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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Το Σάββατο 3/10/15 συμμετείχαμε στην ημερίδα για 
την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που πραγματοποιήθηκε 
στο  Κέντρο  Διάδοσης  Ερευνητικών  Αποτελεσμάτων 
(ΚΕ.Δ.Ε.Α. Α.Π.Θ.) ως σχολιαστές. Στην τοποθέτηση μας 
αναφερθήκαμε διεξοδικά στο προτεινόμενο σχέδιο Μπένου 
για  την  ΠΦΥ  και  επισημάναμε  ότι  στερείται 
οικονομοτεχνικής μελέτης, χρονοδιαγράμματος, και άλλων 
ειδικών λεπτομερειών σχετικά με τη νησιωτική μορφή της 
χώρας ( το βίντεο της παρέμβασης μας θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Συλλόγου). 

Στο  περιθώριο  της  συνάντησης  είχαμε  ενημέρωση 
από  τον  Διοικητή  της  4ης ΥΠΕ κ.  Σ.  Πλωμαρίτη  για  τις 
κατευθυντήριες  οδηγίες  που  τους  δόθηκαν  από  το 
Υπουργείο Υγείας. Μας ανέφερε ότι θα προχωρήσουν σε 
υπολογισμό  όλης  της  προϋπηρεσίας  παρ’  όλες  τις 
αμφιβολίες που έχουν και οι ίδιοι για την εγκυρότητα του 
υπολογισμού.  Θεωρούμε  ότι  καλώς  υπολογίζεται  όλη  η 
υπηρεσία  αλλά  για  να  εξασφαλισθούμε  πλήρως  από 
εμπλοκές  με  παρέδρους  και  το  Γενικό  Λογιστήριο  του 
Κράτους  (που  έχει  ήδη  γνωμοδοτήσει  αρνητικά  για  τον 
υπολογισμό της προϋπηρεσίας στο ΙΚΑ) καλό θα είναι να 
υπάρξει  και  νομοθετική ρύθμιση με  τροπολογία  ώστε  να 
υπάρχει απόλυτη εξασφάλιση από πιθανές επιπλοκές. Αυτή 
η τροπολογία μαζί με την τροπολογία της δεκαπενταετίας 
για  την  θέση  του  δ/ντου  αναμένουμε  να  υπάρχει  στο 
προσεχές νομοσχέδιο για την υγεία που κατά πληροφορίες 
μας θα κατατεθεί έως το Νοέμβριο. Να υπενθυμίσουμε ότι 



ο νόμος αλλάζει μόνο με νόμο και όχι με εγκύκλιο και για 
το λόγο αυτό είναι  απαραίτητες  οι  δύο τροπολογίες.  Στο 
ερώτημα  μας  για  το  πότε  υπολογίζεται  η  πρώτη  πλήρης 
πληρωμή δεν πήραμε σαφή απάντηση.

Όσον  αφορά  το  μεταβατικό  στάδιο  που  ζητάμε 
μάλλον προσανατολίζονται στους έξι μήνες. 

Σχετικά με την κρίση όσων δεν κρίθηκαν σε πρώτη 
φάση είναι θετικοί.

Σχετικά  με  το  νοσοκομειακό  επίδομα,  είχαμε 
τηλεφωνική επικοινωνία προ εβδομάδας με τον νομικό κ. Γ. 
Χαϊκάλη, από τον οποίο ζητήσαμε εγγράφως και αναλυτικά 
ενημέρωση για την υπόθεση μας. Σήμερα επανήλθαμε με 
γραπτή  επιστολή  και  με  το  ίδιο  θέμα.  Μόλις  υπάρχει 
ενημέρωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Την  Παρασκευή  9/10/15  θα  διεξαχθεί  η  Ολομέλεια 
της  Ομοσπονδίας  ΠΟΣΕΥΠ  ΠΕΔΥ  στην  Αθήνα  και  θα 
επανέλθουμε με νέες πληροφορίες.

 
Το  Δ.Σ.  καλεί  τους  συναδέλφους  όλων  των 

ειδικοτήτων  και  ειδικά  παιδιάτρους,  παθολόγους, 
γενικούς γιατρούς, καρδιολόγους, γυναικολόγους  κα. να 
δηλώσουν  συμμετοχή  στην  εθελοντική  ομάδα  που 
οργανώνουμε για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης στο μεταναστευτικό. Δηλώνουμε συμμετοχή στο 
τηλέφωνο του συλλόγου 2310228406 ώρες 11.00-14.00, 
και στο φαξ: 2310228970. 

                                    ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Σάββας Παρασκευόπουλος                                              Νικολέττα Μανιάτη
   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός   
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