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   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι, το Δ.Σ. συνεδρίασε την Τετάρτη 10/01/18 και συζήτησε:

1)  Σχετικά με την κάλυψη των εφημεριών του Νοσ. Φλώρινας (στα 
ΤΕΠ Νοσοκομείου όπου δεν λειτουργεί παιδιατρική κλινική) από τους 
παιδιάτρους των Κ.Υ. της Θεσσαλονίκης.

Το  θέμα  τέθηκε  και  στην  συνάντηση  (22/12/18)  στο  υπ.  υγείας.  Ως 
σύλλογος  θεωρούμε  ότι  τέτοιου  είδους  καλύψεις  εγκυμονούν 
κινδύνους πρωτίστως για τους μικρούς ασθενείς εφόσον δεν υπάρχει η 
δυνατότητα νοσηλείας, μόνο διακομιδή στην Πτολεμαΐδα, αλλά και για 
τους  συναδέλφους.  Επιπλέον  αποδυναμώνονται  οι  μονάδες  της 
Θεσσαλονίκης με την συνεχή απουσία των παιδιάτρων. Η πρόταση που 
υποβάλαμε  στον  υπουργό  ήταν  η  προκήρυξη  θέσεων  για  τους 
απολυμένους  και  θέσεις  μονίμων  για  τους  επικουρικούς  αν  είναι 
δυνατόν και εντός του μήνα. (Στο υπουργείο μας είπαν μέσα στο πρώτο 
τρίμηνο του 2018).

2) Σχετικά με τους επικουρικούς γιατρούς.

Υπάρχουν  αντικρουόμενες  πληροφορίες  μετά  την  απόφαση  του 
κλιμακίου  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου.  Η  πάγια θέση  μας  όπως  την 
εκφράσαμε στο υπουργείο είναι η άμεση προκήρυξη μονίμων θέσεων. 
Σχετικά  με  τις  εκκρεμείς  πληρωμές  θα  γίνουν  νέες  επαφές  με  το 
υπουργείο και τις ΥΠΕ μέσα στην εβδομάδα και θα υπάρξει σύντομα 
ενημέρωση.



3) Σχετικά με τις κρίσεις των συναδέλφων ΠΕ

Τελικά με τη διευκρινιστική του υπουργείου το ΦΕΚ που θα εκδοθεί θα 
αφορά  σε  πρώτη  φάση  μόνο  όσους  προσκόμισαν  ή  προσκομίσουν 
άμεσα  την  διακοπή  του  επαγγέλματος  και  την  παραίτησή  τους  από 
δικαστικές ενέργειες. Για τους υπόλοιπους θα ισχύουν οι κρίσεις και θα 
ενεργοποιούνται  όταν  θα  υπάρχουν  οι  προηγούμενες  προϋποθέσεις 
(ως το τέλος του 2018).

4) Το θέμα των ελεγκτών της 4ης ΥΠΕ

Θα ζητήσουμε από τον διοικητή να κάνει δέκτες τις παραιτήσεις των 
συναδέλφων καθώς όπως μας διαβεβαίωσαν στο υπουργείο δεν έχουν 
παραλάβει παρόμοιο αίτημα, και αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα 
του διοικητή

5)  Για  τα  προβλήματα  με  τις  συνδέσεις  του  internet και  τις 
καθυστερήσεις στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Θα ζητηθεί από την διοίκηση ο λεπτομερής έλεγχος των συνδέσεων και 
η αναβάθμισή τους.

6)  Συζητήθηκαν  επίσης  ενέργειες  σε  σχέση  με  την  ενημέρωση  των 
περιφερειακών ΚΥ και πρόταση για τη δημιουργία συλλόγου που θα 
περιλαμβάνει όλες τις δημόσιες μονάδες ΠΦΥ.

7)  Σχετικά με την εκδίκαση για το ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ όπως μας 
ενημέρωσε ο δικ. κ. Η. Σαρακενίδης η εκδίκαση ορίσθηκε για 23/2/18 
και 22/3/18 για τις δύο ΥΠΕ.
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