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ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ(ΕΟΠΥΥ)  

ΤΗΛ: 2310228406 ΦΑΞ: 2310228970                                        Website: www.seypika-thes.gr   

ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37 4ος ΟΡΟΦΟΣ  ΤΚ:54621    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                       e-mail: info@seypika-thes.gr 

Αρ.πρωτ: 73                                                                                         Θεσσαλονίκη 14/10/18 

                                           ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συνάδελφοι : Η ανακοίνωση πρέπει να διαβαστεί απ’ όλους αλλά και η 
ενημέρωση όλων από το site του συλλόγου πρέπει να είναι συνεχής 

Σχετικά με: 

1. Ανθυγιεινό επίδομα :  

1.1. Όπως ενημερωθήκατε όσοι παρευρεθήκατε στη Γ.Σ. που έγινε στο κτίριο της 

ΕΔΟΘ (οδός Π. Κορομηλά), εκδόθηκε η απόφαση για την 1η (3Η ΥΠΕ) ομάδα 

συναδέλφων που προσέφυγαν στα Δικαστήρια για τη διεκδίκηση του ανθυγιεινού 

επιδόματος. Η απόφαση είναι μεν θετική, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμη 

καθαρογραφεί και επειδή το αποτέλεσμα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αναγράφει 

«μερικά δεκτή», δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το ακριβές διατακτικό της, ούτε σε ποια 

σημεία (και ποιους συναδέλφους) μας δικαιώνει. Σε κάθε περίπτωση θα επανέλθουμε 

για ακριβέστερη ενημέρωση, αμέσως μόλις κατορθώσουμε να λάβουμε αντίγραφο της 

απόφασης. Η δίκη για τη 2η (4η ΥΠΕ) ομάδα έγινε την Πέμπτη 11.10.18. Εν αναμονή 

του αποτελέσματος 

1.2. Όσοι από τους συναδέλφους ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΣΚΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

ΑΓΩΓΕΣ και ενδιαφέρονται για τη διεκδίκηση του ανθυγιεινού επιδόματος, θα πρέπει 

να ενημερώσουν και να αποστείλουν μέχρι την 15.11.2018 ηλεκτρονικά (e-mail: 

isaraken@otenet.gr και t.kiriakidou@hotmail.com), τα εξής στοιχεία: 

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

2. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

4. Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ 

5. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

6. ΔΥΠΕ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 

7. ΙΑΤΡΕΙΟ  ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 
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8. ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

9. E-MAIL 

10. ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ 

ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΣΤΗ ΔΥΠΕ  

Σημείωση : Όσοι κατέθεσαν αίτηση για τη διεκδίκηση του ανθυγιεινού 

επιδόματος και έλαβαν προσωπική απορριπτική απάντηση στην αίτησή τους 

αυτή, θα πρέπει να μας προσκομίσουν και την απάντηση αυτή. 

 

2) Οικογενειακοί ιατροί : Όπως έχουμε αναφέρει, πολλές φορές, η ανάθεση 

καθηκόντων οικογενειακού ιατρού σε ιατρό κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας γενικής ιατρικής, 

παθολογίας και παιδιατρικής, σημαίνει ότι ο οικογενειακός ιατρός αποκτά έναν ρόλο 

περισσότερο συμβουλευτικό και λιγότερο θεραπευτικό, δεδομένου ότι καλείται πλέον 

να κατευθύνει και να καθοδηγεί τους ασθενείς του μέσα στις δομές του νέου 

συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, χωρίς να είναι αρμόδιος για την ιατρική 

αντιμετώπιση των διαφόρων περιστατικών και συνεπώς με την ανάθεση των  

καθηκόντων οικογενειακού ιατρού, οι συνάδελφοι υποβαθμίζονται επιστημονικά. 

