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Συνάδελφοι,

Χθες 30/1/17, έγινε η προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. με τον
διοικητή της 3ης ΥΠΕ κ. Γ.Κίρκο. Στη συνάντηση μετείχαν ο προϊστάμενος
διαχείρισης  ανθρωπίνων πόρων κ  Κ.Τσώνος,  η  διευθύντρια  οικονομικού κα.
Μ.Μουμόλη και η κ.α Μ. Δώδου από την τεχνική υπηρεσία. Εκ μέρους του
Δ.Σ. παρευρέθηκαν οι κ.κ. Σ. Παρασκευόπουλος, Ν. Μανιάτη, Μ. Τσινάρη, Δ.
Δελιοτζάκη, Σ. Νέττα και Χ. Νταβόλι.

Τα θέματα που είχαν τεθεί ήδη και συζητήθηκαν είναι:

1. Σχετικά  με  το  διευρυμένο  ωράριο:  ο  διοικητής  στην  προηγούμενη
συνάντηση  μας,  αποδέχθηκε  την  πρόταση  μας  να  εναρμονιστεί  το
ωράριο με αυτό της 4ης ΥΠΕ. Σήμερα μας ανέφερε ότι  θα το θέσει την
επόμενη  εβδομάδα  στην  επιστημονική  επιτροπή  με  θετική  εισήγηση.
Του προτείναμε να προβλεφθεί ρύθμιση για τα τηλεφωνικά κέντρα ώστε
να μην κλείνουν ραντεβού μετά τις 8 το βράδυ για να μην προκύψουν
προβλήματα στην συνέχεια. 

2. Σχετικά με τα αναδρομικά: ενημερώσαμε για τις ενέργειες που κάναμε
στην  Αθήνα  στην  κατεύθυνση  της  ενεργοποίησης  της  πορείας  των
εγγράφων,  που λίμνασαν στο υπουργείο,  και  στην επόμενη επίσκεψη
μας  την  Παρασκευή  3/2/17  για  να  μετάσχουμε  στην  Ολομέλεια,  θα
παρακολουθήσουμε εκ νέου την πορεία τους. 

3. Σχετικά με θέματα θέρμανσης, ψύξης κλπ: ενημερώσαμε αναλυτικά
για τα προβλήματα που προέκυψαν  σε όλα τα ιατρεία  και  ζητήσαμε
πέραν των επισκευών και συντηρήσεων που πρέπει να γίνουν άμεσα,
ώστε  να  μην  προκύψουν  εκ  νέου  προβλήματα,   να  γίνει
προγραμματισμός  και  για  την  θερινή  περίοδο  ώστε  να  μην
αντιμετωπίσουμε  τα ίδια θέματα που αντιμετωπίσαμε την προηγούμενη
χρονιά. Ενημερώσαμε ότι οι συνθήκες εργασίας των μελών μας πρέπει
να είναι οι κατάλληλες ώστε να μην χρειαστεί να προσφύγουμε στην
υπηρεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία.

4. Νέοι  σχεδιασμοί:  ο  διοικητής  μας  ενημέρωσε  ότι  σύντομα  θα
ξεκινήσουνε οι νέοι σχεδιασμοί για την ΠΦΥ, την ανάπτυξη των ΤΟΜΥ
σε  Τούμπα,  Εύοσμο  και   Αμπελοκήπους,  χωρίς  όμως  περισσότερες
λεπτομέρειες.

5. Σχετικά με την      αναβαθμολόγηση: όσοι συνάδελφοι συμπλήρωσαν τα
χρόνια  που  τους  αποδίδουν  μεγαλύτερο  βαθμό  δεν  έχουν  κριθεί  και
προτείναμε να βρεθεί  τρόπος ώστε αυτό να γίνει  άμεσα. Ο διοικητής
υποσχέθηκε ότι το θέμα αυτό θα το θέσει στο επόμενο ΚΕΣΥΠΕ διότι

1



πιθανόν να απαιτείται  σύμφωνα με το  νόμο να οριστούν συμβούλια
κρίσης ανά ειδικότητα. 

6. Μετακινήσεις: Συζητήθηκε η πρότασή μας για συμμετοχή των γιατρών
μόνο  μετά  από  σύμφωνη  γνώμη  του  γιατρού  και  από  πλευράς  της
διοίκησης θεωρήθηκε σεβαστή

7. Τροπολογία  για  αναγνώριση  του  χρόνου  διαθεσιμότητας:  Ο
διοικητής  δήλωσε τη  στήριξή  του για  την  πρόταση τροπολογίας  που
καταθέσαμε στον υπουργό.

8. Άμεσα  θα  διερευνηθεί  το  θέμα  εγκατάστασης  ψηφιοποιητή  στο
ακτινολογικό της Π Αξιού

Προ  της  προγραμματισμένης  επίσκεψης  στον  διοικητή,  έγινε
συνάντηση  με  τους  υπευθύνους  των  τμημάτων  μισθοδοσίας  για  να  τους
εξηγήσουμε  τα λάθη και  τις  παραλείψεις  που έγιναν στις  κρατήσεις  του
μήνα  Φεβρουαρίου.  Σημαντική  ήταν  η  βοήθεια  της  συνάδελφου  κας.
Λαμπρινής Αναγνώστη, η οποία μελέτησε εις βάθος το θέμα και έκανε την
εισήγηση προς τα τμήματα μισθοδοσίας. Την ευχαριστούμε πολύ.

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος                                       Νικολέτα Μανιάτη  
Χειρουργός Ουρολόγος                                                    Χειρουργός
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