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ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ 
 
      Στην συνεδρίαση της 23/04/19 του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του 
συλλόγου μας, το οποίο πρόεκυψε από τις εκλογές της 10 Απριλίου του 2019, 
συνοπτικά συζητήθηκαν και προτάθηκαν τα εξής ερωτήματα και προτάσεις 
προς τις ΥΠΕ :  
 
1) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
    α) κρατήσεις πρόνοιας (δεν εφαρμόσατε ακόμα το αρ.5 του ν.4578/18) 
 
    β) αναδρομικά από τις αυξημένες παρακρατήσεις εισφορών ΕΤΑΑ ταμείου 
πρόνοιας υγειονομικών (εφ’ άπαξ) 
 
    γ) η διπλή παρακράτηση από 1|1|17 έως και σήμερα της εισφοράς για 
παροχές σε χρήμα (0,40% των μικτών αποδοχών) και μέσα στο ΕΦΚΑ και 
μέσα στο ΕΤΑΑ  
 
    δ) εφαρμογή του νομού 4472|17 κεφ. Θ άρθρο 153 παρ.5 συμφώνα με το 
όποιο μετά την διαθεσιμότητα καταβάλλεται το σύνολο της μισθοδοσίας. 
 
    ε)πότε θα ανέβουν στο taxis net οι βεβαιώσεις αποδοχών ώστε να γίνουν οι 
φορολογικές δηλώσεις 
 
  στ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΥΠΕ : πότε θα χορηγηθούν τα 141 ευρώ που 
αφορούν την διαφορά επιδόματος διευθυντών ΕΣΥ που από παράλειψη δεν 
δόθηκαν στα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων  (Δεκέμβριος 2018);  
 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ στην επικείμενη συνάντηση μας θεωρούμε απαραίτητη την 
παρουσία των υπευθύνων μισθοδοσίας και οικονομικών  ώστε να δοθούν 
συγκεκριμένες απαντήσεις για τα ανωτέρω θέματα αφού τους παραδώσετε το 
παρόν και τα επισυναπτόμενα: νόμους, εγκυκλίους και διευκρινήσεις για τα 
αιτήματά μας. 
 

http://www.seypika-thes.g/


 
2) ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ενδεικτικά αναφέρουμε) και 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
 
Για την 4η ΥΠΕ προτείνεται : 
    α)  Αγορά σύγχρονου σπιρόμετρου, μετρητή  διοξειδίου του άνθρακα και 
αναλυτή αεριών αίματος για την συνταγογράφηση οξυγονοθεραπείας  και το 
ιατρείο καπνίσματος (ΚΥ Τούμπας και σπιρόμετρο για το ΚΥ Ροδόπολης 
    β) Αγορά 2 διαθερμιών, 2 ΟΥΡΟΟΜΕΤΡΩΝ και 2 υπερήχων για τα 
ουρολογικά ιατρεία της 25ης Μαρτίου (ιατρεία Καλαμαριάς και Βότση και 
υπέρηχο για το ΚΥ Ροδόπολης) 
    γ) Άμεση αγορά και διάθεση τουλάχιστον για εξάμηνο ακτινολογικών φιλμ 
    δ) Αντιδραστήρια γενικά για τα μικροβιολογικά εργαστήρια  και ειδικά για 
ορμονολογικό έλεγχο 
    ε) Ψηφιοποίηση ακτινολογικών όπως πχ ΚΥ Ροδόπολης 
    στ) Αγορά επαγγελματικού ψυγείου στο μικροβιολογικό του ΚΥ Ροδόπολης, 
άμεση αντικατάσταση της οδοντιατρικής έδρας (35ετίας η υπάρχουσα) όπως 
και της αναρρόφησης αλλά και του οδοντιατρικού μηχανήματος υπερήχων για 
αποτρύγωση που από καιρό βρίσκεται για επιδιόρθωση 
    ζ) Αγορά νέας αμπού ενηλίκων, παίδων για το ΚΥ Ροδόπολης 
 
Για την 3η ΥΠΕ προτείνεται: 
   α) Ψηφιοποίηση των ακτινολογικών εργαστηρίων μας 
   β) Προμήθεια φιλμ με πρόβλεψη για αδιάλειπτη διάθεση προς αποφυγή 
διακοπής λειτουργίας των εργαστηρίων  
  γ) Άμεση αγορά και διάθεση υλικών και μικροεργαλείων για τα οδοντιατρεία 
  δ) Άμεση  διάθεση αναλώσιμων υλικών όπως γάντια, μάσκες, γάζες κ.λ.π 
  ε) Άμεση διάθεση ενός αναπηρικού αμαξιδίου για τη μεταφορά ασθενών 
στην Π. Αξιού 
  στ) Εκτυπωτές (ΚΥ Γιαννιτσών) 
 
3) ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
   Τα προηγούμενα χρόνια βιώσαμε απερίγραπτες συνθήκες χειμώνα και 
καλοκαίρι λόγω βλαβών στα κλιματιστικά αλλά και στα καλοριφέρ. Όπως 
αντιλαμβάνεστε ο χρόνος που είχαμε θέσει ως όριο για την αποκατάσταση του 
προβλήματος έχει παρέλθει χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες σ’ 
αυτή την κατεύθυνση. Παρακαλούμε να γίνει η απαραίτητη προετοιμασία από 
τις τεχνικές υπηρεσίες ώστε να μην έχουμε επανάληψη των φαινομένων αυτών. 
Είναι μάλλον περιττό να αναφερθούμε στην κατάσταση που επικρατεί στην Π 
Αξιού, στην Αγγελάκη, στο ΚΥ Ακροπόλεως, στο ΚΥ Γιαννιτσών, ΚΥ 
Ροδόπολης κλπ όπου τίποτα δεν λειτουργεί (και ό,τι λειτουργεί πληρώνεται 
χρυσάφι) και οι συνεχείς διαρροές των καλοριφέρ και οι οποίες έβγαλαν πολλά 
σώματα εκτός λειτουργίας τον χειμώνα αντικαταστάθηκαν τώρα από τις 
διαρροές των κλιματιστικών. Οι περισσότεροι χώροι αναμονής ασθενών δεν 
κλιματίζονται αλλά και πολλά ιατρεία (Π. Αξιού, ΚΥ Ροδόπολης κλπ). 
 
 
4)ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                    . 
 
    Θεωρούμε ότι το υπάρχον ιατρικό  προσωπικό είναι πολύ λίγο για να παρέχει 
τις απαιτούμενες υπηρεσίες ΠΦΥ στην ΥΠΕ. Οι θέσεις που ανακοινώθηκε ότι 
θα προκηρυχτούν η προκηρύχτηκαν σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να 
καλύψουν τα κενά που πρόεκυψαν από τις απολύσεις μετά το  ν. Γεωργιάδη το 
2014 και το ν. Ξανθού το 2019 αλλά και τις αποχωρήσεις λόγω 



συνταξιοδότησης.                    . 
Προτείνουμε τουλάχιστον τον διπλασιασμό του ιατρικού προσωπικού 
λαμβάνοντας υπόψη ότι επί ΙΚΑ 7.500 γιατροί εξυπηρετούσαν πανελλαδικά το 
55% των πολιτών και τώρα με 2.000 περίπου γιατρούς πρέπει να εξυπηρετηθεί 
το100% των πολιτών συν τους πρόσφυγες. 
 
5)ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ   
 
   Στο υπόμνημα προς τον υπουργό Υγείας με αριθμό πρωτ.21/ 28.3.19 που 
σας κοινοποιήσαμε αναφερόμαστε στο πρόβλημα που προκύπτει όταν στα 
νοσοκομεία στις εφημερίες η σε άλλες λειτουργίες των κλινικών δεν 
αναγράφονται οι συνταγές ηλεκτρονικά αλλά αποστέλλονται οι ασθενείς στα 
Κέντρα Υγείας για συνταγογράφηση πράγμα απαράδεκτο και πλέον μη 
αποδεκτό. Φυσικά και σας είναι γνωστό το πλαίσιο ελέγχου της 
συνταγογράφησης. Για το θέμα αυτό σας έχουμε στείλει και στο παρελθόν δυο 
επιστολές. Απαιτούμε άμεσα να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι γιατροί όλων των 
νοσοκομείων και να τηρούνται όλοι οι κανόνες (δικαιώματα και ευθύνες του 
θεραπευτή γιατρού) για την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασθενών που θα 
προκύψει μετά την απόφαση των γιατρών των ΚΥ να μην αντιγράφουν 
συνταγές και εργαστηριακές εξετάσεις 
   Επίσης να επισημανθεί ιδιαίτερα στα ογκολογικά τμήματα ότι πχ δεν 
απαιτείται έλεγχος χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων κλπ  σε κάθε follow up των 
ογκολογικών ασθενών. 
    Να καταργηθεί η χρήση των προκατασκευασμένων σφραγίδων. 
 
