
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                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. Πρωτ. 34                                                   Θεσσαλονίκη 05/06/2015 
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Κοινοποίηση:
Υπουργό Υγείας κ. Π. Κουρουμπλή

Αν. Υπουργό Υγείας Α. Ξανθό
ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ

Ιατρεία ΠΕΔΥ 3ης και 4ης ΥΠΕ

Θέμα: « Τρέχοντα προβλήματα, εκκρεμότητες και προτάσεις μας για την 3η 
και 4η ΥΠΕ».

    Με λύπη και αγανάκτηση είμαστε υποχρεωμένοι για πολλοστή 
φορά  να  εκφράσουμε  τη  δυσαρέσκεια  μας  για  την  απαράδεκτη 
καθυστέρηση στην έκδοση του ΦΕΚ με τις διαπιστωτικές πράξεις 
της 4Ης ΥΠΕ, 7 μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως 
προέβλεπε ο νόμος. Δυστυχώς δεν έχει εκδοθεί ακόμα παρ’ όλες τις 
προσπάθειες μας, τις πολλαπλές και πιεστικές επισκέψεις στις ΥΠΕ 
αλλά και στο Υπουργείο Υγείας και στην ΥΔΕ. Αυτή τη στιγμή το 
ΦΕΚ βρίσκεται  μεταξύ Υπουργείου Υγείας και  ΥΔΕ για δεύτερη 
φορά.  Ελπίζουμε  ότι,  μετά  την  επίσκεψη  του  προέδρου  την 
Παρασκευή 3/6 στην ΥΠΕ και την παρέμβαση του αν. Διοικητή της 
4ης ΥΠΕ  κ.  Η.  Θεοδωρίδη,  ο  οποίος  απέστειλε  μήνυμα  ηλεκτρ. 
ταχυδρομείου στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, θα ενταθούν 
οι προσπάθειες για την εντός εύλογου χρονικού διαστήματος έκδοση 
του ΦΕΚ.

Σχετικά με τα εργαστήρια των Μ.Υ. του ΠΕΔΥ τα οποία για άλλη 
μια φορά παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις αναλώσιμων υλικών με 
αποτέλεσμα να οδηγούνται εκ νέου οι ασθενείς αποκλειστικά στον 
ιδιωτικό  τομέα  με  συνέπεια  την  οικονομική  επιβάρυνση  του 
οργανισμού αλλά και των ασφαλισμένων, γνωρίζουμε ότι οι ΥΠΕ 
έχουν  κάνει  ενέργειες  για  την  προμήθεια  των  υλικών  και  την 
ανανέωση  του  εξοπλισμού,  αλλά  αυτές  πρέπει  πάση  θυσία  να 
επιταχυνθούν στο μέγιστο βαθμό. 
Η  σχετική  εντολή  της  4ης ΥΠΕ  για  αποκλειστικά  ηλεκτρονική 
αναγραφή  παραπεμπτικών  για  τα  εργαστήρια  εντός  του  ΠΕΔΥ 
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παρεμποδίζει  σαφώς  την  παραπομπή  των  ανασφάλιστων  για 
εργαστηριακό  έλεγχο  αλλά  και  την  προσπάθειά  μας  στην 
κατεύθυνση ενίσχυσης των εργαστηρίων των δημόσιων δομών.  Για 
το λόγο αυτό πρέπει να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Θεωρούμε 
άστοχη  την  απομάκρυνση  του  μηχανήματος  οστικής  πυκνότητας 
από το ακτινολογικό της Αλ.Σβώλου και ιδιαίτερα μακριά από το 
κέντρο  της  πόλης.  Σ’   αυτά  και  πολλά  ακόμα  ίσως  λειτουργικά 
προβλήματα  των  μονάδων  θα  μπορούσαμε  να  συμβάλλουμε  με 
προτάσεις με την 25-30χρονη εμπειρία μας στη ΠΦΥ.  

Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι το σχέδιο για την Π.Φ.Υ. θα δοθεί 
για δημόσια διαβούλευση τις επόμενες δύο εβδομάδες.  Παρά την 
υπόσχεση του Υπ. Υγείας για συμμετοχή μας στη διαμόρφωση του, 
αλλά και τη δική μας πεποίθηση για μια διαφορετική  αντιμετώπιση 
των μαζικών φορέων, με συμμετοχή και δημοκρατικές διαδικασίες 
τελικά δεν κληθήκαμε. Ευελπιστούμε και προτείνουμε να κληθούν 
τα εκλεγμένα όργανα της Ομοσπονδίας και των συλλόγων, πριν τη 
δημόσια διαβούλευση, η οποία προβλέπεται εδώ και χρόνια,  ώστε 
να συνεισφέρουν με την πλούσια εμπειρία τους στο προτεινόμενο 
σχέδιο. 

Επειδή το σχέδιο για τη ΠΦΥ ίσως ολοκληρωθεί και  φτάσει  στη 
Βουλή προς το τέλος του έτους και επειδή είναι κατάφωρη η αδικία 
απέναντι στους γιατρούς που κρίθηκαν ως ΠΑΑ αλλά και σε όσους 
δεν κρίθηκαν (μόνο στη 3η και 4η ΥΠΕ), απαιτούμε την ΑΜΕΣΗ 
κατάθεση  των  δύο  τροπολογιών  που  αφορούν  τους  Π.Α.Α. 
(χρονοεπίδομα για την αναγνώριση όλου του χρόνου προϋπηρεσίας 
και εικοσαετία για το βαθμό του δ/ντου) ώστε να μην υπάρξει άλλη 
καθυστέρηση  για  τους  συνάδελφους  ΠΑΑ  που  όντας  οι  πλέον 
αδικημένοι και δικαίως αγανακτισμένοι 15 μήνες μετά την ένταξη 
τους  στο  ΠΕΔΥ  και  το  κλείσιμο  των  ιδιωτικών  τους  ιατρειών 
εξακολουθούν να αμείβονται ως ΠΕ. 

Τέλος θεωρούμε ότι η μόνη άμεσα εφικτή λύση για την στελέχωση 
των  μονάδων  υγείας  του  ΠΕΔΥ  είναι  η  επαναπροσληψη  των 
συναδέλφων που αποχώρησαν και επιθυμούν την επιστροφή τους. Ο 
αριθμός βέβαια αυτών δεν είναι ικανός να καλύψει τα απαιτούμενα 
κενά  για  μια  αξιοπρεπή  Π.Φ.Υ.  και  ως  εκ  τούτου  θα  πρέπει  να 
γίνουν νέες προσλήψεις γιατρών.  

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Σάββας Παρασκευόπουλος                                           Νικολέτα Μανιάτη 
Χειρουργός  Ουρολόγος                                                Γεν.  Χειρουργός   
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