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Θέμα: Συνάντηση Δ.Σ. με τον Υπουργό Υγείας

           Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση με 
τον  Υπ.  Υγείας  κ.  Ξανθό  πριν  την  ομιλία  του  στο  Δημοτικό  Θέατρο Σταυρούπολης.  Στη 
σύσκεψη μετείχαν τρία μελή του ΔΣ, ο αν. Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Σ. Βαρδαρός, οι διοικητές  
της 3ης και 4ης ΥΠΕ και τρεις συνάδελφοι επικουρικοί γιατροί που κλήθηκαν από το Δ. Σ. (Χ. 
Ρούσση, Β. Μετενιώτη, Χ. Δημόπουλος).

         Τα θέματα που αφορούν τους συναδέλφους επικουρικούς κατέλαβαν το μεγαλύτερο 
μέρος της 40λεπτης συνάντησης.   Μετά την εισήγησή μας ο υπουργός αναφέρθηκε πολύ 
θετικά στο έργο των επικουρικών και  εξέφρασε τη βούληση του υπουργείου,  μετά την 
θετική απάντηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την καταβολή των δεδουλευμένων, στην 
κατεύθυνση εύρεσης μακροχρόνιας λύσης για το εργασιακό τους. Για την άμεση καταβολή 
της μισθοδοσίας τους το ενιαίο σύστημα πληρωμών θα μείνει ανοικτό έως 27 Δεκεμβρίου 
και  εναπόκειται  στις  διοικητικές  υπηρεσίες  να  επιταχύνουν  τις  κινήσεις  τους  ώστε  να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός του έτους. Για το εργασιακό ο κ. Ξανθός ανακοίνωσε ότι 
θα προκηρυχτούν 450 μόνιμες θέσεις που θα αφορούν επικουρικούς με κύριο προσόν την 
προϋπηρεσία στο ΠΕΔΥ νυν Κ.Υ.
Το θέμα δεν λήγει εδώ καθώς την επόμενη Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει το Δ.Σ 
της Ολομέλειας της ΠΟΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (όπου μετέχουν 4 μέλη του Δ.Σ της Θεσσαλονίκης) και 
στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Υπουργό στο Υπ. Υγείας. 

Τα υπόλοιπα θέματα που τέθηκαν ήταν:
1ο )  Οι  αναμενόμενες,  εδώ  και  πολύ  καιρό,  450-500  θέσεις  που  αφορούν  τους 
απολυμένους συναδέλφους μας
Απάντηση: Θα προκηρυχθούν έως το τέλος Φεβρουαρίου και στο ίδιο διάστημα άλλες 500 
θέσεις για ΤΕΠ, καθώς και 500-600 θέσεις στοχευμένες όπου υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες 
(και που δεν υπάρχουν;)

2ο ) Το πρόβλημα της μη ύπαρξης φύλαξης των Μονάδων Υγείας (Κ Υ) και ιδιαίτερα του 
ΚΥΑΤ  Εύοσμου  και  της  Πύλης  Αξιού  καθώς  η  επέκταση  της  φύλαξης  σε  όσα  ιατρεία 
λειτουργήσουν επί 24ωρο.
Απάντηση: Θετική ανταπόκριση από τον υπουργό. Οι 2 διοικητές ανέφεραν ότι το έχουν στα 
σχέδια τους και θα υλοποιηθεί αφού μελετηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις.

3ο ) Το γνωστό ήδη θέμα των ελεγκτών της 4ης ΥΠΕ.
Απάντηση: Παρόλη τη θετική διάθεση του υπουργού για την επίλυση του προβλήματος ο 
διοικητής επέμενε στην ορθότητα της άποψής του ώστε να μην εκτελούν οι ελεγκτές και 
θεραπευτικό έργο. Εκεί αντιτείναμε ότι αυτό συμβαίνει μόνο σε μια μονάδα της 4ης ΥΠΕ 
ενώ το αντίθετο συμβαίνει σε όλη τη χώρα και ότι μ’ αυτό τον τρόπο στερεί τα Κ.Υ. από 
θεραπευτές γιατρούς. Στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι το επόμενο βήμα θα είναι η κατάργηση 
των ελεγκτών.

4ο ) Η επιτάχυνση της διαδικασίας των κρίσεων στην 3η ΥΠΕ καθώς στην 4η ολοκληρώθηκε 
αλλά και την ταχεία έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων για την τελική ένταξη στην Π.Α.Α. 
των συναδέλφων Π.Ε. που την επιθυμούν άμεσα.
Απάντηση: Ήταν σύμφωνοι όλοι, αλλά θεωρούμε ότι η πίεση από τη πλευρά μας πρέπει να 
είναι συνεχής αναλογιζόμενοι όσα έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα.



         Τέλος εκφράσαμε προς τους διοικητές την δυσαρέσκεια μας για την απαξίωση που 
εισπράττουμε με την μη πρόσκληση  του Συλλόγου μας στις εκδηλώσεις της διοίκησης και 
υπενθυμίσαμε ότι εμείς στηρίξαμε την Δημόσια Π.Φ.Υ. και πάντοτε ήμασταν πρόθυμοι να 
συνεισφέρουμε με την εμπειρία μας καταθέτοντας μάλιστα σε κάθε συνάντηση προφορικά 
αλλά και εγγράφως συγκεκριμένες προτάσεις τόσο για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών 
υγείας όσο και των συνθηκών εργασίας αυτών που βάζουν πλάτη για να σταθεί όρθια η 
Δημόσια Υγεία.
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