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Θέμα: «Προβλήματα και δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν τα ΚΥ της ΠΦΥ της 3ης και 4ης 
ΥΠΕ» 

     Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί

     Επανερχόμαστε  με  το παρόν υπόμνημα  να υπενθυμίσουμε  για  άλλη μια  φορά τα 
προβλήματα  που  αντιμετωπίζουμε,  παρά  την  αδιαμφισβήτητη  θέληση  όλων  μας  να 
στηρίξουμε τη λειτουργία όλων των μονάδων της ΠΦΥ και την παροχή υπηρεσιών υγείας 
υψηλού επιπέδου. Τα κυριότερα από τα προβλήματα αυτά είναι:

1. Η  διαφορετική  αντιμετώπιση  των  γιατρών  από  πλευράς  των  οικονομικών 
υπηρεσιών των ΥΠΕ σχετικά με τις κρατήσεις (πρόνοια κλπ). Όπως έχουμε ζητήσει 
σε  πολλές  προηγούμενες  συναντήσεις  μας  είναι  απαραίτητη  η  χορήγηση,  με 
ευθύνη του υπουργείου,   ενός ενιαίου μηνιαίου  εκκαθαριστικού  σημειώματος  , 
ίδιου  για  όλους  τους  γιατρούς  όλων  των  ΥΠΕ  (ομοιομορφία  σε  κρατήσεις  , 
επιδόματα κλπ)

2. Επειδή  η  εφαρμογή  της  διάταξης  του  νόμου  που  δίνει  τη  δυνατότητα  στους 
γιατρούς της ΠΦΥ να συμμετέχουν στην λειτουργία των απογευματινών ιατρείων 
των  νοσοκομείων  ,  στο  κλινικό  έργο  κλπ   έχει  εγγενείς  δυσκολίες  ζητάμε  τη 
δημιουργία  μιας  επιτροπής  με  τη  συμμετοχή  και  εκπροσώπων  μας  για  την 
επεξεργασία του προβλήματος και την κατάθεση προτάσεων

3. Με  τον  ίδιο  τρόπο  όμως  πιστεύουμε  ότι  θα  πρέπει  να  αντιμετωπιστεί  και  το 
πρόβλημα της αξιολόγησης του προσωπικού της ΠΦΥ. Πριν ένα χρόνο συζητήσαμε 



το  πρόβλημα,  καταθέσαμε  τις  αντιρρήσεις   αλλά  και  τις  προτάσεις  μας   όμως 
δυστυχώς και αυτή τη χρονιά διατίθενται τα ίδια έγγραφα αξιολόγησης και όπως 
γνωρίζετε  ουδεμία  σχέση  έχουν  με  το  προσφερόμενο  έργο  από  πλευράς  του 
προσωπικού των ΚΥ. 

4. Τα  προβλήματα  που  δημιουργεί  η  άρνηση  από  πλευράς  των  νοσοκομείων  να 
χορηγούν  ηλεκτρονικές  συνταγές  και  χορήγηση  βεβαίωσης  αναρρωτικής  άδειας 
στους  ασθενείς  που  επισκέπτονται  τα  νοσηλευτικά  ιδρύματα  δημιουργεί, 
αυτονόητα,  αντιδράσεις  και  από πλευράς  των  γιατρών  των  ΚΥ  να  αντιγράφουν 
συνταγές ή να χορηγούν άδειες σε ασθενείς που δεν εξετάζουν αλλά και από την 
πλευρά  των  ασθενών  που  υποχρεώνονται  να  προστρέξουν  σε  ανεύρεση  άλλου 
γιατρού για την συνταγογράφηση και ο οποίος γιατρός ,  όπως είναι  φυσικό, θα 
αρνηθεί με συνέπεια την δυσαρέσκεια του ασθενούς, όπως είναι εξίσου φυσικό, 
και τη δημιουργία συγκρούσεων. Αναμένουμε άμεσα τις δικές σας ενέργειες. 

5. Περιμένουμε,  σας  έχουμε  καταθέσει  το  αίτημα,  την  αναγνώριση  του  χρόνου 
διαθεσιμότητας  ως συντάξιμου και την άρση της αδικίας  απέναντι σε όλους τους 
εργαζόμενους  στο π. ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ οι οποίοι είναι και οι μόνοι από όλους όσους είχαν 
τεθεί σε διαθεσιμότητα που εξαιρέθηκαν από αυτή τη ρύθμιση. 

       Εδώ όμως θέλουμε να εκφράσουμε την  αντίθεσή μας με τον οποιοδήποτε σχεδιασμό  
κλεισίματος   οποιασδήποτε  μονάδας  παροχής  ΠΦΥ  και  παραχώρησή  της  ή  ακόμα  και 
αλλαγή σκοπού ή χρήσης της. Αντιθέτως θεωρούμε απαραίτητη τη στελέχωσή τους με την 
μονιμοποίηση  του  υπάρχοντος  επικουρικού  προσωπικού  αλλά  και  νέων  προσλήψεων 
μόνιμου προσωπικού

       Κύριε  Υπουργέ,  με το παρόν υπόμνημά μας αναφερθήκαμε σε ορισμένα από τα 
φλέγοντα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουμε,  τα  οποία  δημιουργούν  πλείστες  όσες 
παρενέργειες στην καθημερινή  λειτουργία και στην απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας 
προς όσους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Η υγεία, ως το ύψιστο κοινωνικό 
αγαθό,  πρέπει  να  διασφαλίζεται  από  κάθε  κράτος  πρόνοιας  αλλά  επίσης  πρέπει  να 
διαφυλάσσονται   οι  αξιοπρεπείς  συνθήκες  εργασίας  του  προσωπικού  και  η  ισονομία 
απέναντι  σε όλους τους εργαζόμενους.   Θεωρούμε λοιπόν υποχρέωση της Πολιτείας να 
ενσκήψει με διάθεση επίλυσης στα προβλήματά μας τα περισσότερα από τα οποία έπρεπε 
ήδη να έχουν διευθετηθεί.

             Εμείς ως Σύλλογος και ως Σύνολο Εργαζομένων είμαστε διαθέσιμοι για κάθε 
βοήθεια προς την κατεύθυνση αυτή. 
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