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Συνάδελφοι 

 

Στο έκτακτο ΔΣ του συλλόγου μας στις 8 Αυγούστου συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ 

 

            Ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ κ. Σ. Πλωμαρίτης απάντησε ονομαστικά στους συναδέλφους 

που δήλωσαν με εξώδικο ότι δεν επιθυμούν την αλλαγή του ρόλου τους από θεραπευτή γιατρού 

σε  οικογενειακό ιατρό. Στο έγγραφο που απέστειλε στους γιατρούς αναφέρει ότι δεν είναι 

προαιρετική η μετατροπή των παθολόγων, παιδιάτρων και γενικών γιατρών των Κ.Υ. σε 

οικογενειακούς και η άρνηση συμμόρφωσης επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις.  Άμεσα 

επικοινωνήσαμε με τους νομικούς μας από τους οποίους προκύπτει ότι σύμφωνα με την 

εικοσασέλιδη γνωμοδότηση του καθ. Δημοσίου Δικαίου κ. Κ. Γώγου, την οποία κοινοποιήσαμε 

αρμοδίως και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας, αυτό δεν ισχύει. Αν υπάρχει εντολή εκτέλεσης 

δεν μπορούμε αρχικά να αρνηθούμε αλλά ταυτόχρονα θα προβούμε σε νομικές ενέργειες ως 

Ομοσπονδία και στην συνέχεα ατομικά. Ήδη η Ομοσπονδία απέστειλε εξώδικα προς όλες τις 

ΥΠΕ και επεξεργάζεται τις νομικές κινήσεις. Θεωρούμε το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό γιατί 

καταδεικνύει το πως ακριβώς μας αντιμετωπίζουν. Οι γιατροί για όλες τις δουλειές οι οποίοι 

καλούνται να καλύπτουν τα κενά, να καλύπτουν την ανεπάρκεια του Δημόσιου συστήματος 

υγείας, την αδυναμία τους να καλύψουν τις θέσεις των οικογενειακών γιατρών με 

συμβεβλημένους αλλά και την δρομολόγηση πια του θεσμού του γιατρού προλετάριου. Όχι 

γιατροί του ΕΣΥ αλλά γιατροί κλάδου ΕΣΥ, όπως γράφει ο νόμος, δηλαδή τρόπον τινά ΕΣΥ!!!                                                                                    

!                

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ  

 

           Την Δευτέρα 6 Αυγούστου έγινε συνάντηση του Δ.Σ με τους νομικούς κ.κ  Μ. Μιχαηλ και 

Π. Ζαμπιτη. Μετά από ευρεία ανάλυση του θέματος αποφασίστηκε να δοθεί νέα τελική 

ημερομηνία (η 17η Σεπτεμβρίου) για όσους από τους γιατρούς ΠΑΑ (μονίμους και ΙΔΑΧ) 

ενδιαφέρονται για την τριτανακοπή. Υπενθυμίζουμε ότι στην τριτανακοπή ζητείται το μισθολόγιο 

να ισχύσει από το 2012 για όλους και όχι μόνο για τους αρχικά προσφεύγοντες. Στην ιστοσελίδα 

μας με ημερομηνία 22/05/18 έχουμε αναρτημένο το έγγραφο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Το κόστος της προσφυγής θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων και θα αφορά τα 

μέλη του συλλόγου μας. 

Όσοι ενδιαφέρονται μόνο για την επαναφορά του μισθού μετά από τον Φλεβάρη του 2018 και 



με δεδομένη την άρνηση του Υπουργείου να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ, δυστυχώς 

για άλλη μια φορά θα πρέπει να γίνουν προσφυγές, ανά ΥΠΕ και χωριστά για  μονίμους και 

ΙΔΑΧ (Διοικητικά και Πολιτικά Δικαστήρια αντίστοιχα). Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε με 

ημερομηνία  (η ημερομηνία ανάρτησης των νέων ενημερωτικών του Μιχαήλ 10/08/18) τα 

δικαιολογητικά για την κάθε ομάδα. Η τελική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι 

επίσης η 17η Σεπτεμβρίου. Θα υπάρξει και νέα ανακοίνωση για τον τρόπο εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και άλλες λεπτομέρειες. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ Κ.Υ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ 

 

                Η κατάσταση είναι πλέον εκτός έλεγχου όσον αφορά στα θέματα ασφάλειας και 

θεωρούμε ότι η εκ των υστέρων τοποθέτηση ενός φύλακα, από τις 13.30 έως τις 20:30, σαφώς 

δεν λύνει το πρόβλημα φύλαξης ενός 6όροφου κτιρίου με τρεις εισόδους στην συγκεκριμένη 

προβληματική περιοχή και με όσα συμβαίνουν στον περίγυρο του κτιρίου. Είχαμε επισημάνει 

εδώ και καιρό τα προβλήματα φύλαξης, γενικά των ιατρείων και ειδικά της Πύλης Άξιου, αλλά 

οι προβληματισμοί και οι προτάσεις μας δεν εισακούστηκαν. Το ΔΣ αποφάσισε να αποστείλει 

επιστολή στην Διοίκηση με κοινοποίηση στο Υπ. Υγείας, στον Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, στην 

επιθεώρηση Εργασίας τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας και στην Αστυνομική διεύθυνση 

Θεσσαλονίκης ώστε να τεθούν όλοι προ των ευθυνών τους πριν θρηνήσουμε πέραν των υλικών 

καταστροφών και ανθρώπινα θύματα. 

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

 

Θα υπάρξουν νεωτέρα  στις αρχές Σεπτεμβρίου λόγω της ‘’θερινής υπολειτουργίας του 

Δημοσίου’’. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΤΗΣ 4ηςΥΠΕ 

 

           Οι συνάδελφοι της 4ης ΥΠΕ που είχαν προσφύγει να είναι σε ετοιμότητα και να 

προσκομίσουν στους νομικούς τα έγγραφα που απαιτούνται 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ : είναι εμφανές ότι τα προβλήματα στην ΠΦΥ πολλαπλασιάζονται ραγδαία και 
δεν αρκεί να ενημερωνόμαστε αλλά σε δεδομένη στιγμή θα απαιτηθεί να αντιδράσουμε 
δυναμικά για να προασπίσουμε το κύρος του λειτουργήματός μας αλλά και την δημόσια ΠΦΥ 
που δυστυχώς υποβαθμίζεται συνεχώς. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Σάββας Παρασκευόπουλος                                       Νικολέτα Μανιάτη   

             Χειρουργός  Ουρολόγος                                                                    Γεν. Χειρουργός 

 

 



 


