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                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι

       Το ΔΣ του συλλόγου μετά τη σημερινή του συνεδρίαση, σας ενημερώνει ότι:
1.  Σχετικά με την εφαρμογή του 7ωρου στις μονάδες του ΠΕΔΥ. H 3η και 4η 

ΥΠΕ ξεκίνησαν την εφαρμογή του στα ιατρεία μας με αρκετά προς το παρόν 
προβλήματα.  Ο  σύλλογος  προσπαθεί  να  συμβάλλει  στην  επίλυσή  τους  με 
γνώμονα το συμφέρον των γιατρών-μελών του αλλά και την  αποφυγή της 
όποιας ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων με πιθανές ακυρώσεις ραντεβού κλπ. 

2. Θα ζητήσουμε άμεσα κοινή συνάντηση με τη Διοίκηση της 3ης και 4ης ΥΠΕ 
ώστε να συμβάλλουμε στον σχεδιασμό της λειτουργίας του ΠΕΔΥ το επόμενο 
διάστημα. Ήδη όπως γνωρίζετε έχουμε υποβάλλει  στις  ΥΠΕ τις  προτάσεις 
μας για τη λειτουργία των εργαστηρίων.

3. Μετά την προκήρυξη  των βουλευτικών εκλογών διαπιστώσαμε καθυστέρηση 
στο  θέμα  των  διαπιστωτικών  πράξεων  παρά  τις  περί  του  αντιθέτου 
διαβεβαιώσεις.  Συνεχίζουμε  τις  προσπάθειες  να  ξεπεράσουμε  ακόμα  ένα 
εμπόδιο.  Ελπίζουμε ότι θα λυθεί σύντομα και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε 
την ευκαιρία να τα συζητήσουμε σε Γ. Σ

4. Το Δ.Σ όπως ήδη σας έχει ενημερώσει θα προχωρήσει στη διαγραφή από το 
κατάλογο των μελών όσων δεν τακτοποιήθηκαν οικονομικά σύμφωνα με το 
καταστατικό και  το νόμο.  Θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του συλλόγου ο 
κατάλογος των μελών από όλους τους νομούς, ανά μονάδα. Αν παρόλα αυτά 
υπάρξουν λάθη σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το σύλλογο.

5. Κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι οι δυσάρεστες εξελίξεις  όσον αφορά την 
Ομοσπονδία δεν είναι προς το συμφέρον των γιατρών. Θα συμβάλουμε όσο 
μπορούμε στην κατεύθυνση της ενότητας του κλάδου χωρίς αφορισμούς και 
αποκλεισμούς. Στηρίζουμε τη Δημόσια Υγεία και παράλληλα θεωρούμε ότι 
ένα  σαθρό  οικοδόμημα  είναι  προτιμότερο  να  το  επισκευάσεις  παρά να  το 
γκρεμίσεις.

6.  Διαβάσαμε  μια  έκκληση  του  Ορφανοτροφείου  θηλέων  η  ‘’Μέλισσα’’. 
Αποφασίσαμε  να  καλέσουμε  τους  συναδέλφους  να  συμβάλλουμε 
συνεισφέροντας  με τρόφιμα μακράς διάρκειας  ,  ρούχα ,εσώρουχα και  είδη 
πρώτης ανάγκης. Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για τον τρόπο και το χρόνο 
συγκέντρωσής τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γ. Γραμματέας

          Σάββας Παρασκευόπουλος                                          Νικολέτα Μανιάτη 
     Χειρουργός  Ουρολόγος                                               Χειρουργός 
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