6)ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
  Δυστυχώς παρά τις εισηγήσεις μας, σχετικά με το θέμα της αξιολόγησης, το 
θέμα αντιμετωπίσθηκε επιφανειακά και αναποτελεσματικά. Είναι σαφές ότι οι 
γιατροί των Κέντρων Υγείας δεν μπορούν, σε καμιά περίπτωση, να 
αξιολογηθούν με τα κριτήρια των νοσοκομειακών γιατρών. 
  Η πρόταση μας είναι και παραμένει μονόδρομος : να υπάρξει συνεργασία με   
το υπουργείο και την Ομοσπονδία ώστε να ορίσουμε τα κριτήρια με βάση των 
οποίων η αξιολόγηση θα είναι αντικειμενική και δεν θα αδικεί τους γιατρούς 
της ΠΦΥ. 
  Δυστυχώς παρόλο πού έχουμε καταθέσει πριν από 2 χρόνια τις προτάσεις 
μας  η ολιγωρία από την πλευρά και του υπουργείου μας υποχρεώνει να 
καλέσουμε τα μέλη μας σε απεργία –αποχή από τη διαδικασία. 
 
7) ΣΙΤΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ στο ΚΥΑΤ ΕΥΟΣΜΟΥ (3ηΥΠΕ) 
 
   Το θέμα που το συζητήσαμε στην πρόσφατη συνάντηση με τον διοικητή της 
3ηςΥΠΕ καθυστερεί και πρέπει να λυθεί άμεσα είτε με κέτερινγκ είτε με 
τροφοδοσία όπως αυτή γίνεται και σε άλλα ΚΥ από νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ. 
 
8) ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
 
   Απαραίτητη η παρουσία επίσημου μεταφραστή ώστε να υπάρχει πλήρης 
επικοινωνία με τους προσερχόμενους για την πληρέστερη ενημέρωση του 
προσωπικού και αποφυγή ακόμα και ιατρικών λαθών 
 
9) ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕ  
   Για τη διεξαγωγή  ημερίδων ενημέρωσης, προσωπικού και κοινού, σχετικά με 
την πρόληψη αλλά και την επιμόρφωση του προσωπικού σε νεότερες εξελίξεις  
(όπως πχ στην ΚΑΡΠΑ σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ). 



 
10) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 
 
   Όπως συζητήσαμε και στην πρόσφατη συνάντησή μας και αναφέρεται επίσης 
στο υπόμνημα μας προς το υπουργείο  πρέπει να συζητηθεί ο τρόπος 
εφαρμογής του νόμιμου δικαιώματός μας για συμμετοχή σ’ αυτές τις  
λειτουργίες των νοσοκομείων για όσους γιατρούς της ΠΦΥ το επιθυμούν, ώστε 
η πρόβλεψη του νόμου να έχει και ουσιαστική εφαρμογή.  
 
11) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

   Θα τονίζουμε πλέον σε κάθε επαφή ή ανακοίνωσή μας ότι είμαστε οι μόνοι 

εργαζόμενοι (του πρώην ΙΚΑ,ΕΟΠΥΥ) στους οποίους  δεν αναγνωρίστηκε 

αυτός ο χρόνος.  

12) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ  

Συνεχή παροχή τεχνικής υποστήριξης 

13) ΒΛΑΒΕΣ 

   Κουφώματα για το ΚΥ Π. Αξιού, Νεάπολης και Ροδόπολης όπου από το 

σκέπαστρο της εισόδου τα νερά, όταν βρέχει, εισχωρούν στο κτίριο, τα 

ασανσέρ, οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, η σήμανση εξόδων 

κινδύνου και τόσα άλλα που θα συζητηθούν στο επόμενο ραντεβού μας 

επιβάλλουν την παρουσία των υπευθύνων των τμημάτων μισθοδοσίας, 

προμηθειών αλλά και της τεχνικής υπηρεσίας. 

 

Επισυναπτόμενα: 

1. Ερωτήματα προς τα τμήματα μισθοδοσίας 

2. Ανάλυση των κρατήσεων 

3. Εγκύκλιος υπ. Εργασίας για αρ. 5, ν. 4578/18 

4. ν. 4578/18, αρ. 5      

                                 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Σάββας Παρασκευόπουλος                                                                     Νικολέττα Μανιάτη 

Χειρουργός Ουρολόγος                                                                               Γεν. Χειρουργός 

 


