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15 Ιουλίου 2020 

 

4η Ενημέρωση μελών για ΓεΣΥ 
 

Αγαπητά μέλη, 
 
η παρούσα ενημέρωση είναι η τέταρτη του είδους της που αφορά το ΓεΣΥ. 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, 10/3/2030 και 24/6/2020). Επιπρόσθετες ενημερώσεις έγιναν και στα πλαίσια των 
Ενημερωτικών Δελτίων Προέδρου (Φεβρουάριος και Ιούνιος, 2020). 
 
Όπως γνωρίζετε μέχρι τώρα, ο ΣΥΕΛΚ έχει κάνει διαβήματα για διαβούλευση με τον ΟΑΥ σχετικά 
με τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Κανονισμούς και έχει παραθέσει τις θέσεις του γραπτώς. 
Στο μεταξύ, ο ΣΥΕΛΚ διεξήγαγε συναντήσεις με τους ΑΕΥ ώστε να υπάρξει μία κοινή γραμμή και 
κοινές θέσεις όσον αφορά σημαντικά σημεία των κανονισμών και έδρασε συντονισμένα με τους 
άλλους επαγγελματικούς συλλόγους. Ο ΟΑΥ μέχρι σήμερα, δεν έχει αποστείλει καμία γραπτή 
απάντηση σε κανέναν από τους επαγγελματικούς συλλόγους σχετικά με τους κανονισμούς και 
έχει παρουσιάσει άκαμπτη στάση σχετικά με τις τροποποιήσεις των κανονισμών που εισηγούνται 
οι επαγγελματικοί σύλλογοι.  
 
Στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Αντιπροσώπων (18/6/2020) 
για τη συζήτηση των κανονισμών, διαφάνηκε ότι οι κανονισμοί δεν ανταποκρίνονταν στα 
αιτήματα των ΑΕΥ. Για τον λόγο αυτό έχει αποσταλεί επιστολή στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής 
με αίτημα περαιτέρω διαβούλευσης με τον ΟΑΥ.  Οι ΑΕΥ συντονισμένα, έχουν καταθέσει 
προφορικά τις θέσεις τους για 10 κοινά σημεία των κανονισμών, τα οποία συζητήθηκαν στην 
έκτακτη συνεδρία των ΑΕΥ με τον ΟΑΥ στις 22/6/2020. Τα σημεία αυτά δεν έτυχαν θετικής 
ανταπόκρισης από τον ΟΑΥ (σας έχουν ήδη σταλεί οι κανονισμοί, η απάντηση του ΣΥΕΛΚ και οι 
κοινές θέσεις των ΑΕΥ). 
 
Συναντήσεις στη Βουλή  
Από τις 25/6/2020 η πρόεδρος του ΣΥΕΛΚ, παρίσταται κάθε εβδομάδα στην Επιτροπή Υγείας της 
Βουλής για τη διαβούλευση και συζήτηση κάθε άρθρου των Περί Γενικού Συστήματος Υγείας 
Κανονισμών. Μέχρι τώρα, έχει διασφαλιστεί ότι θα συμπεριληφθεί ο όρος «αξιολόγηση» στην 
περιγραφή των δραστηριοτήτων των λογοπαθολόγων, κάτι που προηγουμένως δεν υπήρχε – 
υπήρχαν μόνο οι θεραπείες. Μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση 
στους κανονισμούς.  
 
Κοινοποίηση στα ΜΜΕ 
Εν όψει των πιο πάνω και εν όψει της αδιάλλακτης στάσης του ΟΑΥ ως προς τις αλλαγές που 
ζητάμε στους κανονισμούς, ο ΣΥΕΛΚ έκρινε αναγκαία την κοινοποίηση κάποιων βασικών 
ζητημάτων στον Τύπο (εφημερίδες, ραδιόφωνο). Για παράδειγμα, δε δίνεται η δυνατότητα στους 
ΑΕΥ να έχουν έστω  αναλογική πρόσβαση στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο των ασθενών τους.  
 
Δράσεις με πολιτικά κόμματα 
Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Υγείας και η πρόεδρος του ΣΥΕΛΚ έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις 
με πολιτικά κόμματα στις 6/7, 9/7 και 13/7 (ΑΚΕΛ, ΔΗΠΑ, ΔΗΚΟ, εκκρεμεί συνάντηση με ΔΗΣΥ) 
κατά τις οποίες παράθεσαν τις θέσεις του Συλλόγου και τα αιτήματα μας σχετικά με την τιμή 
μονάδας και τη βιωσιμότητα των λογοπαθολόγων, τις προσφερόμενες θεραπείες, τις διαγνώσεις, 
την πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο κ.ά. με βάση τα όσα προτείνει σήμερα ο ΟΑΥ.  
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Στις εν λόγω συναντήσεις, εισακούστηκαν οι θέσεις του ΣΥΕΛΚ και υπήρξε θετική 
ανταπόκριση. Παρ’ όλα αυτά, οι βουλευτές δεν έδειξαν πρόθεση να απορρίψουν την 
ψήφιση των κανονισμών διότι αυτό θα επιφέρει καθυστέρηση στην ένταξη των ΑΕΥ το 
οποίο ίσως να έχει πολιτικό κόστος. 

