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Εξώδικο του συλλόγου προς
την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και κάθε Αρχής
Εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση
Του Συλλόγου Επιστημονικού

Υγειονομικού

Προσωπικού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΕΟΠΥΥ Πειραιά

(Σ.Ε.Υ.Π.Ι.Κ.Α-ΠΕΙΡΑΙΑ) που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Μπουμπουλίνας αριθμ.7-13, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα.

Προς

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας
αριθμ. 39.
2. Τον κ. Γεράσιμο Βουδούρη, Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κάτοικο, εκ της ιδιότητάς του, επίσης
Αμαρουσίου Αττικής Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 39.
Κοινοποιούμενο: Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο,
κάτοικο, εκ της ιδιότητάς του, Αθηνών, οδός Αριστοτέλους αριθμ. 17.
********************************
‘Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η Ν.Μ.Υ ΕΟΠΥΥ Πειραιά στεγάζεται στο επί της οδού
Μπουμπουλίνας αριθμ. 7-13 κτήριο. Στο κτήριο αυτό εργάζονται γιατροί και εξετάζονται ασθενείς υπό
συνθήκες τριτοκοσμικές αφού δεν διαθέτει σύστημα ψύξης και θέρμανσης με αποτέλεσμα τους
θερινούς μήνες να θυμίζει κλίβανο και τους χειμερινούς ψυγείο. Η αφόρητη ζέστη που επικρατεί σε
όλους τους χώρους του κτηρίου (αίθουσες αναμονής, εξεταστήρια, γραφεία) τώρα το καλοκαίρι, σε

συνδυασμό με την ιδιαίτερη φυσική κατάσταση και ηλικία των επισκεπτών του κτηρίου ( είναι ασθενείς
και η πλειονότητά τους ηλικιωμένοι και νήπια), η χρονική διάρκεια της παραμονής τους και ο
συνωστισμός που δημιουργείται λόγω της μεγάλης προσέλευσης, συντελεί ώστε σχεδόν καθημερινά να
σημειώνονται λιποθυμικά επεισόδια και ενίοτε και περιστατικά θερμοπληξίας μεταξύ των
ασφαλισμένων αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού.
Επιπλέον οι ανελκυστήρες του κτηρίου είναι σε άθλια κατάσταση με αποτέλεσμα τον
περισσότερο χρόνο να είναι εκτός λειτουργίας και το υγειονομικό προσωπικό αλλά κυρίως οι
ασφαλισμένοι (ηλικιωμένοι, ασθενείς, τραυματίες, έγκυοι, μητέρες με μωρά παιδιά)

να είναι

αναγκασμένοι να ανεβοκατεβαίνουν επτά ορόφους με τα πόδια.
Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας τόσο προς την προηγούμενη Διοίκηση του ΙΚΑ όσο και
τη δική σας του ΕΟΠΥΥ, κανένας δεν έχει δείξει την παραμικρή υπευθυνότητα προκειμένου να
αποκαταστήσει τις αυτονόητες για το έτος 2012 συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού και
τις συνθήκες παραμονής των ασθενών σε πρωτοβάθμια υγειονομική μονάδα περίθαλψης. Θα πρέπει να
γίνουμε για άλλη μια φορά θλιβερό πρωτοσέλιδο στα ΜΜΕ λόγω θανάτου κάποιου ασφαλισμένου μας
από θερμοπληξία για να ευαισθητοποιηθείτε για την κεντρική Ν.Μ.Υ του ΕΟΠΥΥ στον δεύτερο Δήμο
της χώρας;
Έχουμε πλήρη επίγνωση των οικονομικών συνθηκών της χώρας γενικότερα και του ΕΟΠΥΥ
ειδικότερα, όμως θα πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης ιεράρχηση των αναγκών. Η συγκεκριμένη
καταγγελλόμενη περίπτωση αφορά την ζωή και τη υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού και των
ασφαλισμένων. Για όλα τα ανωτέρω, καθώς και για πολλά άλλα προβλήματά μας έχουμε αναφερθεί
εγγράφως πολλές φορές και τελευταία στο με ημερομηνία 5-2-2012 έγγραφό μας το οποίο απευθύναμε
προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη και το οποίο κοινοποιήσαμε σε όλους τους αρμόδιους
Υπουργό, Υφυπουργό, Αντιπροέδρους του ΕΟΠΥΥ, Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , Βουλευτές της Α’ και
Β’ Πειραιά, στον κ. Λυκουρένζο με την τότε ιδιότητά του ως Γραμ. Πολ. Επιτροπής της Ν.Δ. και στα
Μ.Μ.Ε.

Την επιστολή μας αυτή, η οποία μάλιστα έγινε θέμα επερώτησης στην Βουλή από τον

Βουλευτή της Β΄Πειραιά Ι. Τραγάκη προς τον τότε Υπουργό κ. Ανδρέα Λοβέρδο, μπορείτε να την
αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας στο http://www.seypikapeiraia.gr/pdf/epistoli-prosproedro-eopyy05-02-2.pdf.
Για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό μ α σ τ ε

για τις

απαράδεκτες κτηριακές συνθήκες που επικρατούν στην Ν.Μ.Υ του ΕΟΠΥΥ Πειραιά.
Σας κ α λ ο ύ μ ε

όπως εντός των προσεχών ημερών αποκαταστήσετε το σύστημα ψύξης και

θέρμανσης του κτηρίου μας και επιμεληθείτε την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία των
ανελκυστήρων άλλως
Σας

δηλώνουμε

ότι θα διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο ανθρώπινες συνθήκες

εργασίας για το νοσηλευτικό προσωπικό της μονάδας μας και

αξιοπρεπείς συνθήκες περίθαλψης για

τους ασφαλισμένους μας και θα σας θεωρήσουμε απολύτως υπεύθυνους για οτιδήποτε ήθελε συμβεί

υπό τις παρούσες συνθήκες λειτουργίας της μονάδας μας στην ζωή και την υγεία του υγειονομικού
προσωπικού και των ασφαλισμένων μας.
Συγκεκριμένα σας δ η λ ώ ν ο υ μ ε ότι οι γιατροί που υπηρετούν στην Ν.Μ.Υ ΕΟΠΥΥ Πειραιά
θα προχωρήσουν σε τρίωρη στάση εργασίας, την οποία καλύπτει ο Σύλλογός μας, την προσεχή Τετάρτη
4/7 και την προσεχή Πέμπτη 5/7 και από ώρας 15.30 μ.μ. – 18.30 μ.μ. Τις ώρες αυτές η Ν.Μ.Υ. θα
λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 39 για να λάβει γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες, να αντιγράψει δε ολόκληρο το περιεχόμενο της στην έκθεση επίδοσής του.
Πειραιάς 26 Ιουνίου 2012
Για τον εξωδίκως διαμαρτυρόμενο, καλούντα
και δηλούντα σύλλογο
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΥΣΗΣ
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