
ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 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. : 93                                                     Θεσσαλονίκη 05/08/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την Παρασκευή 02/08/13 το Δ.Σ. του ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ Θεσ/νίκης-
Β. Ελλάδος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Δ. Κοντό στον 
Ιατρικό Σύλλογο Θεσ/νίκης. Τα θέματα που τέθηκαν στον Πρόεδρο είναι 
τα εξής:

1. Η τροπολογία ένταξης στο ενιαίο μισθολόγιο των ιατρών-
οδοντιάτρων αορίστου χρόνου . Ο Πρόεδρος απάντησε οτι θα ενταχθεί σε 
νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας το οποιο θα κατατεθεί προς το τέλος 
Αυγούστου.

2. Η  ανανέωση  συμβάσεων  έργου  ορισμένου  χρόνου.  Θα 
συμπεριληφθεί επίσης στο παραπάνω νομοσχέδιο.

3. Αναφέραμε στον Πρόεδρο οτι  δεν απεμπολούμε τις  1.860 
θέσεις  μόνιμων  γιατρών-οδοντιατρών  καθ'  ότι  η  διαδικασία  έχει 
ολοκληρωθεί  απο  τον  ΑΣΕΠ.  Ο  κ.  Κοντός  απάντησε  οτι  υπάρχει 
δυσκολία  εφαρμογής  λόγω  του  ότι  οι  θέσεις  θεωρούνται  νέες 
προσλήψεις.

4. Σχετικά  με  τα  εργαστηρία  του  ΕΟΠΥΥ  προτείναμε  την 
ενδυνάμωση  τους  και  λύσεις  για  καλύτερη  οργάνωση  και  λειτουργία 
τους,  αναφεραμε στον Πρόεδρο οτι θα προχωρήσουμε στην αποστολή 
αναφοράς στους οικονομικούς εισαγγελείς σχετικά με την μαύρη τρύπα 
που  δημιουργήθηκε  στον  ΕΟΠΥΥ  λόγω  της  υπολειτουργίας  των 
εργαστηρίων  του.  Ο  Πρόεδρος  ανέφερε  οτι  μέσα  στο  προαναφερθέν 
νομοσχέδιο θα υπάρχει τροπολογία για τα αναλώσιμα υλικά που θα τα 
καλύπτει όλα μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Μας ζήτησε να κάνουμε μεγάλο 
αγώνα για να πείσουμε οτι μπορούμε να κρατήσουμε ικανό ποσοστό επί 
των  εργαστηριακών  εξετάσεων  για  να  θεωρηθούν  βιώσιμα.  Μέχρι 
σήμερα το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα μικρό περί το 4%. 

   Συνάδελφοι,  το  έχουμε  πει  ήδη  πολλές  φορές  οτι  αν  δεν 
στηρίξουμε τα εργαστήρια αυτά θα κλείσουν και το επόμενο βήμα είναι 
να κλείσουν και τα ιατρεία.



5. Όσον αφορά τα τηλεφωνικά ραντεβού των πολυιατρείων του 
Οργανισμού.  Αναφερθήκαμε  στα  προβλήματα  που  υπάρχουν,  στις 
δυσκολίες των ασφαλισμένων να κλείσουν ραντεβού καθώς επίσης και 
στην άνιση μεταχείριση σε σχέση με τα ραντεβού των συμβλεβλημένων 
ιατρών  και  ζητήσαμε  την  ενίσχυση  των  τηλεφωνικών  κέντρων  του 
Οργανισμού για άμεσο προγραμματισμό των ραντεβού. Ο κ. Κοντός μας 
ανέφερε οτι  υπάρχει  η πρόθεση και  τα ραντεβού των συμβεβλημένων 
ιατρών  να  γίνονται  μέσω  συστήματος,  να  ενισχυθούν  τα  τηλεφωνικά 
κέντρα  των  ιατρείων  και  επίσης  μέσω  ευρωπαικού  προγράμματος  να 
κλείνονται  τα  ραντεβού  μέσω  internet.  Η  σύμβαση  των  ιδιωτικών 
εταιρειών ραντεβού είναι για δύο χρόνια. 

6. Σχετικά με τα ΚΕ.Π.Α. αναφερθήκαμε στα προβλήματα που 
υπάρχουν  ζητήσαμε  την  ένταξη  τους  στον  ΕΟΠΥΥ  και  επίσης  να 
εφαρμοσθεί  νομοθεσία  όσον  αφορά  την  εκπαίδευση  κλπ.  Επίσης 
αναφερθήκαμε στην ασφάλιση των ιατρών, στην νομική τους προστασία 
και  επίσης  στα  προβλήματα  των  εκκαθαριστικών  της  εφορίας.  Ο 
Πρόεδρος  ανέφερε  οτι  σε  πρώτη  φάση  σε  σύσκεψη  μεταξύ  ΙΚΑ και 
ΕΟΠΥΥ  θα  λυθούν  θέματα  ορθής  λειτουργίας  των  ΚΕ.Π.Α.  Επίσης 
ανέφερε οτι θα εξετάσει σοβαρά το αιτημά μας για την νομική προστασία 
των ιατρών. Ο Πρόεδρος ζήτησε και του αποστείλαμε όλες τις προτάσεις 
μας σχετικά με την βελτίωση της λειτουργίας των ΚΕ.ΠΑ. 

