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Προς τον Υπ. Υγείας                                  Κοινοποίηση 
κ. Α. Ξανθό                                -Αν.Υπ.Υγείας. κ.Π. Πολάκη           
                                                        -Διοικητές και Υποδιοικητές 3ης και 4ης ΥΠΕ 
                                                        -Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ

Θέμα : « Απόπειρα άμεσης εφαρμογής διευρυμένου ωραρίου από 3  η   και 4  η   

ΥΠΕ».

Κύριε Υπουργέ
          Σε  συνέχεια  της  επιστολής που σας  αποστείλαμε  με  ημερομηνία. 
11/02/16 και αρ.πρωτ. 9 την οποία και σας επισυνάπτουμε εκ νέου, θα θέλαμε 
να σας παραθέσουμε τα εξής:
           Η εφαρμογή του  διευρυμένου ωραρίου προκαλεί πολλαπλά προβλήματα 
χωρίς να προσφέρει τίποτα σε σχέση με τις εφημερίες των νοσοκομείων και την 
εξυπηρέτηση των ασθενών καθ’  ότι  υπάρχει  σε λειτουργία  το απογευματινό 
ωράριο ως τις 19.00. Τα βασικά θέματα που προκύπτουν είναι τα εξής: 

1. Θέματα ασφάλειας: 
α.Το  να  λειτουργούν  μονάδες  χωρίς  φύλαξη  και  μάλιστα  σε  πολύ 
επικίνδυνες  περιοχές  είναι  από  μόνο  του  προβληματικό  και  επικίνδυνο. 
β.Δεν  έχει  γίνει  καμία  προετοιμασία  στους  χώρους  όπου  συστεγάζονται 
ιατρεία με διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ. 
2.Θέματα ιατρικού προσωπικού ( ιατρικού, νοσηλευτικού): 
α. Το ωράριο εργασίας ΠΕΔΥ θα πρέπει να εξομοιωθεί με το ωράριο των 
γιατρών του ΕΣΥ και των γιατρών των ΚΥ που ανήκουν στο ΠΕΔΥ δηλαδή 
να είναι επτάωρο, πενθήμερο και πρωινό. Οι απογευματινές και βραδυνές 
ώρες θα πρέπει να θεωρηθούν ως υπερωριακή απασχόληση όπως γίνεται και 
με τους γιατρούς ΠΕΔΥ των Κέντρων Υγείας. 
β.  Διαφωνούμε  σε  δίμηνα  ή  τρίμηνα  απογευματινά  αλλά  αυτά  να  είναι 
ανάλογα  με  τις  ανάγκες  και  τις  δυνατότητες,  δηλαδή  μια  ή  δυο  φορές 
εβδομαδιαίως σταθερά, ώστε να ρυθμίζονται κατάλληλα τα ραντεβού χωρίς 
αλλαγές που προκαλούν ταλαιπωρία στους ασφαλισμένους. 
γ.  Συμμετοχή  όλων  των  γιατρών  από  όλες  τις  ΜΥ  και  ΚΥ  της 
Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα του διευρυμένου ωραρίου και όχι μόνο των 
μονάδων  υγείας  που  σήμερα  έχουν  απογευματινό  ωράριο  (με  πιθανή 
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επικουρία  επιλεκτικά  από  άλλες  ΜΥ  ή  ΚΥ)  και  φυσικά  σε  καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να επιδείξουμε ρατσιστική συμπεριφορά έναντι 
των  επικουρικών  συνάδελφων  (όπως  διαδίδουν  κύκλοι)  με 
αποκλειστική  χρησιμοποίηση  τους  στο  διευρυμένο  απογευματινό 
ωράριο.
3. Θέματα κόστους – σκοπού: 
α.  Το  πολύ  αυξημένο  κόστος  λειτουργίας  των  κτιρίων  (θέρμανση, 
φωτισμός, κλπ) και των εργαστηρίων (αναλυτές κλπ) δεν ανταποκρίνεται 
στο σκοπό της ελάφρυνσης των εφημεριών των νοσοκομείων καθ’ ότι είναι 
τακτικά ιατρεία με ραντεβού και όχι επείγοντα. 
β. Είναι αμφίβολη η εξυπηρέτηση των ασθενών που μπορεί να φτάσει και 
έως τα όρια της ταλαιπωρίας καθ’ότι ο αριθμός των ραντεβού παραμένει ο 
ίδιος και αναγκάζει ειδικά κατά τον χειμώνα ασθενείς να προσέρχονται έως 
τις 21.30 στον γιατρό σε προγραμματισμένο ραντεβού. 
4.  Θέματα  συντονισμού:  Από  της  ενημέρωση  που  έχουμε  από  την 
υπόλοιπη  Ελλάδα δεν  φαίνεται  να  υπάρχει  πρόθεση  από άλλη ΥΠΕ για 
άμεση εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου. 
5.  Ενώ  πρόκειται  τον  άλλο  μήνα  σύμφωνα  με  τις  δικές  σας 
διαβεβαιώσεις να υπάρξουν εξελίξεις για αυξημένη στελέχωση του ΠΕΔΥ 
και  συνολική  ρύθμιση  των  εργασιακών  σχέσεων  δεν  κατανοούμε  την 
σκοπιμότητα άμεσης εφαρμογής του διευρυμένου ωραρίου.
6.  Θέματα  συνεργασίας:  δεν  ζητήθηκε  η  γνώμη  μας  παρ’  όλο  που 
επανειλημμένα  έχουμε  δηλώσει  και  επιδείξει  κάθε  καλή  διάθεση  να 
συμβάλλουμε  με  τεκμηριωμένες  προτάσεις  στην  ορθή  λειτουργία  του 
ΠΕΔΥ. 
         Για όλους αυτούς τους λόγους κύριε  Υπουργέ,  στην επικείμενη 
συνάντηση του ΚΕΣΥΠΕ την Παρασκευή, σας παρακαλούμε να προτείνετε 
την  αναβολή  της  εφαρμογής  του  διευρυμένου  ωραρίου  ώστε  μετά  τη 
ψήφιση του νομοσχεδίου για την ΠΦΥ που θα καταθέσετε την άνοιξη στη 
Βουλή να υπάρχει χρόνος να οργανώσουμε την λειτουργία του ΠΕΔΥ με 
τρόπο σοβαρό και  αξιόπιστο. 

                                    ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Σάββας Παρασκευόπουλος                                              Νικολέττα Μανιάτη
   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός   
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