
 

 

 

 

 

 

 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 1440ΗΥ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 6-9-2019 

 
 

                                          Προς  
                                                          τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια 

 
            Κοιν. : Πίνακας αποδεκτών 

 
 

Κύριε Υπουργέ, 

Με αφορμή το έγγραφο του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης, το οποίο επισυνάπτουμε, όπου 

περιγράφονται τα σοβαρά προβλήματα υγειονομικής περίθαλψης στη Σαμοθράκη, τα οποία 

αναμένουν επειγόντως επίλυση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε επιγραμματικά για τα κυριότερα 

προβλήματα που υπάρχουν στον Έβρο, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό πυλώνα της 

περίθαλψης. 

Στο Δημόσιο τομέα, τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, υπάρχουν 

σημαντικές ελλείψεις έμψυχου δυναμικού (κυρίως) και δευτερευόντως υλικοτεχνικού εξοπλισμού και 

υλικών.  

Το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, ανέκτησε μεν τυπικά την αυτονομία του από το ΠΓΝΕ με τον 

πρόσφατο Νόμο υπ’ αριθμ. 4600/9-3-2019, πλην όμως στην πράξη, η αυτονομία δεν έχει ακόμα 

προχωρήσει. 

Ζητούμε να προβείτε σε όλες τις  απαραίτητες ενέργειες (ορισμός Δ.Σ., κ.λ.π.), ώστε να 

λειτουργήσει πραγματικά και ουσιαστικά αυτόνομα. 

Πέρα από αυτό όμως, θα πρέπει να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις 

ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. 

Πρωταρχικά όμως, θα πρέπει το νοσοκομείο Διδυμοτείχου να χαρακτηρισθεί ως Άγονο Α’ 

κατηγορίας, ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη των θέσεων που θα προκηρυχθούν και να μην βγουν 

άγονες οι προκηρύξεις, όπως πολύ συχνά συνέβη στο παρελθόν. 

Τέλος, ο Οργανισμός του Νοσοκομείου, θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί, με αύξηση οργανικών 

θέσεων και κλινών, ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της περιοχής του βορειοκεντρικού Έβρου, 

την οποία εξυπηρετεί. 

 Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, πάσχει σημαντικά από την μεγάλη 

υποστελέχωση, καθώς η κάλυψη θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού είναι κάτω του 50%, ενώ οι 

ειδικευόμενοι είναι ελάχιστοι στις περισσότερες κλινικές και τμήματα. 

ΕΠΕΙΓΟΝ 



Ταυτόχρονα, οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό είναι πολύ μεγάλες. 

Για τα υπόλοιπα Κ.Υ. του Ν. Έβρου (Δίκαια, Ορεστιάδα, Σουφλί) σας παραθέτουμε ξεχωριστά τα 

προβλήματα, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα των Διοικήσεών τους. 

Όσον αφορά τον Ιδιωτικό Τομέα, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις ιατρών ειδικοτήτων στον 

ΕΟΠΥΥ, καθώς η πλειοψηφία των γιατρών είναι εκτός ΕΟΠΥΥ. 

Οι ασφαλισμένοι στον Έβρο αισθάνονται πολίτες β’ κατηγορίας, καθώς αλλού (σε άλλες περιοχές) 

γίνεται κατάχρηση υπηρεσιών υγείας (όπου υπάρχει επάρκεια γιατρών στον ΕΟΠΥΥ) και εδώ, σε 

πολλές ειδικότητες, οι ασφαλισμένοι δεν δικαιούνται ούτε 1-2 επισκέψεις σε κάποιες ειδικότητες, τις 

οποίες να καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ με απόδοση στον ασφαλισμένο μέρους της αμοιβής που κατέβαλε, όταν 

επισκέφθηκε μη συμβεβλημένο ιατρό, μη έχοντας άλλη επιλογή. 

Πληροφορηθήκαμε ότι στα άμεσα σχέδιά σας είναι η προκήρυξη - πρόσληψη γιατρών του ΕΟΠΥΥ 

σε όλη την επικράτεια. 

Αυτές οι θέσεις πρέπει να κατανεμηθούν δίκαια, στη βάση της ιεράρχησης των ελλείψεων κατά 

ειδικότητα, σε όλη τη χώρα. 

Επίσης θα πρέπει να γίνει κατανομή του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ κατά νομό, σύμφωνα με 

τον πληθυσμό, και στη βάση αυτή να γίνει και η κατανομή του αριθμού των συμβεβλημένων ιατρών. 

Για τους ιδιώτες γιατρούς, θα πρέπει επίσης να παρέμβετε, ώστε να εξοφληθούν οι 

ληξιπρόθεσμες οφειλές των ενταχθέντων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων. 

Δεν δικαιολογείται να υπάρχουν οφειλές του κράτους – Ταμείων στους γιατρούς από 10ετίας και 

πλέον, όταν έχουν όχι μόνο εκδοθεί τα απαραίτητα παραστατικά, αλλά επιπλέον και τα πιστωτικά 

τιμολόγια που ζητήθηκαν (αυθαίρετα), από τα Ταμεία, από ετών κι αυτά!! 

Θα μπορούσε άμεσα να γίνει συμψηφισμός με τις οφειλές των γιατρών στον ΕΦΚΑ. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι ληξιπρόθεσμες αυτές οφειλές της πολιτείας πρέπει να εξοφληθούν 

άμεσα. 

Κύριε Υπουργέ, σας καλούμε να επισκεφθείτε την ακριτική περιοχή μας το συντομότερο δυνατόν 

και να έχουμε μία συνάντηση μαζί σας, με σκοπό την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης στον Έβρο. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία. 
 

Με τιμή 

Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε. 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                                  ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 



Πίνακας αποδεκτών 

1. Yφυπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης 
2. ΠΙΣ - Ιατρικοί Σύλλογοι 
3. Βουλευτές Ν. Έβρου 
4. ΠΓΝΕ και Νοσοκομείο Διδυμοτείχου 
5. ΚΥ Δικαίων – Ορεστιάδας – Σουφλίου - Σαμοθράκης 
 


