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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέμα: «Επίσκεψη του ΔΣ του Συλλόγου στην 3η ΥΠΕ την Τετάρτη 

08/03/17».  

 

 

    Μετά από προγραμματισμένο ραντεβού έγινε συνάντηση των μελών του ΔΣ με 

τον Διοικητή της 3ης ΥΠΕ κ. Γ. Κίρκο. Η συνάντησή μας πραγματοποιήθηκε μετά 

την από κοινού συμφωνία με τη διοίκηση για να ακούσουμε τις απόψεις της και να 

πάρουμε τις απαντήσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων-ερωτημάτων που είχαμε 

θέσει, για πολλοστή φορά, προ δεκαπενθημέρου. Ενημερώνουμε ότι αντίστοιχη 

συνάντηση είναι προγραμματισμένη με τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ για την 

Παρασκευή.  

    Πρώτο θέμα ήταν το αίτημά μας για εναρμόνιση του απογευματινού ωραρίου 

των μονάδων Αγγελάκη και Π. Αξιού με το ωράριο όλων των υπολοίπων μονάδων 

ΠΕΔΥ της χώρας (20.00). Δυστυχώς την απάντηση  θα την έχουμε την επόμενη 

Τρίτη.  

    Το επόμενο θέμα αφορούσε την 2η δόση των αναδρομικών. Έγινε η διόρθωση 

που ζητήθηκε από το υπουργείο και θα επανακοινοποιηθεί στο υπουργείο. Μια 

διαδικασία που θα παρακολουθήσουμε και πάλι από κοντά. 

    Στη συνέχεια αναφέρθηκαν τα προβλήματα που αφορούν την υλικοτεχνική 

υποδομή αλλά και χρόνια κτιριακά προβλήματα. 



ΣΕΥΠ ΠΕΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.Ε. 

    Συζητήθηκαν οι μετακινήσεις, οι εφημερίες των γιατρών και επαναβεβαιώθηκε 

και συμφωνήθηκε η πρότασή μας για την εθελούσια μετακίνηση ή εφημέρευση και 

την αποφυγή αποδυνάμωση των Μονάδων. 

    Συνάδελφοι, αυτές τις ημέρες συζητείται το σχέδιο νόμου για την ψυχική υγεία 

το οποίο την Δευτέρα θα ψηφιστεί. Η Ομοσπονδία και οι δύο μεγάλοι σύλλογοι 

(Αθήνας και Θεσσαλονίκης) όντας παρόντες στη συζήτηση στήριξαν και θα 

στηρίζουν την ισότιμη συμμετοχή στο ΕΣΥ όλων των ΠΑΑ ιατρών (ωράριο, 

εφημερίες, απογευματινά ιατρεία, μισθούς, βαθμούς), την αντίθεση μας στον 

επιστημονικό ευνουχισμό, την επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων, την 

εξομοίωση σε όλα τα δικαιώματα των επικουρικών γιατρών και την παράταση 

των συμβάσεών τους, την άρση όλων των αδικιών απέναντι στους γιατρούς που 

δεν αξιολογήθηκαν ή απολύθηκαν από την 3η και 4η ΥΠΕ.  

    Δεν περισσεύει κανείς σ' έναν αγώνα που δεν φαίνεται ότι έχει ημερομηνία 

λήξης. Δεν μας χώριζε και δεν μας χωρίζει τίποτα. 
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