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Την  Παρασκευή  22/9/17  έγινε  προγραμματισμένη  συνάντηση  του  Δ.Σ.  του  συλλόγου  με  τους
Διοικητές 3ης και 4ης ΥΠΕ.

Τα κοινά θέματα που συζητήθηκαν και με τους δυο διοικητές ταυτόχρονα ήταν :

1) Το θέμα της  καταβολής της 2ης δόσης των αναδρομικών και  στις δυο ΥΠΕ έχει λυθεί και  οι
πληρωμές  θα  γίνουν  όντως  την  ερχόμενη  εβδομάδα.  Για  τις  περαιτέρω  διεκδικήσεις  δηλ.  την
διεκδίκηση  από  την  αρχική  ένταξη,  θα  ασχοληθούμε  το  επόμενο  διάστημα  και  θα  συζητηθεί
παρουσία νομικού στην πρώτη γενική συνέλευση.

2) Οι κρίσεις των συναδέλφων ΠΕ θα γίνουν τον Οκτώβριο, με τα προηγούμενα κριτήρια, δηλ. την
προϋπηρεσία. Σε συνεργασία με τη διοίκηση θα ενημερωθούν οι συνάδελφοι έγκαιρα για πιθανές
ελλείψεις στους φακέλους τους για να κατατεθούν.

3)  Αναφερθήκαμε  στο  οξύ  πρόβλημα  της  ψύξης  και  θέρμανσης των  ιατρείων  και  ζητήσαμε  να
ληφθεί έγκαιρα πρόνοια ώστε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα των τελευταίων χρόνων. Ζητήσαμε οι
τεχνικές υπηρεσίες να προβούν σε έλεγχο όλων των ιατρείων και Κ.Υ. ώστε να είμαστε έτοιμοι για
τον επερχόμενο χειμώνα.

4) Ζητήσαμε την αντικατάσταση όλων των σφραγίδων γιατί ως γνωστόν με το νέο νόμο τα ιατρεία
του ΠΕΔΥ ονομάζονται ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ.

5) Για την αξιολόγηση ενημερώσαμε και ζητήσαμε από τους διοικητές να αναφέρουν στο ΚΕΣΥΠΕ της
ερχόμενης Δευτέρας, παρόλο που δεν είναι θέμα της ημερήσιας διάταξης όπως μας ανέφεραν, ότι
δεν είμαστε αντίθετοι στην αξιολόγηση, αλλά αυτή θα πρέπει να γίνει με βάση κριτήρια που θα
αφορούν  την  ΠΦΥ  και  όχι  τα  κριτήρια  των  νοσοκομειακών.  Η  Ομοσπονδία  μας  επεξεργάζεται
κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν την ΠΦΥ.

6) Συζητήθηκε η  αναγκαιότητα της αναβάθμισης των εργαστηρίων μας με νέο εξοπλισμό, υλικά
αλλά και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να γίνουμε ανταγωνιστικοί προς τον ιδιωτικό
τομέα και να συντελέσουμε στην μείωση των δαπανών. Ο  κ. Πλωμαρίτης μας ανέφερε ότι υπάρχει
έγκριση ποσού περί τα 25 εκατ. για ανανέωση εξοπλισμού των Κ.Υ. ευθύνης της 4ης ΥΠΕ. Ανάλογο
ποσό χρησιμοποιήθηκε για εργασίες στο ΑΧΕΠΑ (19 εκατ.) και στο νοσ. Βέροιας (6 εκατ). Υπολείπεται
ένα  κονδύλι  περί  τα  5  εκατομμύρια  για  τις  2  ΥΠΕ   που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  εξοπλισμό  στη
Θεσσαλονίκη.
Δεσμευτήκαμε να επικαιροποιήσουμε την μελέτη που είχαμε κάνει για μικροβιολογικά, ακτινολογικά
και οδοντιατρικά εργαστήρια ώστε να συντελέσουμε στην ορθή κατανομή των πόρων.



ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΕ:

3η ΥΠΕ
Έγιναν ερωτήματα για το κτιριακό των Αμπελοκήπων και της Νεάπολης που δυστυχώς αποτελεί ένα
δυσεπίλυτο πρόβλημα. 
Ενημερώσαμε τον διοικητή ότι  μετά το  εξώδικο μας προς την 3η ΥΠΕ και το υπουργείο υγείας
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ΚΥΑΤ Εύοσμου το υπουργείο μας κοινοποίησε ερώτημα του
προς την ΥΠΕ σχετικά με το θέμα. Απάντηση εμείς δεν λάβαμε όποτε την ζητήσαμε. Ο διοικητής μετά
από  τηλεφωνικές  επικοινωνίες  μας  ανέφερε  ότι  τελικά  απάντηση  δεν  έχει  αποσταλεί  στο
υπουργείο!!!
Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ μας ενημέρωσε ότι έδωσε εντολή στους
υπεύθυνους των ιατρείων να σταματήσουν την αξιολόγηση των ΠΕ ιατρών.

4η ΥΠΕ
Για το θέμα των ελεγκτών της 25ης Μάρτιου ο διοικητής μας ανέφερε ότι αναμένει την έγκριση των
παραιτήσεων των συναδέλφων από το ελεγκτικό έργο από την Αθήνα.
Για το ιατρείο της Καλαμαριάς ενημερώσαμε ότι υπάρχει νέα προσφορά χώρου που ίσως καλύπτει
τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου ιατρείου. Ήδη η τεχνική υπηρεσία είναι ενήμερη.

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    

  Σάββας Παρασκευόπουλος                                                  Νικολέτα Μανιάτη  
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