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                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Την Τρίτη 25 Ιουλίου το ΔΣ του συλλόγου πραγματοποίησε προγραμματισμένη
συνάντηση με τους Διοικητές τις 3ης και 4ης ΥΠΕ. Η συνάντηση έγινε ταυτόχρονα
και με τους δυο Διοικητές και την παρουσία επίσης του Υποδ. της 3ης ΥΠΕ κ. Π.
Παπαδόπουλου. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή του προέδρου που εξέφρασε την
δυσαρέσκεια  και  τις  απορίες  του  συνόλου  των  γιατρών  σχετικά  με  την  μεγάλη
καθυστέρηση  απόδοσης  της  2ης  δόσης  των  αναδρομικών  παρά  τις  πολλαπλές
προσπάθειες του Συλλόγου, ζητήσαμε λοιπόν την τελική απάντηση των Διοικητών.

Απάντηση της 4ης ΥΠΕ:
        Ο  κ.  Σ.  Πλωμαρίτης  μας  ανέφερε  ότι,  μετά  την  εισήγηση  της  νομικής
συμβούλου και παρόλο που αυτή κατέληγε στο να ερωτηθεί εκ νέου το υπουργείο
και την αντίθετη άποψη που εκφράζουν ορισμένοι υπάλληλοι για το σύννομο του
θέματος, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη και αποφάσισε να δοθεί, σε σύντομο χρονικό
διάστημα, η 2η δόση των αναδρομικών.
Για το θέμα των ελεγκτών της 25ης Μάρτιου ο διοικητής είναι αμετακίνητος στην
άποψη του παρόλο που αναφέραμε ότι αποτελεί μοναδική εξαίρεση η στάση της
4ης ΥΠΕ. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες σε επίπεδο Ομοσπονδίας.

Απάντηση της 3ης ΥΠΕ:
         Ο κ. Γ. Κίρκος για το θέμα των αναδρομικών απάντησε ότι δεν έχει ακόμη την
γνωμοδότηση της νομικής του σύμβουλου. Αποδέχθηκε ωστόσο να καταβληθεί το
επίδομα θέσης ευθύνης του Διευθυντή και να γίνει η διόρθωση της παρακράτησης
υπέρ πρόνοιας.

Και στους δυο Διοικητές τέθηκε το επείγον θέμα της ψύξης των ιατρείων και τους
ενημερώσαμε ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Ζητήσαμε να γίνει επειγόντως
ότι είναι δυνατόν και επίσης να προετοιμαστούμε από τώρα για την θέρμανση κατά
τους χειμερινούς μήνες.
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      Σχετικά με την κρίση όσων γιατρών-οδοντιάτρων δεν κρίθηκαν, για οποιοδήποτε
λόγο,  ισχύουν οι  αιτήσεις  που είχε προτείνει  ο  Σύλλογος και  όσοι  δεν τις  έχουν
καταθέσει ακόμη υπενθυμίζουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει ως τις 30 Σεπτεμβρίου.

     Την Πέμπτη 27 Ιουλίου συζητείται στη βουλή το νομοσχέδιο για την ΠΦΥ για το
όποιο στη δημόσια διαβούλευση ο Σύλλογος μας είχε  αποστείλει  προτάσεις  και
βελτιώσεις κατ’ άρθρο και συμμετείχε στην διαβούλευση με το Υπουργείο όπου και
κατέθεσε τις προτάσεις. 
     Μια από τις προτάσεις μας υιοθετήθηκε και με ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούσαμε,
δια στόματος Υπουργού, την 1η ημέρα της συνεδρίασης στην επιτροπή κοινωνικών
υποθέσεων, την κατάθεση της τροπολογίας για την παράταση των συμβάσεων των
επικουρικών γιατρών των οποίων η σύμβαση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Ο αγώνας
θα  συνεχιστεί  και  στις  επόμενες  συνεδριάσεις  αλλά  και  μετά  την  ψήφιση  του
νομοσχεδίου ώστε οι συνάδελφοι επικουρικοί να πάψουν να ζουν στην ανασφάλεια
με το φόβο μιας επικείμενης απόλυσης.  
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