
ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ – ΠΕΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ
ΤΗΛ.228406,ΦΑΞ.2310228970 website.www.seypika-thes.gr
ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37 4ος ΟΡΟΦΟΣ e  -  mail  .  info  @  seypika  -  thes  .  gr
Τ.Κ.54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Προτάσεις   προς   
την Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης)
κα. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά

Κυρία Υπουργέ
     Τα προβλήματα της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Θεσσαλονίκη
και την Β. Ελλάδα είναι ιδιαίτερα οξυμένα. Μετά το νόμο για το ΠΕΔΥ 2.500 γιατροί
του πρώην ΕΟΠΥΥ εξωθήθηκαν σε αποχώρηση με αποτέλεσμα οι μονάδες υγείας του
πρώην ΙΚΑ – νυν ΠΕΔΥ να αποψιλωθούν από γιατρούς-οδοντιάτρους.
     Στη  Θεσσαλονίκη  από  τους  500  περίπου  γιατρούς  αποχώρησε  το  50% με
αποτέλεσμα  οι  ασφαλισμένοι   να  ταλαιπωρούνται  και  να  διανύουν  μεγάλες
αποστάσεις αναζητώντας τον ειδικό γιατρό. 
     Τρία είναι τα βασικά θέματα στα οποία ζητούμε να επέμβετε και να συντελέσετε
στην επίλυση τους:

Α. Το 75% των γιατρών που παρέμειναν στο ΠΕΔΥ έχουν κλείσει τα ιδιωτικά τους
ιατρεία από τον Μάρτιο του 2014 και έχουν ενταχθεί στο ΠΕΔΥ χωρίς όμως μέχρι
σήμερα να εκδοθούν οι  διαπιστωτικές  πράξεις της ένταξης τους στο ΕΣΥ και  της
ανάλογης μισθολογικής τους κατάταξης. Αυτό όπως καταλαβαίνετε προκαλεί ιδιαίτερη
δυσαρέσκεια στους συναδέλφους και οικονομική δυσπραγία διότι αναγκάστηκαν να
κλείσουν τα ιατρεία τους και διαπιστώνουν ότι ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο
έως  τον  11/2014  να  έχουν  λυθεί  τα  ανωτέρω  προβλήματα,  αντ’  αυτού
αντιμετωπίζουμε αυτήν την στιγμή ακόμη και τον κίνδυνο μείωσης των μισθών λόγω
εμπλοκής στο Εθνικό Λογιστήριο του Κράτους.

Β. Όπως σας αναφέραμε παραπάνω έχουν απομείνει όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά
και  σε  όλη  την  Β.  Ελλάδα  το  50%  των  γιατρών-οδοντιάτρων  και  ενώ  έχουν
προκηρυχθεί  900  θέσεις  επικουρικών  για  όλη  την  Ελλάδα  μόνο  170  άτομα
εξεδήλωσαν ενδιαφέρον. Είναι σαφές ότι πρέπει να προκηρυχθούν περαιτέρω θέσεις
για  την  κάλυψη  των  οξυμένων  προβλημάτων  λαμβάνοντας  υπ’  όψιν  και  την
οικονομική δυσκολία των πολιτών.

Γ. Η κυβέρνηση προεκλογικά είχε υποσχεθεί να επαναπροσλάβει όλους όσους είχαν
απολυθεί ή εξωθηθεί σε αποχώρηση από το ΠΕΔΥ. Θεωρούμε ότι μία καλή λύση θα
ήταν  να  δημιουργηθούν  προσωπαγείς  θέσεις  για  όσους  γιατρούς  επιθυμούν  να
επανέλθουν και να παραμείνουν στο παλαιό καθεστώς (με ιατρείο) και βαθμό ΠΕ.
Όσοι έχουν ζητήσει ή έχουν επιλέξει ήδη το ΕΣΥ να έχουν τα πλήρη δικαιώματα των
γιατρών του ΕΣΥ και όχι απλώς τον τίτλο.

    Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε σε μία γόνιμη συνεργασία.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Σάββας Παρασκευόπουλος                                         Νικολέττα Μανιάτη

         Χειρ.Ουρολόγος                                                            Χειρουργός
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