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AΙ{AKoΙNΩΣH

Aγαπητoi Συνdδελφoι'

Tην Παραoκευη l9l7l|3 πραγματoπoηΘηκε στην Aθηνα η0λoμ6λεια τηg ΠOΣEYΠΙKΑ. o Πρ6εδρog ενημ6ρωoε αναλυτικ& για6λα τα Θ6ματα τoυ κλdδoυ. Eιδικd για την μη εμφανιση τηζ τρoπoλoγiαg
για την 6νταξη μαζ στo ενιαio μιoθoλ6γιo 6πω9 επioηg και για τηv
εξαiρεoη τoυ dρθρoυ 12 πoυ αναφερ6ταν στην αvαν6ωoη των
oυμβ&oεων 6ργoυ η εξηγηoη πoυ δ6Θηκε ηταν στo ψηφιoΘ6ν
πoλυνoμoο'16διo τα &ρΘρα αφoρorioαν μ6νo στα πρoαπαιτoδμενα τηζ
TρoTκα για την εκταμiευoη τηζ δ6oη9. Υπαργει δ6oμευoη για ν6o
νoμoo16διo τoυ Yπoυργεioυ Yγεiαg πoυ Θα περιλαμβ&νεi τα δrio
πρoαναφερθ6ντα Θ6ματα το επ6μενo δεκαημερo (β6βαια αυτ69 oι
αναβoλ69 τεiνουν να γiνoυν καν6να9!)

Επioηg o Πρ6εδρo9 αν6φερε θα επαναφ6ρει τo θ6μα
μoνιμoπoηo'ηg των 1.860 Θ6oεων πoυ εκκρεμεi σε συνεργαoiα μεYπoυργ6 Διoικητικηg MεταρρriΘμιoηg καΘ' 6τι με αυτ69
μoνιμoπoηoειg που αφoρoιiν σε πρooωπικ6 πoυ ηδη urrηρurri
αλλ6ζει o αριΘμ69 των δημooiων υπαλληλων.
Eκ μ6ρoυζ τoυ ΣEYΠ-EoΙΤrY Θεo/νiκηg-B.Eλλ&δog τ6θηκαν τα εξηg
ζητηματα:

1. Aναφερθηκαμε στην αvαγκαι6τητα oλoκληρωσηζ των διαδικαoιcbν
για τα διiο πρoαναφερθ6ντα Θ6ματα και επioηg επιoημ&ναμε 6τι
Θεωρo6με casus belli την μη υλoπoiηoη τoυg &μεoα.

2- Σ1ετικ6" με τη oυν&ντηoη τηζ διευρυμ6νη9 εκτελεστικηg
γραμματεiαg τηζ ΠoΣEΥΠΙΚΑ με τov Yπoυργ6 Yγεiαg στιg
1017ll3 αναφ6ραμε 6τι δεν την θεωρηoαμε ιδιαiτερα
ικανoποητικη καθ' 6τι ηταν γενικ6λoγη, o6ντoμη και oυσιαoτικd,
για τo μ6vο πoυ δεoμεfΘηκε o Yπoυργ6g ηταν 6τι δεν πρ6κειται vα
απολυθεi κανεig και 6τι δεν θα μαζ αιφνιδιd,oει με τιζ απoφd,oειg
τoυ.

3. Eνημεριiloαμε την 0λoμ6λεια για την επιoτoλη πoυ απoστεiλαμε
στoν Πρ6εδρo τηg Δημoκρατiαg o.1ετικ6 με τo βαθμoλ6γιo.

4. Zητ"i1oαψε την oτηριξη τηζ oμooπoνδiαg κα1 ταυτ61ρoνα
εκφρdoαμε την απoρiα μαζ για τηv (μoναξι&> πoυ νιιbθor1i" γ,o
τιζ oικoνoμικ6g και 6λλε9 διεκδικηoειζ στα ΚE.Π.A.

5. Πρoτεiναμε στην oμooπoνδiα να ανακινηoει τo θ6μα των
oτατιoτικrbν oτoι1εiων oυνταγιilν κλπ καθ' 6ττ δεν υπηρξε
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απd,ντηση στo θ6μα απ6 τoν πρoηγofμενo Πρ6εδρo τoυ
E.o.Π.Y.Y.

