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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,
Στα  πλαίσια  της  ενημέρωσης  των  κυβερνητικών  βουλευτών,
επισκεφθήκαμε μετά από προγραμματισμένο ραντεβού το Σάββατο
25/04/2015 στις 13.00μ.μ τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης.
Με  τους  πέντε  παρευρισκόμενους  βουλευτές  έγινε  μία  εις  βάθος
ενημέρωση  για  τα  προβλήματα  του  ΠΕΔΥ  και  τους  επιδόθηκε
φάκελος  με  τις  προτάσεις  μας,  ανάλυση  αριθμητικών  στοιχείων
ιατρικού  προσωπικού  της  3ης  και  4ης ΥΠΕ  προ  και  μετά  την
εφαρμογή  του  ΠΕΔΥ  καθώς  επίσης  και  ο  πλήρης  φάκελος  της
αναφοράς  μας  στον  εισαγγελέα  οικονομικού  εγκλήματος  για  την
περίοδο  της  μετατροπής  του  ΙΚΑ  σε  ΕΟΠΥΥ.  Οι  βουλευτές
δεσμεύθηκαν μετά από εσωτερική διαδικασία να μας συναντήσουν
εκ  νέου  ώστε  να  μας  ανακοινώσουν  τα  αποτελέσματα  της
εσωτερικής τους διαβούλευσης. 
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 19.00μ.μ., μέλη του Δ.Σ. του
συλλόγου συναντήθηκαν με τον υπουργό υγείας κ. Π. Κουρουμπλή
και παρατέθηκαν τα προβλήματα και οι προτάσεις μας. Ο υπουργός
ήταν  θετικός  ως  προς  την  επίλυση  των  προβλημάτων  και  μας
προέτρεψε να επιλύσουμε τοπικά θέματα της 3ης και 4ης  ΥΠΕ όπώς
οι  μη κρίσεις  των γιατρών κλπ.  με  τους  νέους  διοικητές.  Για  τα
γενικά  θέματα  όπως  η  τροπολογία  για  την  αναγνώριση  της
προϋπηρεσίας και την εικοσαετία για τη θέση του διευθυντού μας
ανέφερε ότι θα επιλυθεί στο επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου
Υγείας.
Την  Κυριακή  26/4/2015  μετά  από  μία  σύντομη  επίσκεψη  στις
9.30π.μ.  στον  Ι.Σ.Θ.  όπου  παρευρεθήκαμε,  ο  υπουργός  και  ο
αναπληρωτής  υπ.  Υγείας  κ.  Ξανθός  συμμετείχαν  σε  μία  ευρεία
σύσκεψη στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δήμου Θεσ/νίκης με
την  παρουσία  βουλευτών,  διοικητών,  και  υποδιοικητών  ΥΠΕ,
δημάρχων, συνδικαλιστικών φορέων και εκπροσώπων των χρηστών
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υγείας. Στο περιθώριο αυτής της εκδήλωσης βρήκαμε την ευκαιρία
να πραγματοποιήσουμε επαφές με τους νέους διοικητές των ΥΠΕ,
με τον κ . Α. Μπένο , πρόεδρο της επιτροπής για την ΠΦΥ καθώς
επίσης και με τον αν. υπουργό Υγείας κ. Ξανθό και άλλους φορείς
(από το Δ.Σ. παρόντες ήταν οι Σ.Παρασκευόπουλος,  Ν. Μανιάτη,
Μ. Τσινάρη). 
Ο  κ.  Μπένος  μας  ανέφερε  ότι  οι  εργασίες  της  επιτροπής  θα
ολοκληρωθούν προς το τέλος Μαϊου και στη συνέχεια θα κληθούν
οι  ενδιαφερόμενοι  φορείς  για  διαβούλευση.  Ο  κ.  Ξανθός  σε
ερώτημα μας για τις δύο τροπολογίες  (χρονοεπίδομα, εικοσαετία)
ήταν κατηγορηματικός ότι θα περιληφθούν στο νομοσχέδιο για την
υγεία. Για την επαναπρόσληψη των απολυμένων, μας ανέφερε ότι
είναι  πολιτικό θέμα και  ότι  θα συζητηθεί  εις βάθος λαμβάνοντας
υπ’όψιν όλες τις πτυχές του. 
Επισυνάπτουμε το δισέλιδο των προτάσεων του συλλόγου μας προς
βουλευτές, υπουργούς και υπόλοιπους φορείς . 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Σάββας Παρασκευόπουλος                                         Νικολέττα Μανιάτη

         Χειρ.Ουρολόγος                                                            Χειρουργός
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