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ΠΡΟΣ : 1)   Υπουργό Υγείας
                  κο Αθανάσιο Πλεύρη
            2) Διοικητικό Συμβούλιο
                  Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
                  Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

ΚΟΙΝ. :   1) ΕΟΠΥΥ Ν. Χαλκιδικής
               2) Βουλευτές Ν. Χαλκιδικής
               3) ΜΜΕ

ΘΕΜΑ : Διαμαρτυρία μας για πιθανή υποβάθμιση  της Περιφερειακής Διεύθυνσης

του ΕΟΠΥΥ νομού Χαλκιδικής,  σε Αυτοτελές Τμήμα

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Πληροφορήθηκα πρόσφατα για την επικείμενη υποβάθμιση της Περιφερειακής Διεύθυνσης του
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) νομού Χαλκιδικής, που εδρεύει
στον Πολύγυρο, σε Αυτοτελές Τμήμα και πραγματικά εξεπλάγην από την απόφασή σας αυτήν.

Ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, έχω ολοκληρωμένη εικόνα για τις οικονομικές
συνθήκες που επιβάλλουν συχνά κινήσεις συρρίκνωσης, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων,
αλλά στην περίπτωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΕΟΠΥΥ στην Χαλκιδική, κάτι τέτοιο
θα οδηγούσε σε καταστροφικά για τους πολίτες της αποτελέσματα.

 Με δεδομένη την υποστελέχωση της ΠΕ.ΔΙ., που αποτελεί χρόνιο πρόβλημα στην λειτουργία
της, και τον πληθυσμό που καλείται να εξυπηρετήσει, θεωρούμε, σαν φορέας του νομού, ότι οι
συνθήκες απαιτούν την ενίσχυση της Υπηρεσίας κι όχι την αποδυνάμωσή της. Το ενδεχόμενο
της  υποβάθμισής  της  θα  οδηγήσει  με  μαθηματική  ακρίβεια  σε  μειωμένης  ποιότητας
παρεχόμενες υπηρεσίες, αφού ο όγκος των εργασιών θα παραμείνει ως έχει και μάλιστα με
συνεχώς, όπως πληροφορούμαστε, αυξανόμενες αρμοδιότητες, όπως η πρόσφατη προσθήκη
της εκκαθάρισης του 5% των φαρμάκων.

Γίνεται  εύκολα αντιληπτό, ότι  η ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό,  ούσα πλέον η Διεύθυνση
απλώς Τμήμα, θα καταστεί ακόμη δυσκολότερη απ’ ό,τι στο παρελθόν, λόγω των αυξημένων
προσόντων του σημερινού διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο λογικά είτε δεν θα
επιλέξει μια υπηρεσία χωρίς προοπτικές προσωπικής και υπηρεσιακής ανέλιξης, είτε θα την
χρησιμοποιήσει  ως  εφαλτήριο,  προκειμένου  να  μεταταχθεί  σε  κάποια  άλλη  υπηρεσία,  με
προοπτικές.

Από  την  άλλη,  πληροφορηθήκαμε  ότι  Περιφερειακές  Διευθύνσεις  άλλων  νομών,  με  πολύ
μικρότερο πληθυσμό απ’ ό,τι  η Χαλκιδική, κατ’  επέκταση με μικρότερο όγκο εργασιών, και
χωρίς  να  επιβαρύνονται  με  τον  ομολογουμένως  πολύ  μεγάλο  αριθμό  επισκεπτών,  λόγω
εγχώριου και ξένου τουρισμού που δέχεται  η Χαλκιδική κατά την διάρκεια όλου του έτους,
παραμένουν Διευθύνσεις και μάλιστα με διπλάσιο αριθμό υπηρετούντων υπαλλήλων.
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Μετά  από  τα  παραπάνω,  παρακαλούμε  να  επανεξετάσετε  την  απόφασή  σας  περί
υποβάθμισης της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΕΟΠΥΥ Χαλκιδικής, καθώς είναι επιτακτική
ανάγκη των μόνιμων κατοίκων της και των επισκεπτών της να λαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες
σε  εύλογο  χρόνο  και  ν’  αποφεύγουν  όσο  το  δυνατόν  οποιοδήποτε  είδος  ταλαιπωρίας  ή
καθυστέρησης κατά την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Σας ευχαριστώ, εκ μέρους των συμπολιτών μου και των επαγγελματιών που εκπροσωπώ!

Με εκτίμηση,
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