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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την  Παρασκευή  16/12/16  επισκεφθήκαμε  μετά  από  προγραμματισμένο
ραντεβού,  το  γραφείο  του  πρωθυπουργού  στην  Θεσσαλονίκη,  και  είχαμε
συνάντηση  με  την  υπεύθυνη  του  γραφείου  κα.Νοτοπούλου  και  τον  νομικό
σύμβουλο  του γραφείου  κ.Αντωνιάδη.  Εκθέσαμε  τους  λόγους  για  τους  οποίους
επιθυμούμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό και σκιαγραφήσαμε την υγειονομική
κατάσταση του ΠΕΔΥ  στην 3η και  4η ΥΠΕ αναφέροντας  τα  προβλήματα που
υπάρχουν. Επίσης επιδώσαμε δύο σχέδια τροπολογιών που αφορούν : 

1. όλους τους γιατρούς- οδοντίατρους  του ΠΕΔΥ όσον αφορά την αναγνώριση
του χρόνου διαθεσιμότητας ως χρόνου προϋπηρεσίας και 

2. σχέδιο τροπολογίας που αφορά στην άρση των αδικιών στην 3η και 4η ΥΠΕ
ζητώντας  την άρση των τιμωρητικών απολύσεων και την κρίση όσων δεν
κρίθηκαν. Ειδικά  αναφερθήκαμε  στην ομάδα των  δεκαεπτά  που  ενώ είχαν
κάνει αίτηση ένταξης και έκλεισαν εξ’ αρχής τα ιατρεία τους, για τιμωρητικούς
λόγους δεν κρίθηκαν,  εξαιτίας της δικαστικής τους προσφυγής (παρόλο που
ουδέποτε χρησιμοποίησαν το αποτέλεσμα της).

Η κα. Νοτοπούλου επιφυλάχθηκε να μας απαντήσει τις επόμενες ημέρες.

Την  ίδια  ημέρα  πραγματοποιήσαμε  έκτακτη  συνεδρίαση  του  Δ.Σ. για
ενημέρωση. Γίναμε αποδέκτες παραπόνων της ομάδας των δεκαεπτά συναδέλφων,
που αναφέραμε ανωτέρω, ότι δεν ασχολούμαστε ειδικά με το πρόβλημά τους. Η
απάντηση μας είναι ότι όχι μόνον έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα αλλά σε όλες τις
συναντήσεις  σε  υψηλό  επίπεδο  αναφέρουμε  το  πρόβλημα  ως  χαρακτηριστικό
παράδειγμα της αδικίας που γίνεται στην 3η και 4η ΥΠΕ. Στο υπόμνημα μας προς
τον πρωθυπουργό(5/12)  το οποίο θα βρείτε  στην ιστοσελίδα μας  www  .  seypika  -
thes  .  gr με ημ/νια ανάρτησης 16/12/16 αναφερόμαστε εκ νέου στο θέμα. 

Όσον  αφορά  την  τελευταία  εγκύκλιο του  αν.γ.γραμ.  κ.Σ.Βαρδαρού
θεωρούμε ότι είναι μια εγκύκλιος που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από
όσα λύνει και θα ζητήσουμε άμεσα την αναστολή της. Ήδη μέλη της εκτελεστικής
γραμματείας της Ομοσπονδίας έχουνε ραντεβού με τον κ. Βαρδαρό την Τετάρτη
21/12/16 και επίσης έχουμε προγραμματίσει έκτακτη σύσκεψη της εκτελεστικής
γραμματείας της Ομοσπονδίας την Παρασκευή 23/12/16 στην Αθήνα.   

Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλές γιορτές!!
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