.

11)Τον ενημερώσαμε για το θέμα του Κ.Υ. Πύλης Άξιου στη Θεσσαλονίκη 
μετά από την επίσημα εκφρασμένη θέση και την πρόθεση του Υπ. 
Δικαιοσύνης να παραχωρηθεί το κτίριο για επέκταση του Δικαστικού μεγάρου 
της πόλης. Επισημάναμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο και ότι θα αντισταθούμε 
με όλες τις δυνάμεις μας.

12)Αναφέραμε την διαφορετική, άνιση αντιμετώπιση του προσωπικού από 
την πλευρά των ΥΠΕ και την ανάγκη εναρμόνισης τους. Απαιτήσαμε καλύτερη
συμπεριφορά προς τους εργαζόμενους από την πλευρά των υπευθύνων των 
μονάδων.

   Από την πλευρά του ο Γ. Γ. κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι το επόμενο 
δίμηνο είναι σημαντικό, ιδιαίτερα κρίσιμο για τη διαχείριση της πανδημίας και 
ζήτησε την συνεργασία μας ώστε να καταφέρουμε από τον Ιούλιο να 
ελαφρυνθεί το πρόγραμμα και να δοθούν κανονικές άδειες.

Ανέφερε ότι ήταν αντίθετος με τη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων μέσα
στις γιορτές.

Συμφώνησε να μην υπάρχουν παραπάνω από ένα είδος εμβολίου σε κάθε 
Κ.Υ. αν και σε κάποιες περιπτώσεις δεν τηρήθηκε αυτός ο κανόνας για 
συγκεκριμένους λόγους.



Για το τελευταίο βραδινό ραντεβού ανέφερε ότι θα είναι στις 21:40 και ότι αν 
υπάρχει κάποιο στις 21:55 αυτό συνέβη εκ παραδρομής ή λόγω κάποιας 
αναγκαίας προσθήκης. Συμφωνήσαμε να το ελέγξουμε.

Θετικά τοποθετήθηκε και στο θέμα του ρεπό που ζητήσαμε και είπε ότι ίσως 
αυτό να είναι σχετικά εύκολο να επιτευχθεί όπως και το επίδομα που 
ζητήσαμε. Για το θέμα των βαρέων και ανθυγιεινών δεν ανέφερε κάτι γιατί 
προφανώς είναι γενικότερο θέμα και δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του.

Για τους απολυμένους με θετικές δικαστικές αποφάσεις ζήτησε να του 
αποστείλουμε όλα τα στοιχεία.

Επίσης για τις μετακινήσεις προσωπικού προς τα Mega εμβολιαστικά κέντρα 
αποδέχτηκε την πρόταση να γίνονται εκ περιτροπής.

Ο  Γ.  Γ.  ανέφερε  ότι  αναγνωρίζει  την  μεγάλη  προσφορά  της  Π.Φ.Υ.  που
σηκώνει το βάρος των εμβολιασμών αλλά και την κόπωση που έχει επέλθει
στο προσωπικό. Μας ενημέρωσε ότι είναι ιδιαίτερα ευχάριστη η έκφραση της
θετικής  γνώμης  των  πολιτών  σχετικά  με  τις  υπηρεσίες  που  τους
προσφέρονται  από  τα  Κ.Υ.  Σ΄  αυτό  το  σημείο  ζητήσαμε  τη  δημόσια
αναγνώριση του ρόλου της ΠΦΥ στους εμβολιασμούς. Επίσης ήταν θετικός
στην πρότασή μας να συζητήσουμε για το μέλλον της Π.Φ.Υ. στην μετά-Covid
εποχή μιας και οι δίκες μας προβλέψεις δεν είναι ευοίωνες.

                                  Για την Εκτελεστική Γραμματεία της
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
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