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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 Την Παρασκευή 13/05/16 στην επίσκεψη μας με την Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας 
στο Υπουργείο  πραγματοποίησαμε τις εξής διαδοχικές συναντήσεις:

Α. Με υπηρεσιακούς παράγοντες στους οποίους θέσαμε τα ειδικά θέματα που αντιμετωπίζει η 3η 
και  4η  ΥΠΕ,  τους  επιδώσαμε  τα  σχετικά  έγγραφα  και  συμφωνήσαμε   να  έχουμε συνεχή 
επικοινωνία.

Β. Συνάντηση με τον Αν. Γεν. Γραμματέα του Υπ. Υγείας κ. Σ. Βαρδαρό στον οποίο θέσαμε τρία 
βασικά θέματα: 
1. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο για τη πληρωμή των συναδέλφων ΠΑΑ την οποία μας επέδωσε και 
τη δημοσιεύσαμε στην ιστοσελίδα μας.
2. Του θέσαμε εκ νέου την εξίσωση του ωραρίου με τους γιατρούς  ΠΕΔΥ των ΚΥ, στα πλαίσια 
όμως της αναβάθμισης μας στο πρωινό επτάωρο πενθήμερο των γιατρών των ΚΥ. 
3. Σχετικά με το σχέδιο νόμου για την Ψυχική Yγεία που περιέχει εργασιακά και άλλα θέματα 
μας. 

Γ. Τέλος, συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Υγείας κ.Α. Ξανθό (στη συνάντηση παρίστατο επίσης 
ο κ. Σ. Βαρδαρός) και συζητήσαμε προτάσεις μας για το επικείμενο σχέδιο νόμου το οποίο μετά 
από λίγη ώρα αναρτήθηκε στο www.opengov.gr προς διαβούλευση έως τις 23/05/16. 

Στη συνέχεια προχωρήσαμε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας στα 
γραφεία της, όπου αναλύσαμε αρχικά το προτεινόμενο σχέδιο νόμου και συμφωνήσαμε να γίνουν 
επαφές  με  τους  νομικούς  μας  συμβούλους.  Την  Κυριακή  15/05/16  πραγματοποιήσαμε  νέα 
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας όπου χαράξαμε τη στρατηγική της επόμενης εβδομάδας 
και επεξεργαστήκαμε ανακοίνωση που αναφέρεται ο τρόπος δράσης και οι βασικές προτάσεις της 
Εκτελεστικής Γραμματείας προς την Ολομέλεια  που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19/05/16 και 
ώρα 11.00π.μ. στην Αθήνα και την οποία σας επισυνάπτουμε.
                                            ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         Σάββας Παρασκευόπουλος                                              Νικολέτα Μανιάτη
         Χειρουργός Ουρολόγος                                                          Χειρουργός
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