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Ειδική Ενημέρωση Νο 3. 2020 για ΓεΣΥ 
 
Αγαπητά μέλη, 
 
η παρούσα ενημέρωση είναι η τρίτη ειδική ενημέρωση για το ΓεΣΥ η οποία στοχεύει στη συνεχή 
ενημέρωσή σας για τη Β’ Φάση του ΓεΣΥ, δηλαδή, την ένταξη των Άλλων Επαγγελματιών Υγείας 
(ΑΕΥ). Αυτή η ενημέρωση γίνεται σε συνέχεια των προηγούμενων ειδικών ενημερώσεων μας 
(5/3/2020 και 10/3/3030). Επιπρόσθετες ενημερώσεις έγιναν και στα πλαίσια των 
Ενημερωτικών Δελτίων Προέδρου (Φεβρουάριος και Ιούνιος, 2020). 
 
Όπως γνωρίζετε, είχαμε καταθέσει τις θέσεις μας γραπτώς για τους προτεινόμενους 
κανονισμούς μέσω του νομικού μας συμβούλου τον Ιανουάριο, 2020 (επισυνάπτεται η 
επιστολή). Οι κανονισμοί καθορίζουν το γενικό πλαίσιο λειτουργίας όπως πρόσβαση στον 
φάκελο υγείας των δικαιούχων,  διαδικασία ένταξης επαγγελματιών, κ.ο.κ. και δεν 
περιλαμβάνουν λεπτομέρειες όπως ποσά πληρωμών ανά συνεδρία ή συγκεκριμένες διαγνώσεις 
που αφορούν το κάθε επάγγελμα. Η επιστολή που στείλαμε ως ΣΥΕΛΚ ζητούσε περαιτέρω 
διευκρινήσεις για σημαντικά θέματα που αφορούν διάφορα άρθρα των κανονισμών (όπως 
βλέπετε και στο επισυναπτόμενο αρχείο).  
 
Ο ΟΑΥ δεν απέστειλε γραπτή απάντηση σε κανέναν από τους επαγγελματικούς 
συνδέσμους/συλλόγους αναφορικά με τους κανονισμούς. Η μόνη γραπτή απάντηση που 
λάβαμε αφορούσε επιστολή με ημερομηνία 30/1/20 η οποία δήλωνε πως δεν μπορεί να δοθεί 
πρόσβαση στον φάκελο υγείας των δικαιούχων στους ΑΕΥ. Ο ΟΑΥ επικαλέστηκε την Επίτροπο 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και το ότι το λογισμικό σύστημα του 
ΓεΣΥ δεν μπορεί να δώσει διαβαθμισμένη πρόσβαση (επισυνάπτεται η επιστολή από τον ΟΑΥ).  
 
Στο μεταξύ, ακόμα και κατά την περίοδο του εγκλεισμού, είχαμε συναντήσεις με τους 
εκπροσώπους από ΔΣ άλλων συλλόγων οι οποίες στόχευαν στη χάραξη μίας κοινής γραμμής και 
συντονισμένης δράσης για τα θέματα που είναι κοινού ενδιαφέροντος.  
 
Στις 18/6/2020 μετά έκπληξης, όλοι οι ΑΕΥ κληθήκαμε για διαβούλευση στη συνεδρία της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Αντιπροσώπων με θέμα τη συζήτηση των 
Κανονισμών (οι οποίοι και επισυνάπτονται). Οι αναθεωρημένοι κανονισμοί δεν 
ανταποκρίνονται στα αιτήματα των ΑΕΥ. Από πλευράς μας, στείλαμε επιστολή προς την 
Επιτροπή Υγείας της Βουλής όπου δηλώναμε την έκπληξη και τον προβληματισμό μας αφού δεν 
έγινε επαρκής διαβούλευση μαζί μας για τις θέσεις μας. Υπήρξε ομοφωνία μεταξύ όλων των ΑΕΥ 
και ασκήθηκε πίεση με αποτέλεσμα να δοθούν οδηγίες από τη Βουλή προς τον ΟΑΥ για 
περαιτέρω διαβούλευση.  
 
Ως εκ τούτου, όλοι οι ΑΕΥ κληθήκαμε σε έκτακτη συνεδρία που διεξήχθη τη Δευτέρα 22/6/2020  
στα γραφεία του ΟΑΥ. Στο ενδιάμεσο, το περασμένο Σαββατοκύριακο και πριν τη συνεδρία της 
Δευτέρας, προηγήθηκαν δύο συνεδρίες με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών συλλόγων 
(Εργοθεραπευτών, Φυσιοθεραπευτών, Διατροφολόγων, Κλινικών Ψυχολόγων, 
Νοσηλευτών/Μαίων) ώστε να δράσουμε συντονισμένα. Καταθέσαμε προφορικά τις θέσεις μας 
για 10 κοινά και βασικά σημεία που αφορούν τους Κανονισμούς. Παρά το γεγονός ότι 
διαφάνηκε από πλευράς ΟΑΥ ότι υπήρχε κλίμα και διάθεση συνεργασίας, δυστυχώς δεν υπήρξε 
σύγκλιση με τον εν λόγω οργανισμό.  
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Την Πέμπτη 25/6/2020 έχουμε κληθεί και θα παραστούμε στην Επιτροπή Υγείας της 
Βουλής όπου αναμένεται να αρχίσει η διαβούλευση για το κάθε άρθρο των Κανονισμών 
ξεχωριστά.  
 
Παράλληλα, ο ΣΥΕΛΚ έχει ζητήσει την εμπειρογνωμοσύνη οικονομικού συμβούλου για την 
ανάλυση των οικονομικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και της οικονομικής 
βιωσιμότητας ένταξης στο ΓεΣΥ για τους ιδιώτες. Πιστεύουμε πως αυτή η ανάλυση θα 
βοηθήσει στις περεταίρω διαπραγματεύσεις με τον ΟΑΥ και την τελική εισήγησή μας προς 
τα μέλη μας.  
 
Στόχος του ΟΑΥ είναι η ένταξη των ΑΕΥ πριν το τέλος του 2020. Όταν θα έχουμε όλες τις 
πληροφορίες που αφορά την ένταξη μας, τότε θα καλέσουμε έκτακτη συνεδρία των μελών 
μας στην οποία θα κληθεί και εκπρόσωπος του ΟΑΥ ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία 
ξεκάθαρη εικόνα.  
 
Σας υπενθυμίζουμε πως η Επιτροπή Υγείας του ΣΥΕΛΚ έχει δημιουργήσει ομάδα στο 
Facebook για συνεχή ενημέρωση και επικοινωνία με τα μέλη μας. Αν επιθυμείτε να γίνετε 
μέλος στείλτε μήνυμα στο messenger του Συλλόγου. Εκ μέρους του ΔΣ ευχαριστούμε 
θερμά όλα τα μέλη της Επιτροπής Υγείας για την αφοσίωση και ουσιαστική συμβολή τους 
για τη σωστή διαχείριση αυτού του άκρως σημαντικού θέματος.    
 
Στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις.  
 
Με εκτίμηση,  

                  
Φώφη Κωνσταντινίδου, Ph.D.   Μαριάννα Χριστοδούλου-Ντεβλετιάν, Ph.D.  
Πρόεδρος ΣΥΕΛΚ    Γραμματέας ΣΥΕΛΚ 

 
 

    


