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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Μετά  από   νέες  επισκέψεις  των  μελών  του  Δ.Σ.  στην  3η  και  4η  ΥΠΕ
σχετικά με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Για  την  δεύτερη  δόση  των  αναδρομικών  της  3ης ΥΠΕ  γίνεται
προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με
την  τμηματική  τους  αποστολή  προς  το  υπουργείο  απ’  όπου
επεστράφησαν για 2η φορά. Η ανυπαρξία συνεργασίας των υπηρεσιών
ανάμεσα  σε  Υπουργείο  και  ΥΠΕ  οδηγεί  για  άλλη  μια  φορά  σε
απαράδεκτη  καθυστέρηση.  Το θέμα συζητήθηκε και  με τον Διοικητή
της 4ης ΥΠΕ τον οποίο ενημερώσαμε ότι ζητήσαμε από τις υπηρεσίες να
μην αποσταλούν τα έγγραφα στο υπουργείο με τον λανθασμένο, κατά
την άποψη της οικονομικής διεύθυνσης του Υπουργείου,  τρόπο μέχρι
την εξεύρεση οριστικής λύσης. 

2. Για τα θέματα λειτουργίας  των ιατρείων και των συνθηκών εργασίας
όπως  υλικά  αναλώσιμα,  εκτυπωτές,  η/υ,  καθώς  και  ιδιαίτερα  τα
προβλήματα ψύξης, όπως της Π. Αξιού είχαμε λάβει τη διαβεβαίωση ότι
την προηγούμενη Τετάρτη το θέμα θα είχε επιλυθεί οριστικά, κάτι το
οποίο  δεν  έγινε  και  η  υπόσχεση  ανανεώθηκε  για  την  τρέχουσα
εβδομάδα.  Απαράδεκτη  θεωρούμε  τη  στάση  της  τεχνικής  υπηρεσίας
πράγμα που επισημάνθηκε στον Υποδ. κ. Παπαδόπουλο. Δεν υπάρχει
ανοχή και οποιαδήποτε ολιγωρία θα οδηγήσει σε προσφυγή μας στην
επιθεώρηση εργασίας. 

3. Σχετικά με το ΚΥΑΤ Ευόσμου ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ μας ενημέρωσε
ότι  με  τις  προσλήψεις  που θα  γίνουν  για  το  ΚΥ θα σταματήσει  και
εφημέρευση  των  γιατρών  των  ΜΥ.  Ο  Διοικητής  της  4ης ΥΠΕ  μας
ενημέρωσε ότι οι ΜΥ ΠΕΔΥ (νυν ΚΥ ΠΕΔΥ) θα είναι τα ΚΥΑΤ της
πόλης

4. Με  τον  κ.  Πλωμαρίτη  συζητήθηκε  το  θέμα  που  προέκυψε  με  τους
ελεγκτές της ΜΥ Μαρτίου και αφού μας διαβεβαίωσε ότι καταδικάζει
απερίφραστα  κάθε  αντιδεοντολογική  και  αυταρχική  συμπεριφορά
απέναντι  σε  συναδέλφους  ανέλαβε  προσωπικά  την  λύση  του
προβλήματος. Επίσης για άλλη μια φορά τόνισε ότι καμία σκέψη δεν
υπήρξε ποτέ για διακοπή λειτουργίας του Ιατρείου της Καλαμαριάς.
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5. Σχετικά με την αξιολόγηση των ΠΕ γιατρών έχει γίνει η εισήγηση από
πλευράς  των  ΥΠΕ για  την  σύσταση  του  συμβουλίου  κρίσεων  αλλά
καθυστερεί  η  έγκριση  από  το  υπουργείο  (θα  έπρεπε  να  έχει
ολοκληρωθεί έως τις 30/04/17). 

6. Ασάφεια εξακολουθεί να υπάρχει με το θέμα των επικουρικών γιατρών
και τον τρόπο επαναπρόσληψης που θα ακολουθήσει η κάθε ΔΥΠΕ. Σε
κάθε περίπτωση ενώ για όσους έχουν προσληφθεί μετά την1/1/16 δεν
φαίνεται  να υπάρχει πρόβλημα πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση
για τους  παλαιότερους  (συμβάσεις  που λήγουν 30/09/17),  γιατί  όπως
μας ενημέρωσε και ο υπουργός χρειάζεται διάταξη για την ανανέωση
τους. Θυμίζουμε ότι τίθεται τεράστιο ζήτημα επειδή η μη επίλυση θα
σημάνει  την  αποχώρηση  800-1000  περίπου  συναδέλφων  από
νοσοκομεία  και  ΚΥ.  Από  την  πλευρά  μας  θα  γίνει  προσπάθεια
συντονισμού με όλους τους φορείς και παρεμβάσεις στο Υπουργείο.

7. Σχετικά με το σχέδιο νόμου για την ΠΦΥ: εξακολουθεί η διαβούλευση
με  φορείς  και  από  πλευράς  των  ΥΠΕ  έχει  ξεκινήσει  η  διαδικασία
εξεύρεσης χώρων για την λειτουργία των ΤΟΜΥ.

  
         Σας ενημερώσουμε ότι πρέπει όλοι να παραλάβουν από τον ΕΟΠΥΥ
(Σαπφούς  3)  τις  αρνητικές  απαντήσεις  (όπως  ήταν  αναμενόμενο)  για  το
ανθυγιεινό  επίδομα.  Τις  επόμενες  ημέρες  θα  ενημερώσουμε  σχετικά  με  τη
διαδικασία  μετά  από  γνωμοδότηση  του  νομικού  μας  συμβούλου.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να παραλάβουν την απάντηση στο αίτημά τους
ώστε να την επιδώσει ο καθένας στον νομικό του σύμβουλο για να προχωρήσει
η νομική διαδικασία. Στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας www  .  seypika  -  thes  .  gr
είναι αναρτημένα τα ονόματα των συναδέλφων.

            Παρακαλούμε για άλλη μια φορά τους υπευθύνους των ιατρείων, των
μονάδων  ΠΕΔΥ  και  των  ΚΥ  αλλά  και  όλους  τους  συναδέλφους,  να
ενημερώνουν το ΔΣ για τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν.

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος                                       Νικολέτα Μανιάτη
Χειρουργός  Ουρολόγος                                                    Χειρουργός
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