6. 'oooν αφoρ6 την μεγd,λη <τρ6πα> τωv oικoνoμικιilν τoυ
E.O.Π.Y.Y. ανακoινιbσαμε στην oμooπoνδiα 6τι θα
πρo1ωρηooυμε στην αναφoρ& - πoυ εiναι ηδη 6τoιμη και απλiυq
γpεισ,ζεται επικαιρoπoiηoη- στoυζ oικoνoμικoιig ειoαγγελεig για τιζ
ευΘrivεg των πρoηγor5μενων διoικηoεων .

7. Ζητi1oαμε τη διευρυμ6νη Φγκλιoη τηg Eκτελεoτικηg Γραμματεiαg
με τoν Yπoυργ6 Yγεiαg κ A. Γεωργι&δη και τoν ν6o Πρ6εδρo τoυ
E.O.Π.Y.Y. κ. Δ. Koντ6 καΘ' 6τι 6πω9 αν6φερε o Yπoυργ6g ο κ.
Koντ6g θα ανακoινιiloει τo επ6μενη δεκαπενθημερο τo ν6o
oργαν6γραμμα τoυ E.O.Π.Y.Y.

oooν αφoρd, στην κατd,πτυoτη επιoτoλη τoυ Yπoδιoικητη τoυ
ΙKΑ κ. Δ. Πατooιiρη με τιζ απειλ6q τηζ γνωμoδ6τηo'η9 τηg Noμικηq
Yπηρεoiαg τoυ ΙKA. o1ετικd, με την επio1εoη εργαoiαg, μετ& απ6
6κτακτη oιiγκλιoη τoυ Δ.Σ. τoυ ΣEYΠ-EOΠYY Θεo/νiκηg-B.E. τo
βρdδυ τηg Δευτ6ραg22107lΙ3 απαντ,t'1σαμε κατ&λ\λα (oι επιoτoλ69 εiναι
αναρτημ6νε6 στην ιoτooελiδα μαζ).

Σε oημερινη μαζ τηλεφωvικη επικoινωνiα με την κα. E.
Nιαρ1&κoυ, μαζ αν6φερε 6τι oι πιoτιiroειg θα γiνoυν την Παραoκευη
261071t3.

o Σιiλλoγog μαζ εfναι oε επαφη με τoυg δημ&ρ1oυζ τηζ ευρriτερηg
πεpιoγi1g τηg Θεo/νiκηg ιiloτε να ανευρεθofν δωρε&ν κτiρια oτ6γαoη9
μον&δων τoυ E.O.Π.Y.Y.

Σε τηλεoπτιKη τoυ παρoυo'iα oε πρωινη ενημερωτικη εκπoμπη
oημερα 24107lt3 o Πρ6εδρoζ τoυ E.O.Π.Y.Y. κ. Δ. Koντ6g αν6φερε 6τι
θα γiνει η αναν6ωciη oυμβ6σεων γιατρcbν 6ργων, 6τι θα ενδυναμωθοr5ν oι
μoν&δεg τoυ E.O.Π.Y.Y. και 6τι γiνoνται εν6ργειε9 για την oλoκληρωoη
των διαγωνιoμcilv ^{ια τιζ πρoμηΘειεg υλικiυν για τα εργαστηρια τoυ
0ργανιo'μo6 cboτε να μειωθεi τo κ6oτo9 λειτoυργiαζ τoυ (η oυv6ντευξη
εfναι αναρτημ6νη στην ιoτooελiδα τoυ Συλλ6γoυ).

Σ1ετικ6 με την αναγραφη oυνταγιilν και παραπεμπτικiυν απ6 τoυg

γιατρο6q των μoνd,δων τoυ EoΙΤrY, 61oυμε επεξεpγαoτεi 6γγραφo με
oδηγiεq τo oπoio αvαρτηoαμε στην ιoτooελiδα μαζ και τo oπoio
πρoτεiνoυμε να επικoλληoετε 6ξω απ6 κ&θε ιατρεio για την ενημ6ρωoη
των ασφαλιoμ6νωv.

Για τo Διoικητικ6 Συμβoriλιo

o Πρ6εδρo9 o Γ. Γραμματ6αg

Σeββαq Παραoκευ6πoυλoq
Xειρoυργ6g 0υρoλ6γoζ

Aθαναoιdδηg Χρηoτog
Mαιευτη ρ-Γυναικoλ6γoζ


