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                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

   Μετά την χθεσινή επίσκεψη της Γ.Γραμματέως του Συλλόγου μας κα. Ν.Μανιάτη 
στο  Υπουργείο  Υγείας,  παρουσία  του  νομικού  συμβούλου  της  Ομοσπονδίας  κ. 
Βασιλείου προέκυψαν τα κάτωθι:
     Σχετικά  με τα αιτήματά μας για αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας και το 
βαθμολόγιο    (15ετία για το βαθμό του Διευθυντή κ.λ.π) μας ενημέρωσαν από το 
υπουργείο ότι κατατίθενται 2 τροπολογίες σε πολυνομοσχέδιο την επόμενη εβδομάδα 
το οποίο θα ψηφιστεί πριν τις γιορτές. Δυστυχώς η τροπολογία αναγνωρίζει ως χρόνο 
προϋπηρεσίας την εργασία μετά το 1993. Οποιαδήποτε άλλη διορθωτική παρέμβαση 
θα συζητηθεί για το επόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου υγείας τον Ιανουάριο.
    Υποβάλαμε υπόμνημα της Ομοσπονδίας με το οποίο ζητήθηκε από το υπουργείο 
να συμβάλλει στη ρύθμιση των χρεών από τις απεργίες (Νοέμβρη 13-Φλεβάρη 14) 
για μεν τους εντός ΠΕΔΥ με κρατήσεις σε δόσεις από το μισθό, όπως προβλέπει η 
νομοθεσία, και απόδοση από  τις ΥΠΕ στον ΕΟΠΥΥ  για δε τους συμβεβλημένους να 
γίνει  προσπάθεια  για  παρακράτηση  σε  μηνιαίες  δόσεις  από  αυτά  που  ο  ΕΟΠΥΥ 
οφείλει στους γιατρούς . 
    Όσον αφορά τους γιατρούς της 3ης και 4ης ΥΠΕ οι οποίοι έκαναν αίτηση ένταξης 
και  δεν  αξιολογήθηκαν,  παρόλο  που  ορισμένοι  έχουν  κλειστά  τα  ιατρεία  τους, 
υποβάλαμε υπόμνημα και λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι θα προβλεφθεί η ρύθμιση του 
προβλήματος  στο νομοσχέδιο του Ιανουαρίου στο οποίο επίσης θα περιλαμβάνεται 
και η ρύθμιση για ‘’δεύτερη’’ ευκαιρία σε όσους απολύθηκαν. Καμία ενημέρωση δεν 
είχαμε σχετικά με τη πιθανή διάρκεια του μεταβατικού σταδίου.
   Τέθηκε το θέμα παράτασης των αδειών λειτουργίας των παλαιών ιατρείων λόγω 
της  οικονομικής  κρίσης  αλλά  και  το  πρόβλημα  με  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο που 
κωλυσιεργεί  την  έγκριση  καταβολής  μισθών  σε  συναδέλφους  που  εργάζονται  με 
ασφαλιστικά μέτρα χωρίς αίτηση ένταξης.
    Κατατίθεται υπόμνημα από την  ΠΟΣΕΥΠ (ΕΟΠΥΥ) ΠΕΔΥ στο Υπουργείο Υγείας 
σχετικά με όλες τις διορθωτικές παρεμβάσεις σε σχέση με τα αιτήματα μας.
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