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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα «Επίσκεψη της Εκτελεστικής Γραμματείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
γιατρών ΠΕΔΥ»

Συνάδελφοι,

Με  ιδιαίτερη  χαρά  υποδεχθήκαμε  σήμερα  31/3/2016  αντιπροσωπεία  της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας μας και επισκεφθήκαμε ιατρεία ΠΕΔΥ καθώς και την 3η 
ΥΠΕ. Στην αντιπροσωπεία μετείχαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Π. Ψυχάρης, ο 
αντιπρόεδρος κ. Σ. Παρασκευόπουλος, ο Γ. Γραμματέας κ. Α. Αποστολόπουλος, ο 
ταμίας κ. Σπ. Προβατάς και το μέλος της Ολομέλειας κα. Ν. Μανιάτη.

Επισκεφθήκαμε τα ιατρεία Βότση, Τούμπας και Αγγελάκη και ενημερώσαμε τους 
γιατρούς  για  τις  ενέργειες  της  Ομοσπονδίας  και  του  Συλλόγου.  Στις  14.30  μ.μ 
επισκεφθήκαμε την 3η ΥΠΕ και είχαμε συνάντηση με τον διοικητή της 3ης ΥΠΕ κ. Γ. 
Κύρκο και τον υποδιοικητή κ. Π. Παπαδόπουλο, παρουσία του νομικού σύμβουλου 
του συλλόγου μας  κ. Ηλ. Σαρακενίδη

Θέσαμε  μετ’  επιτάσεως  το  θέμα  της  καθυστέρησης  της  πληρωμής  των  ΠΑΑ 
συναδέλφων  (υπολογίζοντας  τα  νέα  δεδομένα  μετά  την  ψήφιση  των  δυο 
τροπολογιών για το βαθμολόγιο και την προϋπηρεσία) και τονίσαμε ότι το θέμα 
πρέπει  να επιλυθεί  άμεσα αλλιώς σε  αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστούμε να 
καταφύγουμε στη  δικαιοσύνη.  Ο  κ.  Π.  Παπαδόπουλος (υπεύθυνος  οικονομικών) 
μας διαβεβαίωσε ότι στο τέλος της άλλης εβδομάδας θα μπορεί να μας αναφέρει 
κατά προσέγγιση το χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Σχετικά με το θέμα του διευρυμένου ωραρίου αναφέραμε τις αντιρρήσεις για 
την εφαρμογή σ’ αυτή τη δεδομένη στιγμή και αναλύσαμε τους λόγους για τους 
οποίους  θεωρούμε  ότι  αυτή  είναι  άσκοπη  επειδή  δεν  εξυπηρετεί  ούτε  τους 
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ασφαλισμένους,  ούτε  την  υπηρεσία  αλλά  ούτε  και  τους  γιατρούς.  Τονίσαμε  τα 
προβλήματα  ασφάλειας  που  δημιουργούνται  για  το  ιατρικό  και  παραϊατρικό 
προσωπικό και τονίσαμε ότι αν δεν επιλυθεί το θέμα της φύλαξης θα προσφύγουμε 
στον εισαγγελέα. 

Επίσης θέσαμε το θέμα του ωραρίου στο ΠΕΔΥ το οποίο δεν αντιστοιχεί με το 
ωράριο των γιατρών του ΕΣΥ αλλά ούτε και  με αυτό των γιατρών των Κέντρων 
Υγείας που ανήκουν πλέον στο ΠΕΔΥ. Για το θέμα αυτό η νομική μας υπηρεσία θα 
μελετήσει τις ενέργειες στις οποίες μπορούμε να προβούμε.

Σχετικά με την μη κρίση των γιατρών με ασφαλιστικά μέτρα αναφερθήκαμε στις 
ευθύνες που προκύπτουν για τις διοικήσεις των ΥΠΕ καθότι η 3η και 4η ΥΠΕ είναι οι  
μοναδικές  ΥΠΕ  από  τις  επτά  που  δεν  έχουν  αξιολογήσει  αυτή  την  κατηγορία 
γιατρών. Συμφωνήσαμε ότι θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες επαφή του νομικού 
μας σύμβουλου με την νομική σύμβουλο της ΥΠΕ για να διευθετηθεί το θέμα.

Αύριο 1/4/2016 η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας θα επισκεφθεί τις Μ.Υ. ΠΕΔΥ 
Π. Αξίου και Νεαπόλεως και θα έχει συνάντηση στις 13.30 μ.μ. με τον διοικητή της 
4η ΥΠΕ κ. Ε. Πλωμαρίτη όπου θα θέσουμε τα προαναφερθέντα θέματα και θα σας 
ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση.

                                             ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         Σάββας Παρασκευόπουλος                                              Νικολέτα Μανιάτη
         Χειρουργός Ουρολόγος                                                          Χειρουργός
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