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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης-Β.Ελλάδος της 

02/12/2013

Οι γιατροί του ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης-Β.Ελλάδος σας ενημερώνουμε ότι:

Οι 5.500 γιατροί-οδοντίατροι των μονάδων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην Ι.Κ.Α.) 

έχουν σύμβαση εργασίας  αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για  5.30 ώρες  εργασίας 

ημερησίως  στις  δομές  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  (δεν  είναι  ούτε  πλήρους,  ούτε  πλήρους  και 

αποκλειστικής απασχόλησης). Συνεπώς νομίμως  κατέχουν ιδιωτικό ιατρείο.

Το κράτος λόγω του χαμηλού μισθού (όπως αναφέρει η πρόταση Σουλιώτη που έχει 

στα  χέρια  του  ο  Υπουργός)  που  καταβάλλει  για  αυτήν  την  εργασία,  χωρίς  ένσημα, 

ΝΟΜΙΜΑ, τους δίνει την δυνατότητα να λειτουργούν ιδιωτικά ιατρεία για να μπορούν να 

συμπληρώνουν τα εισοδήματα τους.

Ένας μικρός αριθμός συναδέλφων (632 από τους 6.500 που ήμασταν τότε), επέλεξε 

και μάλιστα παρά τη διαφωνία των συλλογικών οργάνων, να συνάψουν σύμβαση για 150 

επισκέψεις ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα ιδιωτικά τους ιατρεία, με 10 ευρώ μικτά 

(6,5 ευρώ καθαρά). Ο μηχανισμός αυτός εφαρμόσθηκε τότε απεργοσπαστικά στη μεγάλη 

απεργία μας στις αρχές του 2012 κατά της ίδρυσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με τον ίδιο τρόπο 

δρα και πάλι εκφοβιστικά και απεργοσπαστικά χρησιμοποιώντας τους ίδιους γιατρούς 

στους οποίους είχε δώσει τις  150 επισκέψεις για να τους κάνει  να επιστρέψουν στην 

εργασία τους.

Ο διάλογος έγινε στις εξής πέντε προτάσεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

δηλαδή στην εξής ΜΙΑ: την ακριβοπληρωμένη πρόταση Θεοδωράκη -Task Force.

Ακόμα και στη συζήτηση της τελευταίας ημέρας  στο αμφιθέατρο του υπουργείου 

είχε προαποφασιστεί ότι θα ακολουθήσουν αυτήν την πρόταση.

Η αξιολόγηση δεν αφορά κανένα γιατρό, άλλα ούτε και τις δομές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

άλλωστε δεν τολμούν κάτι τέτοιο αλλά “αξιολογούν” κατ' αυτούς τις ειδικότητες μας. Σε 

μία τέτοια “αξιολόγηση” δεν συμμετέχουν οι γιατροί. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει ήδη 

αξιολόγηση των γιατρών-οδοντιάτρων που έγινε προ τετραετίας, κατά την οποία είχαν 

υποβληθεί πλήρεις φάκελλοι με τα επιστημονικά προσόντα των γιατρών και στη συνέχεια 



εγκρίθηκε  η  τελική  κατάταξη  από  τον  ΑΣΕΠ.  Αφορούσε  στις  μονιμοποιήσεις  1.860 

γιατρών-οδοντιάτρων  του  τοτε  Ι.Κ.Α.  και  δυστυχώς  “αραχνιάζει”  στα  συρτάρια  των 

αρμοδίων. Γιατί δεν την ανασύρουν άραγε;

Το επιστημονικό μας βαθμολόγιο έχει δημοσιευθεί σε προεδρικό διάταγμα το 2009 

υπογεγραμμένο από τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια και παρ'όλο 

που στην τελευταία παράγραφο έγραφε οτι θα εφαρμοσθεί με την δημοσίευση του σε 

Φ.Ε.Κ. ουδέποτε ελήφθη υπ'όψιν. Γιατί άραγε;

Ογδόντα χρόνια ήμασταν αγοραστές και πάροχοι υγείας και δεν χρεοκοπήσαμε το 

Ι.Κ.Α..

ΟΧΙ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ αλλά ο ΔΟΛΟΣ οδήγησαν σε χρεοκοπία τα ασφαλιστικά 

ταμεία  και  τον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ..  Για  αυτόν  τον  λόγο  προσφύγαμε  στον  Εισαγγελέα 

οικονομικού εγκλήματος εδώ και δύο μήνες και ζητήσαμε να διερευνηθούν οι συνθήκες 

που οδήγησαν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε οικονομικό μαρασμό και να αποδοθούν οι ανάλογες 

ευθύνες.

Μόνο  τους  κίνητρο  η  εξαθλίωση  της  Π.Φ.Υ.,  οι  δεσμεύσεις  τους  να  δώσουν 

“κεφάλια” στην Τρόϊκα και  να εξυπηρετήσουν τους  μέχρι  σήμερα χρηματοδότες  των 

κομμάτων, τους μεγαλοεπιχειρηματίες της υγείας. 

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΔΕΝ ΕΚΒΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ. ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.

Φτάνει η λάσπη. Μετά από αυτήν την ανακοίνωση επιφυλασσόμεθα για την άσκηση 

κάθε  νόμιμου  δικαιώματος  μας  απέναντι  σε  οποιονδήποτε  θίξει  το  ήθος  και  την 

επαγγελματική μας επάρκεια. 

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γ. Γραμματέας

 
Σάββας Παρασκευόπουλος                                    Αθανασιάδης Χρήστος 
Χειρουργός  Ουρολόγος                                    Μαιευτήρ-Γυναικολόγος   
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