
ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ   (ΕΟΠΥΥ)   ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ)
ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ
ΤΗΛ: 2310228406 ΦΑΞ: 2310228970                                       Website: www.seypika-thes.gr  
ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37 5ος ΟΡΟΦΟΣ                                                        e-mail: info@seypika-thes.gr
ΤΚ:54621      ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ, πρωτ.:7                                                       Θεσσαλονίκη, 29.01.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Στην σημερινή συνάντηση (29/1/16) στο Υπουργείο Υγείας της Εκτελεστικής 
Γραμματείας της ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ θέσαμε στον Υπουργό κ Α.Ξανθό 
τα εξής θέματα:

1.  Σχετικά  με  τις  δυο  τροπολογίες:  έχει  υπάρξει  μεγάλη  καθυστέρηση  με 
αποτέλεσμα  την  έντονη  δυσαρέσκεια  των  γιατρών  του  ΠΕΔΥ.  Είναι 
αξιοπερίεργο ότι  ενώ πληρώνεται  το  50% περίπου με  αναγνώριση όλης  της 
προϋπηρεσίας  στο  ΙΚΑ  δεν  συμβαίνει  το  ίδιο  και  με  του  υπόλοιπους.  Το 
ερώτημα λοιπόν που δημιουργείται είναι αν ορθώς πληρώνονται οι γιατροί με 
όλη την προϋπηρεσία (ορθώς κατ'εμάς) γιατί δεν δίνεται εντολή στις υπόλοιπες 
ΥΠΕ να εφαρμόσουν την ίδια στρατηγική; Από την άλλη αν oι διοικητές της 3ης 

και  4ης ΥΠΕ  έχουν  δίκαιο,  επικαλούμενοι  έγγραφο  του  ΓΛΚ  που  δεν 
αναγνωρίζει την προϋπηρεσία στο ΙΚΑ τότε γίνεται  ακόμα πιο επιτακτική η 
ανάγκη   να  ψηφιστούν  οι  δυο  τροπολογίες  διότι  αλλιώς  θα  προκύψουν 
προβλήματα με αυτούς που ήδη πληρώνονται. 
     Το Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να παρακολουθεί αυτήν την κατάσταση 
χωρίς να παίρνει θέση βασιζόμενο στη λογική ότι κάθε ΥΠΕ είναι αυτόνομη.

Απάντηση Υπουργού: πρόθεση του είναι να συζητηθεί το νομοσχέδιο για το 
παράλληλο  πρόγραμμα  όπου  εμπεριέχονται  και  οι  δυο  τροπολογίες  για  το 
βαθμολόγιο  και  την  πλήρη  αναγνώριση  της  προϋπηρεσίας  την  επόμενη 
εβδομάδα στην Βουλή. Επιπλέον ανέφερε ότι η συζήτηση δε θα γίνει εκ νέου 
αλλά θα συνεχιστεί από εκεί που είχε διακοπεί τον Δεκέμβριο.

2. Σχετικά με το νέο ωράριο του ΠΕΔΥ  : η θεσμοθέτηση αυτού του ωραρίου 
σαφώς και μας διαχωρίζει από τους γιατρούς του ΕΣΥ καθ’ ότι ως γνωστόν το 
ωράριο  του  ΕΣΥ  είναι  7ωρο  πρωινό  και  μετά  θεωρείται  εφημερία.  Αν 
προστεθούν και  οι  άλλες διαφοροποιήσεις  όπως τα απογευματινά  ιατρεία,  η 
δυνατότητα χειρουργικών επεμβάσεων στις χειρουργικές ειδικότητες κ.α., είναι 
εμφανές ότι οι γιατροί του ΠΕΔΥ αποτελούμε μια «υποτιμημένη» κατηγορία 
των γιατρών του ΕΣΥ. Επιπλέον προκύπτουν τα εξής ερωτήματα: α. πότε θα 
εφαρμοστούν τα πιλοτικά προγράμματα β. ποιοι θα καλύψουν τις απογευματινά 
βάρδιες,  γ.  θα  υπάρξει  για  τις  απογευματινές  βάρδιες  εκ  περιτροπής 
απασχόληση  των  γιατρών  ώστε  να  μην  αδικηθούν  συνάδελφοι  με  το 
εξαντλητικό απογευματινό ωράριο των 2.30-9.30μμ.;



Απάντηση  Υπουργού: ανέφερε  οτι  η  συζήτηση  του  ωραρίου  δεν  είναι  της 
στιγμής  ούτε  θα  εφαρμοστεί  άμεσα  αλλά  θα  γίνει  μετά  από  συζήτηση  και 
συντονισμό και με τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας.