Όπως μας έχει ενημερώσει ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Γώγος, δεν είναι δυνατό να 

γίνει προσφυγή είτε από το σωματείο, είτε από την Ομοσπονδία, είτε ατομικά από  

καθένα μας στα Διοικητικά Δικαστήρια για την ακύρωση του νόμου ή των διατάξεων 

αυτού. Συνεπώς μία μόνο λύση υπάρχει: Να γίνουν ομαδικές αγωγές από τους 

θιγόμενους συναδέλφους, έτσι ώστε να διεκδικήσουν το δικαίωμα να συνεχίσουν το 

θεραπευτικό τους έργο και να μην τους ανατεθούν καθήκοντα οικογενειακού ιατρού, 

διότι όλοι οι συνάδελφοι, προσλήφθηκαν για να ασκήσουν καθήκοντα «θεράποντος» 

ιατρού, ασχέτως της ειδικότητάς τους, δεδομένου ότι ήταν υπεύθυνοι για την εξέλιξη 

της υγείας των νοσηλευομένων ασθενών και την πλήρη αντιμετώπιση των παθήσεών 

τους. Όσοι συνάδελφοι συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των οικογενειακών 

ιατρών να δηλώσουν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 2018, εάν θέλουν να 

ασκήσουν τέτοιες αγωγές, προκειμένου να γίνουν έγκαιρα οι αναγκαίες 

ενέργειες. 

 

3) Επικουρικοί ιατροί  : Είναι γνωστό ότι οι συμβάσεις των επικουρικών ιατρών 

έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν. Οι περισσότερες και για τη συντριπτική 
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πλειοψηφία των επικουρικών ιατρών θα λήξουν μέχρι το Δεκέμβριο του 2018. Από το 

Υπουργείο οι πληροφορίες είναι πως δεν θα υπάρξει άλλη ανανέωση. 

Για όσους έχουν ήδη απολυθεί υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για να 

ασκήσουν ένδικα μέσα είναι 3 μήνες από τη λήξη της σύμβασης και είναι 

αυστηρό το 3μήνο, διότι εάν παρέλθει χάνουν το δικαίωμα, ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΙ. 

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι επιθυμείτε να ασκήσετε ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές 

για να συνεχίσετε να εργάζεστε, πρέπει το αργότερο μέχρι την 15.11.2018, να 

συλλέξετε (να έχετε στα χέρια σας), τα παρακάτω δικαιολογητικά, για να παραδοθούν 

στο δικηγόρο:  

1) Τις συμβάσεις που τυχόν έχετε υπογράψει  

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

3) Πιστοποιητικό σπουδών για τα ενήλικα παιδιά σας (όσοι έχετε ενήλικα 

παιδιά). 

4) Σύντομο ιστορικό σχετικά με το χρόνο πρόσληψης, που υπηρετείτε και τα 

καθήκοντα που εκτελείτε. 

5) Τυχόν έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη προβλημάτων υγείας ή 

οικονομικών προβλημάτων (δάνεια κ.λ.π.)  

Όσοι ενδιαφέρονται για το ζήτημα, θα ενημερωθούν για τη συνάντηση που θα 

γίνει με το δικηγόρο, προκειμένου να ενημερωθούν για τις ενέργειες που θα 

ακολουθήσουν. 

4) Διεκδίκηση επαναφοράς μισθού στα επίπεδα προ του 2012 : Για όσους 

επιθυμούν, ισχύει και για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί αλλά και για όσους πρόσφατα 

εντάχθηκαν στην ΠΑΑ οι οποίοι πρέπει να έχουν έτοιμα τα δικαιολογητικά τους, πλην 

του εκκαθαριστικού το οποίο περιμένουν, θα πρέπει να διαβάσουν το ενημερωτικό 

σημείωμα που αναρτήθηκε στο site μας από ενημέρωση του κ. Π. Ζαμπίτη και να 

ακολουθήσουν τις οδηγίες. 

Φυσικά υπενθυμίζουμε ότι η επιλογή του νομικού επαφίεται στην επιλογή του 

καθενός. 

                                              ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      Σάββας Παρασκευόπουλος                                                                Νικολέτα Μανιάτη 

 Χειρουργός Ουρολόγος                                                                         Γεν. Χειρουργός 


