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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,
        
       Στις 19/1/17 έγινε η προγραμματισμένη συνάντηση των μελών του Δ.Σ. (Σ.

Παρασκευόπουλος,  Ζ.  Καλπαζίδου,  Ν.  Μανιάτη,  Σ.  Νέττα,  Χ.  Νταβόλι,  Δ.

Δελιοτζάκη) με τους διοικητές της 3ης και 4ης ΥΠΕ.

      Ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ κ. Κίρκος αποχώρησε στο πρώτο εικοσάλεπτο της

συνάντησης  λόγω  ειλημμένης   υποχρέωσης  αφού  ζήτησε  να  συναντηθούμε  την

επόμενη  εβδομάδα.  Πριν  αποχωρήσει  του  προτείναμε  και  αποδέχθηκε  την

«εναρμόνιση» του απογευματινού ωραρίου της 3ης με αυτό της 4ης, δηλαδή έως τις

8  το  απόγευμα.  Αιτιολογώντας  το  αίτημα  μας,  αναφέραμε  ότι  σε  τίποτα  δεν

εξυπηρετεί το ωράριο ως τις 10 το βράδυ καθ’ ότι οι ασθενείς έρχονται νωρίτερα και

επιπλέον δημιουργεί  διάφορα προβλήματα όπως τα  περιγράψαμε στο εξώδικο που

είχαμε επιδώσει στις δύο ΥΠΕ. 

     Όσον αφορά την δεύτερη δόση των αναδρομικών της 3ης ΥΠΕ ο προϊστάμενος

οικονομικού κ. Τσώνος μας ενημέρωσε ότι δεν έχουν επιστρέψει τα έγγραφα από την

Αθήνα έως σήμερα πιθανώς λόγω των εορτών που παρεμβλήθηκαν. Θα αναζητήσουμε

τα έγγραφα στο Υπ. Υγείας την Δευτέρα στην προγραμματισμένη συνάντηση της Ε.Γ.

της Ομοσπονδίας με τον Υπουργό Υγείας. 

     Στον διοικητή της 4ης   ΥΠΕ κ.  Στ.  Πλωμαρίτη θέσαμε  το επείγον θέμα της

θέρμανσης των  ιατρείων είτε  λόγω της  έλλειψης  πετρελαίου είτε  λόγω τεχνικών

προβλημάτων υπαρχόντων ή και νέων που δημιουργήθηκαν στην πορεία. Τονίσαμε

ότι η ΥΠΕ είναι υποχρεωμένη να φροντίζει για ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας και

εμείς  ως  διοικητικό συμβούλιο  έχουμε  υποχρέωση να πιέσουμε  για  το  θέμα αυτό



ακόμα και αν χρειαστεί να προσφύγουμε στο αρμόδιο γραφείο για την ασφάλεια και

υγιεινή στην εργασία.  Τονίσαμε επίσης την έλλειψη εκτυπωτών, φαξ, αναλώσιμων

υλικών κ.λπ και ενημερώσαμε ότι δυστυχώς η αγορά πολλών από αυτά γίνεται από

τους εργαζόμενους για να μην διαταραχθεί η λειτουργία των ιατρείων. Ο διοικητής

αναγνώρισε το δίκαιο των προαναφερομένων θεμάτων και  μας υποσχέθηκε ότι  θα

γίνει καλύτερος συντονισμός (που ξεκινά από τον δ/ντη της μονάδος και φτάνει μέχρι

την ΥΠΕ) ώστε να διευθετούνται τέτοιου είδους θέματα. 

Για το θέμα της μη τακτοποίησης της δεύτερης δόσης των αναδρομικών της 4ης

ΥΠΕ ο διοικητής επέρριψε τις ευθύνες στο υπουργείο που δεν συντόνισε μια ενιαία

δράση όλων των ΥΠΕ. Εμείς ανταπαντήσαμε ότι απαιτείται πιο έντονη διεκδίκηση και

ότι υπάρχει και η παραίτηση ως τελικό όπλο αντίστασης. Ενημερώσαμε τον διοικητή

ότι ήδη προχωράμε σε δικαστική διεκδίκηση των αναδρομικών. 

Για τον επίδομα των 62,04 ευρώ που αφορά όλους τους διευθυντές τους

ΕΣΥ μας είπε ότι θα δοθεί. 