3. Η  λειτουργική  κατάρρευση  των  εργαστηρίων  του  ΠΕΔΥ  λόγω   
ελλείψεων υλικών και προσωπικού είναι δεδομένη. Δυστυχώς παρ’ όλες τις 
ενέργειες  μας  δεν έγινε  κατανοητό ότι  πρωτοβάθμια  φροντίδα  υγείας  χωρίς 
εργαστήρια δεν νοείται. Επιπλέον η εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων του 
δημόσιου τομέα πρέπει να αποτελέσει το φρένο της αλόγιστης εξάπλωσης των 
μεγάλων επιχειρηματικών διαγνωστικών κέντρων που σε τελική ανάλυση θα 
συντελέσουν  ώστε  όλοι  οι  ιδιώτες  αυτοαπασχολούμενοι  συνάδελφοι  να 
κλείσουν  τα  εργαστήρια  τους.  Κάτι  τέτοιο  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  να 
προκύψουν αυξήσεις στη συμμετοχή των ασθενών που θα τις επιβάλλουν τα 
μεγάλα διαγνωστικά κέντρα τα οποία θα αποτελούν και μονοπώλιο.

Απάντηση  Υπουργού: συμμερίζεται  τη  σοβαρότητα  της  υποβάθμισης  των 
εργαστηρίων και γενικά των ιατρείων και θα γίνει καάθε προσπάθεια ώστε αυτό 
να αλλαξει.

4. Στην  τελευταία  συνάντηση  της  Εκτελεστικής  Γραμματείας  στο 
Υπουργείο Υγείας  ο Υπουργός κ Ξανθός μας ενημέρωσε ότι σκέφτεται σε 
επόμενο νομοσχέδιο περί τον Μάρτιο να προχωρήσει στην επαναπρόσληψη 
των απολυμένων γιατρών οδοντιάτρων. Του αναφέραμε ότι είναι πολύ αργά 
και μας απάντησε ότι ενδεχόμενα να το «κατεβάσει» με το νομοσχέδιο για την 
ψυχική υγεία τον 02/2016. Μετά και τις νέες αναφορές στη Βουλή περιμένουμε 
να  υλοποιηθεί  η  υπόσχεση.  Να  σημειώσουμε  ότι  στη  νησιωτική  χώρα  η 
κατάσταση  είναι  τραγική  και  επιβαρύνεται  και  με  την  πληθώρα  των 
μεταναστών που εισρέουν. Σε χθεσινή επικοινωνία, ο πρόεδρος του ΙΣ επαρχίας 
Καλύμνου κ. Γ. Αποστολάτος  μας ανέφερε ότι η κατάσταση είναι τραγική και 
στο ΠΕΔΥ εκεί υπηρετούν δυο γιατροί εκ των οποίων ο ένας ετοιμάζεται να 
συνταξιοδοτηθεί.  Ο πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι υπάρχει ακόμα και ορατός 
κίνδυνος,  ιδιωτικές  εταιρείες  από  την  Τουρκία  (!!)  να  εγκατασταθούν  στα 
ακριτικά νησιά μας και να παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας!

Απάντηση Υπουργού: λόγω της καθυστέρησης του προηγούμενου νομοσχεδίου 
(παράλληλο  πρόγραμμα)  ενδέχεται  να  υπάρξει  καθυστέρηση  στο  επόμενο 
νομοσχέδιο για την επαναπρόσληψη των απολυμένων αλλά είναι διατεθειμένος 
να το προχωρήσει .

5.  Τι θα γίνει με τους γιατρούς Αττικής και άλλων περιοχών που κέρδισαν 
δικαστήρια  εκ  των  υστέρων  και  εργάζονται  επί  πολλούς  μήνες  χωρίς  να 
πληρώνονται, είναι ένα θέμα το οποίο το Υπουργείο Υγείας οφείλει να επιλύσει 
άμεσα.
Απάντηση Υπουργού: θα επεξεργαστεί  το θέμα με την νομική υπηρεσία του 
Υπουργείου για να δώσει οριστική λύση.

