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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα:  «Συνάντηση της Εκτελεστικής γραμματείας  του ΣΕΥΠ
ΠΕΔΥ  Θεσσαλονίκης-  Β.  Ελλάδος  με  τους  διοικητές  και
υποδιοικητές της 3ης και 4ης ΥΠΕ.»

Σήμερα  Πέμπτη  πραγματοποιήσαμε  την  από  καιρό
αναμενόμενη κοινή συνάντηση με τους διοικητές κaι υποδιοικητές
της 3ης και 4ης ΥΠΕ στην προσπάθεια συντονισμού των ενεργειών
των  ΥΠΕ  αλλά  και  της  επιλυσης  των  επιμέρους  προβλημάτων.
Θέσαμε και προτείναμε τα εξής:

1. Σχετικά  με  την  μισθολογική  κατάταξη  των  γιατρών ΠΑΑ.
Απαιτήσαμε  την  άμεση  καταβολή  των  μισθών  με  τα
επιδόματα  και  τον  υπολογισμό  όλου  του  χρόνου
προϋπηρεσίας.  Εξηγήσαμε  ακόμα  και  τον  τρόπο
υπολογισμού  σε  περίπτωση  μη  υλοποίησης  της  δέσμευσης
για κατάθεση τροπολογίας. ( στη σύσκεψη μετείχαν και δυο
διοικητικοί υπάλληλοι της 3ης και 4ης ΥΠΕ αρμόδιοι για το
θέμα). Προτείναμε να γίνει άμεσα η μισθολογική κατάταξη
και πληρωμή των γιατρών γιατί λόγω της ασταθούς πολιτικής
κατάστασης και των ενδεχόμενων εκλογών κινδυνεύουν τα
θέματα μας να «παραπεμφθούν στις καλένδες». Επισημάναμε
ότι  για  λόγους  ουσίας  αλλά  και  υστεροφημίας  των  ιδίων
πρέπει  έστω  και  την  τελευταία  στιγμή,  ως  γιατροί,  να
επιδείξουν τα ανάλογα αντανακλαστικά ώστε να λυθούν τα
χρονίζοντα προβλήματα μας. Προτείναμε, και υιοθετήθηκε η
πρότασή  μας,  οι  ΥΠΕ  σε  κοινή  τους  ανακοίνωση  να
ενημερώσουν  τους  γιατρούς  της  3ης και  4ης ΥΠΕ  για  τη
σημερινή  συνάντηση  και  τις  ενέργειες  που  προτίθενται  να
πραγματοποιήσουν. 



2. Σχετικά με την θλιβερή πανελλαδική  πρωτιά της 3ης και 4ης

ΥΠΕ  να μην κριθούν οι  γιατροί  με δικαστικές αποφάσεις
προτείναμε  να  ζητήσουν  από  το  Υπουργείο  την
επαναλειτουργία  των  επιτροπών  κρίσης,   λόγω  μη
ολοκλήρωσης  της  διαδικασίας.  Η  κρίση  όλων  επιβάλλεται
για λόγους ισότητας και ισονομίας. 

3. Επισημάναμε ότι  ο θεσμός του επικουρικού γιατρού,  όπως
και  οι  συνθήκες  εργασίας  τους,  δεν  είναι  ελκυστικός  και
υπάρχει  κίνδυνος  με  τη  συμπλήρωση  του  χρόνου  πολλοί
επικουρικοί γιατροί να αποχωρήσουν. 

4. Ενημερώσαμε  ότι  τα  εργαστήρια  του  οργανισμού  λόγω
ελλείψεως  υλικών  υπολειτουργούν  και  παρ'  ολη  την
προσπάθεια  που  κάναμε  ώστε  να  επανέλθουν  οι
ασφαλισμένοι στις δημόσιες δομές αυτοί απομακρύνονται εκ
νέου από αυτές.

Είμαστε σε αναμονή της αναλυτικής, ελπίζουμε, ανακοίνωσης
των ΥΠΕ αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν
γρηγορότερα…

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Σάββας Παρασκευόπουλος                                 Νικολέττα Μανιάτη
Χειρουργός Ουρολόγος                                          Χειρουργός   
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