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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
   
    Μετά τις επαφές που είχαμε την Μ.Τετάρτη 27/04/2016 στην Αθήνα και από τα ερωτήματα που 
θέσαμε προέκυψαν  τα εξής:

1.Πότε και πώς θα πληρωθούν οι γιατροί ΠΑΑ με τα νέα δεδομένα : 

Ειδικά  η  4η  ΥΠΕ  έστειλε  προ  10ημερου  έγγραφο  στο  υπ.Υγειας  με  πολλά  ερωτήματα.
Απάντηση
Έχουν ήδη επεξεργασθεί εγκύκλιο που απαντά γενικα στα ερωτήματα, απευθύνεται σε όλες τις 
ΥΠΕ άλλα λόγω των εορτών θα φτάσει προς το τέλος της εβδομάδας.  

2.Τι θα γίνει με τους υπηρετούντες με δικαστικές αποφάσεις;
Απάντηση
Επίκειται η δημοσίευση του νομοσχεδίου για την ψυχική υγεία και εκεί κατα πασα πιθανότητα θα 
υπάρξει ρύθμιση για κρίση όσων γιατρών  υπηρετούν και δεν έχουν κριθεί εως σήμερα. Επίσης θα 
δοθεί η δυνατότητα ένταξης τους ως ΠΑΑ έως τις 31/12/2016 με ταυτόχρονο κλείσιμο των 
ιδιωτικών τους ιατρείων.

3.Τι θα γίνει με τους συναδέλφους που αποχώρησαν και απολύθηκαν;
Απάντηση
Θα γίνει προκήρυξη θέσεων με κύριο προσόν την προϋπηρεσία γιατί η τρόικα σε αλλη περίπτωση 
θα τις θεωρήσει σαν νέες θέσεις. 

   Προτείναμε  πριν  να  βγούνε  στη  δημόσια  διαβούλευση  τα  παραπάνω,  να  ενημερωθεί  η 
Ομοσπονδία μας, ώστε να βοηθήσουμε να μην υπάρξουν κενά και λεπτομέρειες που διαφεύγουν. Η 
πρόταση μας έγινε δεκτή και αναμένουμε την υλοποίηση. 

    Να διευκρινήσουμε ότι τα παραπάνω δεν ταυτίζονται με τις θεσεις του ΣΕΥΠ (ΕΟΠΥΥ) ΠΕΔΥ 
Θεσ/νίκης-Β.Ελλάδος ούτε της ΠΟΣΕΥΠ ΠΕΔΥ.

                                            ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         Σάββας Παρασκευόπουλος                                              Νικολέτα Μανιάτη
         Χειρουργός Ουρολόγος                                                          Χειρουργός
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