7. Σχετικά με το θέμα της στέγασης των ιατρείων αναφέραμε 
στον Πρόεδρο οτι αποστείλαμε επιστολές σε όλους τους δημάρχους για 
παραχώρηση δωρεάν χώρων ώστε να μειώσουμε το κόστος. Ο κ.Κοντός 
μας ανέφερε οτι θα γίνει αλλαγή χρήσης νοσοκομείων που κλείνουν ώστε 
να στεγαστούν υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και ότι αυτό θα εφαρμοσθεί στην 
Θεσσαλονίκη  αμέσως  μετά  την  Αθήνα  και  μάλιστα  απο  τον  επόμενο 
μήνα.  Για  το  λόγο  αυτό  πρέπει  να  είμαστε  έτοιμοι  με  συγκεκριμένες 
προτάσεις ώστε να υποστηρίξουμε τις δομές του ΕΟΠΥΥ. 

8. Σχετικά με το ελεγκτικό έργο σε νοσοκομεία και ιδιωτικές 
κλινικές αναφέραμε οτι χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση των ιατρών και 
αύξηση  του  αριθμού  τους  ώστε  και  με  τα  νέα  ΚΕΝ  να  υπάρχει 
δυνατότητα καλύτερου ελέγχου και μείωσης των δαπανών. Ο Πρόεδρος 
ανέφερε οτι ήδη ζητήθηκε από γιατρούς να δηλώσουν την επιθυμία τους 
να  ενταχθούν  στο  σώμα  ελεγκτών  κλινικού  ελέγχου  (clinical  audit). 
Ανέφερε επίσης οτι είναι μνημονιακή υποχρέωση στον έλεγχο αυτό να 
ενταχθούν  και  ιδιωτικές  εταιρείες.  Απο  τον  Σεπτέμβριο  θα 
λειτουργήσουν πέντε νέα πρωτόκολλα και ήδη αναμένεται από το ΚΕΣΥ 
έγκριση για τα επόμενα 140. 

9. Ζητήσαμε  για  τους  γιατρούς  του  νοσοκομείου  “Παναγία” 
που εντάχθηκαν στο ΕΣΥ και επιθυμούν να επιστρέψουν στον ΕΟΠΥΥ 
να  υπάρξει  η  κατάλληλη  διαδικασία.  Μας  ενημέρωσε  οτι  το  βλέπει 
θετικά  αλλά  αυτό  θα  γίνει  μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας 
κινητικότητας. 



10. Ζητήσαμε απο τον Πρόεδρο να ξεκαθαρίσει το ποσοστό της 
συμμετοχής των ασθενών στις ιδιωτικές κλινικές ώστε να μην υπάρχουν 
υπέρμετρες χρεώσεις κατά την αλλαγή θέσης. 

11. Σχετικά με τις πληρωμές των ληξιπρόθεσμων οφειλών προ 
ΕΟΠΥΥ  μας  ανέφερε  οτι  ήδη  έχει  αρχίσει  η  εξόφληση  και  οτι  θα 
ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του έτους. 

12. Ζητήσαμε την ένταξη γιατρών καθηγητών των ΕΠΑΛ στις 
μονάδες του ΕΟΠΥΥ και μας απάντησε ότι όπως και για τους γιατρούς 
του νοσοκομείου “Παναγία”  αυτό μπορεί να γίνει μετά την ολοκλήρωση 
της κινητικότητας.

13. Σχετικά με τα οδοντιατρικά ιατρεία, το ορθοδοντικό και το 
οδοντοπροσθετικό ιατρείο έγινε συγκεκριμένη πρόταση για ενίσχυση και 
βελτίωση της λειτουργίας τους (κ . Γ. Ατματζίδης)

         Συνάδελφοι, όπως καταλαβαίνετε παρ' όλο που ο Ουμπέρτο Έκο 
λέει  ότι  τον  Αύγουστο  δεν  υπάρχουν  ειδήσεις  όπως  φαίνεται  θα 
υπάρξουν.  Πρέπει  να  είμαστε  όλοι  σε  εγρήγορση  να  ενισχύσουμε  τα 
εργαστήρια του Οργανισμού και να φροντίσουμε να παρέχουμε όσο το 
δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες υγείας γιατί κρινόμαστε μέρα με τη μέρα. 
Αναρτήσαμε  στην  ιστοσελιδα  μας  το  έγγραφο  που  πρέπει  να 
επικολλήσετε έξω απο την πόρτας σας, για την αναγραφή συνταγών και 
παρακλινικών εξετάσεων.  Να διευκρινήσουμε  όμως ότι  όταν λέμε οτι 
όλες οι επισκέψεις είναι υποχρεωτικά με ραντεβού δεν σημαίνει πώς αν 
έχουμε δεκά ραντεβού προγραμματισμένα δεν θα εξυπηρετήσουμε και 
κανεναν άλλον ασθενή. 

Ευχαριστούμε  του  συναδέλφους  που  μετέχουν  στα  ΚΕ.Π.Α.  για  την 
σθεναρή αντίσταση παρ'  όλες τις  απειλές της  Διοίκησης  του ΙΚΑ και 
αυτό το παράδειγμα ας γίνει οδηγός μας για επόμενες κινητοποιήσεις. 

                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γ. Γραμματέας

 
Σάββας Παρασκευόπουλος                                    Αθανασιάδης Χρήστος 
Χειρουργός  Ουρολόγος                                       Μαιευτήρ-Γυναικολόγος 
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