 
Οικονομική μελέτη 
Κατά τη διάρκεια των δράσεων του ΣΥΕΛΚ, κρίθηκε απαραίτητη η εμπλοκή ενός 
χρηματοοικονομικού συμβούλου και συμβούλου επιχειρήσεων (κ. Βαγγέλης Ελευθερίου), για τη 
διεξαγωγή μίας οικονομικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος με βάση τα όσα έχουν 
προταθεί από τον ΟΑΥ. Τα αποτελέσματα της μελέτης οικονομικών προβλέψεων και αναλύσεων, 
η οποία έλαβε υπόψη της όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών (αυτοεργοδοτούμενους, 
μισθωτούς, κατόχους πολυχώρων) και η οποία υπολόγισε τις μηνιαίες απολαβές ενός 
λογοπαθολόγου (έσοδα-έξοδα), ήταν αποκαρδιωτικά. Τα προκαταρκτικά συμπεράσματα αυτής 
της οικονομικής μελέτης συζητήθηκαν σε σχετική συνεδρία όλων των μελών όλων των επιτροπών 
του ΣΥΕΛΚ στις 7/7/2020 για αρχική ανατροφοδότηση. Η ολοκληρωμένη μελέτη θα παρουσιαστεί 
στην ολομέλεια του ΣΥΕΛΚ που προγραμματίζεται για τις επόμενες εβδομάδες και η οποία θα 
διεξαχθεί διαδικτυακά.   
 
Ερωτηματολόγιο μελών ΣΥΕΛΚ  
Με ιδιαίτερη χαρά παρατηρήθηκε ότι άνω του 44% των μελών του ΣΥΕΛΚ συμπλήρωσε το 
ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε με σκοπό τη σφυγμομέτρηση των απόψεων σχετικά με την 
εργασία εν καιρώ καραντίνας, την τηλεπρακτική, την επανεκκίνηση υπηρεσιών και το ΓεΣΥ. Όσο 
αφορά το ΓεΣΥ, λάβαμε χρήσιμες πληροφορίες από τις απαντήσεις των μελών και αυτό θα 
βοηθήσει και στη διαμόρφωση των θέσεων μας ως Σύλλογος.  Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και 
σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο που διαθέσατε. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου 
θα σας ανακοινωθούν σύντομα στην ολομέλεια  του ΣΥΕΛΚ. 
Δυστυχώς, με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι παρόλες τις επίμονες ατομικές προσπάθειες μας ως 
ΣΥΕΛΚ αλλά και ως μέλη της ομάδας όλων των επαγγελματικών συλλόγων που εκπροσωπούν τους 
ΑΕΥ,  ο ΟΑΥ εξακολουθεί να τηρεί μία αδιάλλακτη στάση και να απαξιώνει 5500 επαγγελματίες 
υγείας. Αύριο, στην εφημερίδα ‘Φιλελεύθερος’ θα δείτε άρθρο μας το οποίο θα αφορά τις κοινές 
θέσεις των ΑΕΥ.  Σκοπός του άρθρου είναι η κινητοποίηση του κόσμου και ο επηρεασμός της 
κοινής γνώμης ως μοχλός πίεσης προς τον ΟΑΥ.  Πέραν από την αρθρογραφία, θα συνεχίσουμε τις 
διαβουλεύσεις μας με το Υπουργείο Υγείας και με άλλους φορείς στοχεύοντας τη βελτίωση των 
κανονισμών ένταξης, τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και τη βιωσιμότητα του 
επαγγέλματος μας.   
 
Κλείνοντας, σας υπενθυμίζουμε πως η Επιτροπή Υγείας του ΣΥΕΛΚ έχει δημιουργήσει ομάδα στο 
Facebook για συνεχή ενημέρωση και επικοινωνία με τα μέλη μας. Εκ μέρους του ΔΣ, 
ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη της Επιτροπής Υγείας για την αφοσίωση και ουσιαστική 
συμβολή τους  στη σωστή διαχείριση αυτού του μείζονος σημασίας θέματος.    
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις.  
 
Με εκτίμηση,  

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


