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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

      Σήμερα 4/8/16 επισκεφθήκαμε την 3η και 4η ΥΠΕ (πρόεδρος, γ. 
γραμματέας) για να ενημερωθούμε για την πορεία των θεμάτων μας. 

Για την 4  η   ΥΠΕ:   Από το γραφείο μισθοδοσίας μας ενημέρωσαν 
ότι  λόγω  φόρτου  εργασίας  δεν  είχαν  ασχοληθεί  ακόμα  με  την 
επεξεργασία  του  θέματος  πληρωμής  των  ΠΑΑ.  Ζητήσαμε  από  την 
Διευθύντρια οικονομικού να επισπευσθεί  η διαδικασία. Ακολούθως στη 
συνάντηση με τον διοικητή κ. Σ. Πλωμαρίτη  ζητήσαμε την παρέμβασή 
του  για  να  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  που  ειδικά  στην  4η ΥΠΕ  έχει 
αργήσει χαρακτηριστικά. Την ερχόμενη εβδομάδα θα επισκεφθούμε εκ 
νέου την 4η ΥΠΕ για να διαπιστώσουμε υλοποίηση της δέσμευσης ότι θα 
γίνει το καλύτερο δυνατό για να ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο. 

Δυστυχώς κάποιοι διακινούν σενάρια ότι η καθυστέρηση στην 4η 

ΥΠΕ προκύπτει με ευθύνες του συλλόγου. Να ενημερώσουμε – κι αυτό 
μπορούν να το διαβεβαιώσουν οι υπάλληλοι και ο διοικητής της ΥΠΕ – 
ότι  οι  οχλήσεις  μας  είναι  πολλαπλές  και  επίμονες  για  τη  λύση  του 
θέματος  αυτού.  Επιπλέον,  οι  δεκαεπτά  συνάδελφοι,  και  το  γνωρίζουν 
πολύ καλά αυτοί οι ίδιοι,  που ζήτησαν ενημέρωση των φακέλων τους 
μέσω δικηγόρου της Αθήνας, δεν έδρασαν μέσω του συλλόγου. Φυσικά η 
ενέργεια  τους  είναι  καθ’  όλα  νόμιμη  αλλά  δυστυχώς  προκάλεσε 
καθυστέρηση τριών εβδομάδων.  Το να διακινούν κάποιοι  σενάρια ότι 
είχαν  σχέση  με  το  σύλλογο  και  η  δράση  αυτή  έγινε  επίτηδες  για  να 
προκαλέσει  καθυστέρηση  είναι  κακοήθεια  που  στρέφεται  κατά  της 
ενότητας του συλλόγου. Επειδή όμως, την ενότητα αυτού του συλλόγου 
είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε, θα τη διαφυλάξουμε ακόμα κι 
αν χρειαστεί να ανακοινώσουμε κάποια ονόματα για να αποδειχθεί ότι 
καμία σχέση δεν έχουν με το σύλλογό μας.

1



Επίσης πολλοί συνάδελφοι διαμαρτυρήθηκαν, χωρίς να έχουν την 
υπομονή  για  πληρέστερη  ενημέρωση,  επειδή  θεώρησαν  ότι  οι 
διαπιστωτικές  πράξεις  των  ΠΕ  δημοσιεύθηκαν  ταχύτερα  από  την 
αναβαθμολόγηση των ΠΑΑ. Να τους ενημερώσουμε λοιπόν ότι όλες οι 
υπηρεσίες ήταν υποχρεωμένες, με βάση τον ν.4354/15, να κατατάξουν 
όλους  τους  υπαλλήλους  τους  (ΔΕ,ΤΕ,ΠΕ)  άμεσα.  Σ’  αυτό  το  νόμο 
εμπίπτουν και οι γιατροί ΠΕ. Εξάλλου αυτή η διαπιστωτική πράξη  δεν 
απαιτούσε τη διαδικασία των ΠΑΑ που γίνεται μέσω Υπ. Υγείας, ΥΔΕ 
κλπ  όπως  γνωρίζετε  αλλά  έγινε  απευθείας  στην  ΥΠΕ.  Εννοείται  ότι 
ουδόλως “τακτοποιήθηκαν”  οι γιατροί ΠΕ γιατί βασικό μας αίτημα είναι 
να κριθούν όλοι όπως έγινε και στην υπόλοιπη Ελλάδα και σύμφωνα με 
τον αναμενόμενο  νόμο να αποφασίσει  ο  καθένας  την πορεία του.  Να 
υπενθυμίσουμε οτι υπάρχουν συνάδελφοι ΠΕ που έκλεισαν τα ιατρεία 
τους και μετά τις θετικές δικαστικές αποφάσεις δεν τα άνοιξαν ποτέ και 
όμως εξακολουθούν να θεωρούνται ΠΕ και δεν έχουν κριθεί.

Στην 3  η   ΥΠΕ   όπως  σας  ενημερώσαμε  η πορεία  των εγγράφων 
βρίσκεται εκ νέου στο Υπουργείο Υγείας, μετά την ΥΔΕ, και αναμένεται 
η επιστροφή τους στην Θεσσαλονίκη. Ζητήσαμε από τον γ. γραμματέα 
της Ομοσπονδίας κ.  Α. Αποστολόπουλο να επισκεφθεί  τον Υπουργείο 
και  να  μας  ενημερώσει  για  το  θέμα  διότι  οι  προσπάθειές  μας  για 
τηλεφωνική  επικοινωνία  με  το  αρμόδιο  τμήμα  δεν  απέδωσε  τις 
τελευταίες τρεις ημέρες. Ευελπιστούμε σύντομα να οριστικοποιηθεί το 
θέμα. 

Θα επανέλθουμε με νεότερα από την Δευτέρα 8/8/16.

                                    ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Σάββας Παρασκευόπουλος                                              Νικολέτα Μανιάτη
   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός   
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