
ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ   (ΕΟΠΥΥ)   ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ)
ΤΗΛ: 2310228406 ΦΑΞ: 2310228970                                        Website: www.seypika-thes.gr
ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37 4ος ΟΡΟΦΟΣ                                                          e-mail: info@seypika-thes.gr
ΤΚ:54621    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ.πρωτ:  166                                                     Θεσσαλονίκη 27/06/17

Προς
Την Δ/νση οικον.   o  ργάνωσης και υποστήριξης
Υποψιν κας. Ανδρ. Δαλδογιάννη

    Κυρία Δαλδογιάννη,
όπως  συζητήσαμε  και  δια  ζώσης,  ζητήσαμε  με
ανακοίνωση  από  όλα  τα  ιατρεία  της  4ης ΥΠΕ  να
αποστείλουν  στην διοίκηση και  να  κοινοποιήσουν στο
σύλλογο  μας  προβλήματα  ψύξης  θέρμανσης  που
υπάρχουν. 
    Από τα ιατρεία εκτός Θεσσαλονίκης μας κοινοποίησε
το  ΠΕΔΥ Κομοτηνής  το πρόβλημα που υπάρχει όπως
αναφέρουν τη θερινή περίοδο του 2016 τοποθετήθηκαν 9
συνολικά  μεταχειρισμένα  κλιματιστικά  ψύξης  παλαιάς
τεχνολογίας με υψηλή κατανάλωση χωρίς τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Ήταν μόνο ψύξης άρα ήταν αδύνατη η
χρήση  τους  χειμερινούς  μήνες  με  αποτέλεσμα  την
μεγάλη  κατανάλωση  πετρελαίου.  Η  μονάδα
συστεγάζεται  με  το  ΕΦΚΑ,  υπάρχει  βέβαια  κεντρικό
σύστημα  ψύξης  αλλά  είναι  εκτός  λειτουργίας  λόγω
βλάβης,  έγινε  η  ανάλογη  αναλυτική  μελέτη  από  την
τεχνική υπηρεσία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ αλλά δεν υλοποιείται
η επίλυση λόγω εσωτερικής δυσλειτουργίας εσωτερικών
υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Σας επισυνάπτω το έγγραφο που
μας απέστειλαν.

    Όσον αφορά στα ιατρεία ΠΕΔΥ Θεσσαλονίκης 4ης

ΥΠΕ μετά από προσωπική επικοινωνία προκύπτουν τα
εξής:
- ΠΕΔΥ  Καλαμαριάς (Μεταμορφώσεως  16)  δυο

κλιματιστικά  δεν  έχουν  καθόλου  πλακέτα,  σε  δυο
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απαιτείται επισκευή της πλακέτας τους και ένα είναι
εκτός λειτουργίας. 

- ΠΕΔΥ  25ης Μαρτίου (Βότση)  υπάρχει  κεντρική
μονάδα  που  δεν  λειτουργεί.  Πρέπει  να  γίνει
συνεννόηση  με  το  ΙΚΑ  (ΕΦΚΑ)  που  συστεγάζεται
στο ίδιο  κτίριο.  Αν δεν  γίνει  αυτό  δυνατό,  τότε  θα
πρέπει να τοποθετηθούν ατομικά κλιματιστικά σε όλα
τα ιατρεία και στους χώρους υποδοχής. Παρακαλούμε
να γίνει συνεννόηση με την δ/νση του ιατρείου. 

- ΠΕΔΥ Χαριλάου, με τα τρία 12αρια κλιματιστικά και
το 48αρι που μας αναφέρατε ότι προορίζονται για το
ΠΕΔΥ Χαριλάου, όπως μας ενημέρωσε ο δ/ντης το
πρόβλημα θα επιλυθεί. 

- ΠΕΔΥ  Φοίνικα,  υπάρχει  κεντρική  μονάδα  στο
ορθοδοντικό  που  αν  επιδιορθωθεί  θα  καλύψει  το
ορθοδοντικό  και  δυο ιατρεία  από τους   υπόλοιπους
ιατρούς,  αν  όχι  απαιτούνται  10  κλιματιστικά
συνολικά.  Απαιτείται  επιδιόρθωση  του  κεντρικού
πίνακα.

- Ακτινολογικό Μαρτίου, δεν υπάρχει πρόβλημα
- ΠΕΔΥ Δελφών, υπάρχει κεντρικός κλιματισμός που

δεν λειτουργεί ατα ιατρεία 1,2,3,4,5,6,   τα γραφεία
7,8 που ανήκουν στο δερματολογικό λειτουργούν, ενώ
επίσης είναι λειτουργικά και τα ιατρεία 9,10,11

- ΠΕΔΥ Τούμπας,  υπάρχει  κεντρικό  σύστημα  στο
οποίο διορθώθηκε η βλάβη για  την θέρμανση αλλά
δυστυχώς  όχι  και  για  την  ψύξη.  Η  εταιρεία  που
ανέλαβε την επιδιόρθωση ανέφερε ότι θα πάει από 6-
10/7!  Οπωσδήποτε  όμως  εκεί  χρειάζονται
τουλάχιστον  σε  πρώτη  φάση  τρία  ατομικά
κλιματιστικά  και  βέβαια  η  όσον  το  δυνατόν
συντομότερη αποκατάσταση της λειτουργίας ψύξης.

- Μικροβιολογικό  εργαστήριο  25ης Μαρτίου,  στον
χώρο αιμοληψιών υπάρχει  επιτοίχιο κλιματιστικό το
οποίο  υπολειτουργεί  κάνοντας  διακοπές  λειτουργίας
κατά  διαστήματα.  Στον  χώρο  υποδοχής  κοινού
υπάρχει  κλιματιστικό  12.000btu  ανεπαρκές  για  τον
χώρο.  Προτείνεται  η  μεταφορά  του  στον  χώρο  της
γραμματείας  και  αντικατάσταση  του  με  ένα
μεγαλύτερο. Απαιτούνται κλιματιστικά στον χώρο του
βιοχημικού έλεγχου των ούρων, στο γραφείο ιατρών,
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στο  αιματολογικό  εργαστήριο   (ανεβάζουν
θερμοκρασία  οι  αναλυτές).  Στο  γραφείο
παρασκευαστών  υπάρχει  κλιματισμός  αλλά
υπολειτουργεί.  Η  επιδαπέδια  λειτουργία  ψύξης
θέρμανσης  είναι  εκτός  λειτουργίας.  Σας
επισυνάπτουμε  το  έγγραφο  που  μας  απέστειλε  το
εργαστήριο. 

Έως  σήμερα  από  τα  ιατρεία  εκτός  Θεσ/νικης  μας
απάντησε μόνο το ΠΕΔΥ Κομοτηνής. Σε περίπτωση που
μας  αποσταλούν  και  άλλες  απαντήσεις  θα  σας  τις
κοινοποιήσουμε άμεσα.
Ευχαριστούμε

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος                                       Νικολέτα Μανιάτη
Χειρουργός  Ουρολόγος                                                    Χειρουργός
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