6.  Η ιδιαιτερότητα στην 3  η   και  4  η   ΥΠΕ να μην κριθούν  οι  γιατροί  που   
προσέφυγαν  δικαστικά δημιουργεί  ένα  αίσθημα  αδικίας  καθ’  ότι  αυτοί  οι 
γιατροί δεν αντιμετωπίστηκαν όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επιπλέον κάποιοι 



από  αυτούς  απολύθηκαν  αναδρομικά  ενώ  είχαν  κλειστά  τα  ιδιωτικά  τους 
ιατρεία.  Το  θέμα  που  δημιουργείται  είναι  ότι  επί  αρνητικών  δικαστικών 
αποφάσεων αυτοί οι γιατροί πλέον δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την 
είσοδο τους στο σύστημα και άρα θα απολυθούν. Βέβαια η θετική απόφαση των 
ασφαλιστικών αναφέρει ότι η αυτή ισχύει μέχρι τελεσιδικίας και εναπόκειται 
πλέον στην ΥΠΕ να ζητήσει η όχι την άρση των ασφαλιστικών (επί αρνητικής 
απόφασης τελικής δικής). Θεωρούμε ότι πρέπει να αρθούν όλες οι απολύσεις 
των γιατρών της 3ης και 4ης ΥΠΕ που υπηρετούν στο ΠΕΔΥ και στη συνέχεια να 
κριθούν όλοι όσοι δεν έχουν κριθεί έως σήμερα και το επιθυμούν.
    Υπάρχει συνάδελφος στην 6η ΥΠΕ η οποία ενώ απέστειλε ταχυδρομικά 
έγκαιρα  την  αίτηση  της  με  κλειστό  ιατρείο,  δεν  έχει  κριθεί  έως  σήμερα. 
Υποβάλλαμε τα στοιχεία της και παρακαλέσαμε για την επίλυση του θέματος. 

Απάντηση Υπουργού: αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του θέματος το οποίο θα 
πρέπει να λυθεί ώστε να μην αδικηθούν οι συνάδελφοι της 3ης και 4ης ΥΠΕ. 
Θα είμαστε σε ιδιαίτερη επικοινωνία με το γραφείο του για το θέμα αυτό όπως 
και  για  τα  υπόλοιπα.  Ειδικά  για  το  θέμα  της  συναδέλφου της  6ης  ΥΠΕ θα 
επιληφθεί το γραφείο του.

7. Αν υπάρχουν γιατροί που κατέχουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής   
σύμφωνα με το άρθρο 30 του ΠΔ 38/ 2010 (ΦΕΚ Α’ 78) και δεν έχουν κριθεί 
αυτό  θα  πρέπει  να  γίνει  διότι  σύμφωνα  με  απάντηση  του  Υπουργείου  σε 
ανάλογο θέμα που έθεσε συνάδελφος, έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα 
με τους κατόχους τίτλου ειδικότητας γενικής ιατρικής. Σας επισυνάπτουμε την 
απάντηση  του  Υπουργείου  Υγείας.  Για  όλους  τους  εναπομείντες  λίγους 
συναδέλφους  άνευ  ειδικότητας  θα  μπορούσαν  να  κριθουν  όπως  και  οι 
οδοντίατροι στο ΕΣΥ.

Απάντηση  Υπουργού: σύμφωνα  και  με  τα  επίσημα   έγγραφα  που  του 
παραδώσαμε θα εξετάσει το θέμα.

8.  Επιπλέον επισημάναμε στον  Υπουργό ότι  η τομεοποίηση των  μονάδων 
των  επτά   ΥΠΕ που  δημοσιοποιήθηκαν  στη  Διαύγεια  έχει  πολλά  λάθη 
περιέχοντας ιατρεία τα οποία έχουν κλείσει ενώ απουσιάζουν δομές που είναι 
σε  λειτουργία.  Ζητήσαμε  να  γίνει  επικαιροποίηση  στοιχείων  για  τον  ορθό 
προγραμματισμό.

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Σάββας Παρασκευόπουλος                                              Νικολέτα Μανιάτη
   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός   
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