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EKTAKTH ENIΙMEPΩΣH ΣXETΙKΑ ME TΙΣ ΔYo TPoΠoΛoΓΙEΣ

KΑΙ To ΦΕK TΙΙΣ 4ΙΙΣ Y.Π.E.

Την Παραoκευη 9-5-2015 μετ& την ofoκεΨη τηζ Ε,κτελεoτικηg
Γραμματεtαg τηg oμooπoνδiαg oτην AΘηνα επιoκεφθηκαμε τo Yπoυργεto
Yγεiαq 6πoυ η αρμ6δια υπ6λ\λoζ στo γραφεio τoυ αναπληρωτη Yπoυργo6 κ.
A.Ξανθo6 μαg διαβεβαiωoε 6τι oι δrio τρoπoλoγiεq (για την 20ετiα γ1α την θ6oη
διευθυντo6 και για τo 1ρoνoεπiδoμα ) εiναι 6τoιμε9 και θα oυμπεριληφθofν oτo
επικεiμενo voμoσχ6διo τoυ Yπoυργεioυ Yγεiαg.

Στη o,υν6χεια επισκεφθηκαμε την Y.Δ.E ( Yπηρεoiα Δημooιoνoμικο6 Eλ6γxoυ
oδ69 Mακεδoνiαg 8 ) δι6τι απ6 την 6ρευνα πoυ εi1ε κd,νει την πρoηγo6μενη
εβδoμ&δα o γ.γ κ. A.Aπooτoλ6πoυλog γνωρiζαμε 6τι τα 6γγραφα εi1αν
διαβιβαoτεi απ6 τo Yπoυργεio εκεi . o αρμ6διoζ τμηματ6,pΥβ μαq ενημ6ρωσε
6τι τo αργ6τερo ψ6y"pι την Tρtτη |2.5-2015 μετ& τoν i:}"εγγo θα διαβιβαζ6ταν
εκ ν6oυ oτo Yπoυργεio Yγεiαg και μd,λιoτα με αριθμ.πρωτ.2Ι90115. Στη
oυν61εια Θα επιoτρ6ψoυν εκ ν6oυ στην Y.Δ.E. oε &λλο τμημα και στη oυν61εια
θα απooταλofν oτo Yπoυργεio Yγεiαq για να oλoκ\ρωθεi η διαδικαoiα.
Mετ& απ6 τηλεφωνιΦ μαζ επικoινωνiα oημερα Ι3-5-2015 μαg διαβεβαiωoαν
απ6 την Y.Δ.E. 6τι'τα 6γγραφα βρioκoνται ηδη oτo Yπoυργεio.
Tην πoρεiα τoυ ΦEΚ μεταξιi Y.Δ.E. και Yπoυργεioυ αν6λαβε να
παρακoλoυΘηoει oτενd, o αναπλ.γ.γ. τηζ oμooπoνδiαq κ. Δ.Κεμεν69.

Δυoτυ1ιilg oυν&δελφoι η διαδικαoiα στην 4η YΠΕ, για την 6κδooη τoυ ΦEK
απoδεt1Θηκε ιδιαiτερα πρoβληματικη και με μεγ&η καθυoτ6ρηση σε o16ciη με
τιq &λλεg YTΙE παρ, 6λε9 τιζ πρoσπ&θειεg τoυ oυλλ6γoυ και τιζ δεκdδεg
επιoκ6ψειζ πoυ πραγματoπoηoαμε oτη 4η YTΙE για τo θ6μα αυτ6.
Aπ6 τα oυμφραζ6μενα των υπαλληλων τηg Y.Δ.E. κα1τoυ Yπoυργεioυ μαζ
δ6θηκε η εντιiπωoη 6τι αφ, εν69 μεν η πρoηγofμενη διotκηση τoυ Yπoυργεioυ
δεν εixε κd,νει καμμιd, ooβαρη oικoνoμικη πρoετoιμαoiα για την π\ρωμη των
oυναδ6λφων Π.A.A. και o6τε και υπηρ1ε πρ6βλεψη στoν πρoυπoλoγιoμ6 με τα
αν&λoγα κoνδιiλια .oι oυν&δελφoι Π.A.A. 61oυν εξαπατηΘεi διπλ& γιατi αφ,
6ν69 υπo1ρειbΘηκαν βiαια να κλεio,oυν τα ιατρεtα τoυg και αφ,ετ6ρoυ 15 μηνεg



μετ& την 6νταξfi τoυζ στo ΠEΔY δεν 6xoυν πληρωθεi ακ6μα με τo μιoΘoλ6γιο
τoυ EΣY και δεν γνωρiζoυμε κd,ν αν αυτ6 εiναι δυνατ6ν να oυμβεi μεoα oτo
201'5. Eντ6q τηg εβδoμ&δαg τo Διoικ. Συμβ. τoυ oυλλ6γoυ μαg θα 61ει orioκεψη
με τoυζ νoμικorig μαζ συμβo6λoυ9 ciloτε να μαζ ενημερcilooυν για τουg τρ6πoυ9
πoυ μπoρofμε να διεκδικηooυμε τoυq διαφυγ6ντεg μιoθorig . Θεωρoιiμε 6τι τo
ζη.ημo αυτ6 εiναι ιδιαιτ6ρω9 ooβαρ6 και ioωg 1ρειαο,θoιiν και κιvητoπoηoειg
πoυ Θα απoφασισθofν σε μια επ6μενη Γενικη Συν6λευoη μαg.

Tο Σ&ββατo 9-5-2015 oυμμετεiγαψε στην ημερiδα τηg oργ&νωσηζ τηζ
Π.Φ.Y τoυ ΣYPΙΖA 6πoυ παραβρ6θηκε και o Yπουργ6q Yγεiαg
κ.Π.Κoυρoυμπληg o oπoiog στηv oμιλiα τoυ φ&νηκε να εiναι ιδιαiτερα θετικ69
oτα αιτηματ& μαq .Σε παρ6μβooη μαζ αναφερθηκαμε oτα πρoβξματα τoυ
ΠEΔY 3ηζ και 4ηζ YΤΙE καθcbg επioηg κα1σε 6λε9 τιg εν6ργειε9 πoυ
πραγματoπoηoαμε oαν o6λλoγog για την βελτiωση τηζ Π.Φ.Y.

Tην Kυριακη 10-5-2015 παραβρεθηκαμε στην oυγκ6ντρωση πoυ
πραγματoπoiηoε o ΣEYΠ -ΠEΔY Aττικηg για τoυζ απoλυμ6νoυζ γιατρofq τoυ
πριbην ΙKΑ EoΠrY.

Παρακαλo6με τoυζ επικoυρικorig γιατρorig αφori τoυg καλωooρiο,oυμε για
μια ακ6μη φoρα να διαβιβd,ooυν oτο o6λλoγo ερωτηματα και απορiεζ πoυ
61oυν o1ετικd, με d,δειεg κ&θε εiδoυq , μιoθoλoγικd, , υπoxρειiloειg κ.λ.π. ciloτε
ωg o6λλoγoζ να τα διαβιβd,ooυμε επιoημωg στην 3η και 4η YΤΙE Kαι να 61oυμε
αρμoδiωg τιζ απαντηoειg τoυζ.

Συν&δελφoι,
oλα τα θ6ματ& μαg εiναι ανoικτd, τiπoτα δεν μπoρoιiμε να θεωροriμε 6τι 6yει"

λυθεi, yρειαζεται oυνε1ηg αγιilναg και oμoΨυxiα για να αντιμετωπio,oυμε τα
oξυμ6να πρoβληματα τoυ κλ&δoυ μαg.
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