       Ζητήσαμε την στήριξη του για τα θέματα των επικουρικών συνάδελφων, όσον

αφορά  το  ηλικιακό  ζήτημα  αλλά  και  άλλες  διεκδικήσεις  και  απάντησε  ότι  είναι

θετικός. Τα πολλά και σημαντικά αιτήματα των επικουρικών γιατρών καταγράφηκαν

και θα υποβληθούν στον υπουργό στη συνάντηση της Δευτέρας

     Κατά τη διάρκεια συζήτησης για τις ευθύνες που τους αναλογούν σχετικά με

τη μη αξιολόγηση συναδέλφων, παραλάβαμε το άρθρο 26 το οποίο συμπίπτει με

αυτό που είχαμε επεξεργαστεί το τελευταίο εξάμηνο και αφορά την τακτοποίηση των

συναδέλφων με κλειστά ιατρεία που δεν κρίθηκαν και αυτών από τους υπηρετούντες

που απολύθηκαν.  Το άρθρο αυτό περιλαμβάνεται  στο  νομοσχέδιο  για  την  Ψυχική

Υγειά  που  απ  ότι  φαίνεται  θα  κατατεθεί  στην  Βουλή  το  επόμενο  διάστημα  (  μη

λησμονούμε ότι το αναμένουμε από τον Μάιο του 2016). 

      Θέσαμε  το  θέμα  της  μετακίνησης  των  γιατρών και  τους  κινδύνους  που

αντιμετωπίζουν  ειδικά  στην  περιφέρεια  και  ζητήσαμε  η  συμμετοχή  τους  να  είναι

εθελοντική. Ο διοικητής είπε ότι κατανοεί αυτές τις δυσκολίες και τις ενστερνίζεται

ως πρώην εκπρόσωπος των γιατρών αλλά ζήτησε και τη δική μας κατανόηση στην

δύσκολη  δική  του  θέση  αν  χρειαζόταν  να  κλείσει  κάποια  κλινική  λόγω  έλλειψης
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γιατρών.  Τονίσαμε  και  συμφωνεί  ότι  σαφώς  πρέπει  να  γίνουν  νέες  προσλήψεις

γιατρών.

Προτείναμε στους διοικητές των ΥΠΕ, οι δύο μέρες που είχαμε ακραία καιρικά

φαινόμενα  (Τρίτη  10/1  και  Τετάρτη  11/1)  να  μην  χρεωθούν  ως  άδειες  στους

γιατρούς αλλά  να  δοθεί  ειδική  άδεια  λόγω  δυσμενών  καιρικών  συνθηκών.  Οι

διευθυντές  των  ιατρείων  καλό  θα  είναι  να  συννενοηθούν  με  τις  ΥΠΕ  ώστε  να

υλοποιηθεί η πρόταση μας.

  Στην ιστοσελίδα του συλλόγου έχουμε αναρτήσει  τα έγγραφα που αφορούν τους

συναδέλφους ΠΑΑ (όχι τους επικουρικούς) για την διεκδίκηση των αναδρομικών

παντός τύπου. Η συλλογή και κατάθεση των έγγραφων στον νομικό που θα επιλέξει ο

καθένας  πρέπει  να  γίνει  άμεσα  ώστε  να  μην  χάνονται  μήνες  διεκδίκησης.  Ο

εργατολόγος του συλλόγου μας κ. Η. Σαρακενίδης μετά από διαπραγμάτευση  με το

Δ.Σ .  την προηγούμενη Δευτέρα μας έκανε την προσφορά του 5% + φπα επί  των

μικτών όταν και εφόσον καταβληθούν. Να σημειώσουμε ότι αυτή η προσφορά αφορά

αποκλειστικά τα μέλη του συλλόγου μας. 

Σε επόμενη ανακοίνωσή μας θα σας ενημερώσουμε για την διαδικασία σχετικά

με το ανθυγιεινό επίδομα που αφορά γιατρούς οδοντιάτρους ΠΑΑ και ΠΕ αλλά και

συναδέλφους που απολύθηκαν.

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος                                       Νικολέτα Μανιάτη  
Χειρουργός Ουρολόγος                                                    Χειρουργός
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