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Προς
Την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠ ΠΕΔΥ

1. Η δεύτερη δόση αναδρομικών που δεν δόθηκε στην 3η και 4η

ΥΠΕ αφορά στο χρονοεπίδομα που δόθηκε σε όλες τις άλλες
ΥΠΕ.  Όταν  λέμε  β  δόση,  εννοούμε  το  πρώτο  διάστημα
δηλαδή από την δημοσίευση του πρώτου ΦΕΚ κατάταξης που
στην 3η ΥΠΕ ήταν 03/2015 και στην 4η ΥΠΕ 07/2015 έως και
την ψήφιση του νόμου 4368 τον02/2016, δηλαδή δόθηκε το
τμήμα του χρονοεπιδόματος από τον 02/2016 έως τώρα, και
δεν δόθηκε το τμήμα από το πρώτο ΦΕΚ ένταξης  έως τον
02/2016. Σημειωτέον ότι δόθηκε στις υπόλοιπες ΥΠΕ εφάπαξ
για όλο το διάστημα.  

2. Όσον  αφορά  τα  συμβούλια  κρίσεως  η  3η ΥΠΕ το  έστειλε
εμπρόθεσμα με αριθ.  πρωτ 15256 28/4/17 και η 4η ΥΠΕ με
αρ. πρωτ. 15461 27/4/17. Στην 4η ΥΠΕ απλά έγινε ένα λάθος
σε ένα όνομα και έγινε ορθή επανακοινοποίηση με τον ίδιο
αριθμό πρωτ.  και ημ/νια 5/5/17. Σε επικοινωνία που είχαμε
με την κα. Παπαδοπούλου Ξανθή,  μας ανέφερε ότι τα θεωρεί
εκπρόθεσμα  διότι  έχει  σημασία  πότε  τα  παρέλαβαν  αυτοί.
Θεωρούμε την εξήγηση έωλη . Μας ανέφερε ότι απαιτείται
νέα  τροπολογία  ώστε  να  είναι  σύννομη  η  σύσταση  των
επιτροπών  κρίσεως  και  σύντομα  θα  κατατεθεί.  Απαιτείται
ενεργοποίηση και κυνηγητό του θέματος. 

3. Σχετικά με τους ελεγκτές,  υπάρχει πρόβλημα στην 4η ΥΠΕ
όπου  θεωρούν  ότι  οι  ελεγκτές  πρέπει  να  κάνουν  μόνο
ελεγκτικό έργο και απαγορεύεται να κάνουν θεραπευτικό. Οι
γιατροί  ελεγκτές  δεν  θέλουν  να  περιοριστούν  μόνο  στο
ελεγκτικό έργο γι’ αυτό και υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους.
Παρακαλώ να έχουμε μία απάντηση από το Υπουργείο και αν
χρειαστεί να γίνει νομοθετική ρύθμιση ή τροπολογία.

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος                                       Νικολέτα Μανιάτη
Χειρουργός  Ουρολόγος                                                    Χειρουργός
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