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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : «2η ημέρα επίσκεψης της Εκτελεστικής Γραμματείας της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας γιατρών ΠΕΔΥ»

Συνάδελφοι,

Σήμερα Παρασκευή 1 Απριλίου 2014 η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας 
ΠΟΣΕΥΠ ΠΕΔΥ επισκέφθηκε τα πολυιατρεία των Μ.Υ. ΠΕΔΥ της Π. Αξιού και της 
Νεάπολης. Ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι για την χθεσινή επίσκεψη μας στην 3η 
ΥΠΕ.

Στις 13.30μ.μ. επισκεφθήκαμε την 4η ΥΠΕ όπου συναντήσαμε τον διοικητή κ. Στρ. 
Πλωμαρίτη. Στη συνάντηση μετείχε όπως και χθες ο νομικός μας σύμβουλος και 
εργατολόγος κ. Η. Σαρακενίδης.

Σχετικά με την πληρωμή των συναδέλφων ΠΑΑ ο διοικητής δεν μας έδωσε 
συγκεκριμένες ημερομηνίες αλλά τόνισε ότι η διαδικασία ενημέρωσης των 
φακέλων προχωράει κανονικά και θα έχουμε τακτική επικοινωνία ώστε να σας 
ανακοινώνουμε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Όσον αφορά την εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου στις ΜΥ της 4ης ΥΠΕ παρ’ 
όλο που δεν μας αναφέρθηκε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία από παράπλευρη 
πληροφόρηση ενημερωθήκαμε ότι αυτό ίσως γίνει στις αρχές Μαΐου. Για το θέμα 
αυτό όπως και στη χθεσινή συνάντηση στην 3η ΥΠΕ αναφέραμε τις ενστάσεις μας 
και τονίσαμε τις διαφοροποιήσεις που έχουμε σχετικά με το ωράριο σε σύγκριση με 
τους γιατρούς των νοσοκομείων αλλά και τους γιατρούς των Κέντρων Υγείας που 
ανήκουν όμως στο ΠΕΔΥ. Όπως σας αναφέραμε και στην χθεσινή ανακοίνωση αυτό 
θα μελετηθεί σε βάθος από την νομική μας υπηρεσία και θα σας ανακοινώσουμε 
τις προτάσεις της.
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Για τις κρίσεις των γιατρών που δεν έγιναν, θα πραγματοποιηθεί συνεργασία του 
νομικού μας με την νομική σύμβουλο της 4ης ΥΠΕ (όπως ανάλογα θα γίνει και με 
την 3η ΥΠΕ) ώστε να βρεθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος άμεσης κρίσης των 
συναδέλφων και να διευθετηθεί η «περίεργη» ιδιαιτερότητα της 3ης και 4ης ΥΠΕ 
που ήταν και οι μοναδικές πανελλαδικά που δεν έκριναν τους συναδέλφους που 
προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για ασφαλιστικά μέτρα.

Έγινε μια ειλικρινής συζήτηση με τον διοικητή για τη σχέση διοίκησης και 
συνδικαλιστών ώστε να μην υπάρχουν παρενέργειες κανενός τύπου. 

Συνάδελφοι,  συνεχίζουμε  τον  αγώνα  μας  γιατί  πολλά  από  τα  θέματά  μας 
παραμένουν άλυτα και προκύπτουν και δυστυχώς διαφαίνεται ότι θα συνεχίζουν να 
υπάρχουν  προβλήματα  που  αφενός  μας  κάνουν  να  αισθανόμαστε  ότι  είμαστε 
γιατροί κατώτερης κατηγορίας και αφετέρου κάνουν ακόμα πιο εμφανή και έντονη 
την αναγκαιότατα να παραμείνουμε ενωμένοι .  Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις 
δυνάμεις  να  αποκαταστήσουμε  το  κύρος,  την  αξιοπρέπεια  και  την  ενότητα  του 
κλάδου, θα απαιτούμε με κάθε τρόπο την ισότιμη αντιμετώπιση μας με όλους τους 
υπόλοιπους  γιατρούς  του  δημόσιου  συστήματος  και  θα  καταβάλουμε  κάθε 
προσπάθεια για τους συναδέλφους που εκβιάστηκαν σε απόλυση.

                                          ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               Σάββας Παρασκευόπουλος                                     Νικολέτα Μανιάτη
               Χειρουργός Ουρολόγος                                                 Χειρουργός
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