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ΠΡΟΣ : 

Την 3η και 4η ΥΠΕ 

                                                         Κοινοποίηση:

                                                -Υπουργό Υγείας κ. Α.Ξανθό

                                                -Αν.Υπ.Υγείας κ. Π.Πολάκη

                                                -ΠΟΣΕΥΠ ΠΕΔΥ

                                                -Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ

Σας  ενημερώνουμε   ότι  στις  2/3/2016  πραγματοποιήσαμε  την 

Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας  και 

στις  20  Απριλίου  2016  θα  πραγματοποιηθούν  οι  εκλογές  του 

συλλόγου.

Ευελπιστούμε  ότι  οι  φήμες  περί  ανάμιξης  των  ΥΠΕ  στα 

συνδικαλιστικά του χώρου μας είναι ανυπόστατες.

Προληπτικά  και  προκειμένου να συμβάλλετε  στην αποφυγή κάθε 

ανάμιξης, από οποιονδήποτε, στα συνδικαλιστικά του χώρου μας, σας 

παραθέτουμε  αυτούσιες,  προς  ενημέρωσή  σας,  τις  διατάξεις  των 

άρθρων 14 παρ. 1 & 2 και 23 παρ. 1, του ν.1264/1982 : 

Άρθρο 14 παρ. 1 & 2 :

«1. Τα όργανα του Κράτους έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν  

τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης του  

δικαιώματος  για  την  ίδρυση  και  αυτόνομη  λειτουργία  των  

συνδικαλιστικών οργανώσεων.

2. Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για  

λογαριασμό  τους  και  σε  οποιοδήποτε  τρίτο  να  προβαίνουν  σε  

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της  



άσκησης  των  συνδικαλιστικών  δικαιωμάτων  των  εργαζομένων  και  

ιδιαίτερα :

α) ν` ασκούν επιρροή στους εργαζομένους, για την  ίδρυση ή μη  

ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης,

β) να επιβάλλουν ή να παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο  

την  προσχώρηση  εργαζομένων  σε  ορισμένη  συνδικαλιστική  

οργάνωση,

γ)  ν`  απαιτούν  από τους  εργαζομένους  δήλωση  συμμετοχής,  μη  

συμμετοχής ή αποχώρησης από συνδικαλιστική οργάνωση,

δ)  να  υποστηρίζουν  ορισμένη  συνδικαλιστική  οργάνωση  ή  με  

οικονομικά ή με άλλα μέσα,

ε)  να  επεμβαίνουν  με  οποιοδήποτε  τρόπο  στη  διοίκηση,  στη  

λειτουργία και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων,

στ) να μεταχειρίζονται με ευμένεια ή δυσμένεια τους εργαζομένους,  

ανάλογα  με  τη  συμμετοχή  τους  σε  ορισμένη  συνδικαλιστική  

οργάνωση.»

Άρθρο 23 παρ.1 :

«1.  Ο  εργοδότης  και  οι  εκπρόσωποί  του,  ως  και  οποιοσδήποτε  

τρίτος, που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 και 3 του  

νόμου  αυτού,  τιμωρούνται  με  φυλάκιση  ή  και  με  χρηματική  ποινή  

μέχρι  5.000.000  δραχμών,  και  εφόσον  δεν  προβλέπεται  βαρύτερη  

ποινή από άλλη διάταξη».

Θεωρούμε  ότι  αποτελεί  υποχρέωση  της  διοίκησης  των  ΥΠΕ  όχι 

μόνον η συμβολή τους στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουμε,  αλλά  και  η  ρητή  απαγόρευση  της  ανάμιξης 

οποιουδήποτε  στα  συνδικαλιστικά  των  γιατρών-οδοντιάτρων  του 

ΠΕΔΥ.

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Σάββας Παρασκευόπουλος                                  Νικολέτα Μανιάτη
      Χειρουργός Ουρολόγος                                  Χειρουργός   
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