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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

  

 
 Αγαπητοί συνάδελφοι το Δ.Σ. σας εύχεται καλή χρονιά, υγεία, υπομονή και 

αγωνιστικότητα για να αντιπαρέλθουμε με επιτυχία  τα οξυμένα προβλήματα του 

κλάδου.  

Κατά τη σημερινή μας επίσκεψη στην 3η και 4η ΥΠΕ προέκυψαν τα εξής: 

1. Σχετικά με το ψηφισθέν επτάωρο για τους γιατρούς ΠΕΔΥ: Στη 

συνάντηση μας με τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ κ. Γ.Καλτσίδη, μας ανέφερε ότι 

το θέμα θα διευθετηθεί τις επόμενες ημέρες αφού υπάρξει συνεννόηση με το 

Υπουργείο Υγείας. Επίσης μας είπε πώς θα αποσταλεί στους διευθυντές των 

μονάδων, έγγραφο με οδηγίες και πιθανώς θα πραγματοποιηθεί συνάντηση 

των διευθυντών των ιατρείων στις ΥΠΕ.   

Εάν παρατηρηθεί καθυστέρηση στην εφαρμογή θα προχωρήσουμε σε εξώδικο 

για τα μέλη μας, απαιτώντας την πληρωμή των επιπλέον ωρών ως υπερωρίες. Έχουμε 

αποστείλει ήδη έγγραφο προς την 3η και 4η ΥΠΕ, ζητώντας την άμεση εφαρμογή του 

επταώρου με βάση το νόμο 4316 ΦΕΚ Α 270 24-12-2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου 

άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»  άρθρο 118 παρ.2. 

2. Διαπιστωτικές πράξεις 3ης ΥΠΕ: Μας ενημέρωσαν από το αρμόδιο γραφείο, 

πώς ενώ οι διαπιστωτικές πράξεις έχουν σταλεί στο Υπουργείο από τις 

16/12/14, δυστυχώς έως σήμερα δεν έχουν επιστραφεί με την απαιτούμενη 

έγκριση για να ζητηθεί από την ΥΠΕ η δημοσίευση τους σε ΦΕΚ.  

3. Διαπιστωτικές πράξεις 4ης ΥΠΕ: Τελικά υπήρξε περαιτέρω καθυστέρηση 

στην αποστολή των διαπιστωτικών πράξεων προς το Υπουργείο Υγείας. Η 

αρμόδια υπάλληλος μας ενημέρωσε ότι ως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας 

ή αρχή της επόμενης, θα έχουν αποσταλεί, για να ακολουθηθεί η διαδικασία 

που ήδη σας έχουμε περιγράψει σε προηγούμενες ανακοινώσεις. 

 

           Λογικά, η προκήρυξη των εκλογών δεν θα έπρεπε να επηρεάσει την 

διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, αυτό όμως δεν μπορούμε να το 

επιβεβαιώσουμε. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γ. Γραμματέας 

 

          Σάββας Παρασκευόπουλος                                          Νικολέτα Μανιάτη  

  Χειρουργός  Ουρολόγος                                               Χειρουργός  

 

 

 

 


