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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,
1. Σχετικά  με  τη  διαδικασία  πληρωμής  των 

συναδέλφων της 4ης ΥΠΕ:  τα έγγραφα από την 4η ΥΠΕ με 

κούριερ  απεστάλλησαν  με  αρ.πρωτ.  27034  22/8/16.  Στην 

επίσκεψη  μας  στο  Υπουργείο  Υγείας  στις  25/8/16  τα 

αναζητήσαμε  αλλά  λόγω  της  μη  πρωτοκόλλησης  τους,  όπως 

ενημερωθήκαμε  την  επόμενη  ημέρα,  δεν  ηταν  δυνατόν  να 

εντοπιστούν.  Την  Παρασκευή  26/8/16  με  την  καθοριστική 

βοήθεια του γραφείου του αναπλ. γ.γραμματέα του Υπουργείου 

Υγείας κ. Σ. Βαρδαρού τα εντοπίσαμε και πρωτοκολλήθηκαν με 

αρ. 64127 26/8/16, ακολουθούμε κατά πόδας την πορεία τους και 

σύντομα θα έχετε νέα ενημέρωση. 

2. Στην  συνάντηση  της  εκτελεστικής  γραμματείας  της 

Ομοσπονδίας  με  τον  αναπλ.  γ.γραμματεα  κ.  Σ.Βαρδαρό  στις 

25/8/16 ρωτήσαμε:

α. για την πορεία των δυο νομοσχεδίων που εκκρεμούν, αυτό της 

ψυχικής υγείας που περιέχει θέματα του ΠΕΔΥ και το επόμενο 

για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μας ανέφερε οτι υπάρχει 

μια νέα έκδοση του νομοσχεδίου την οποία δε μπορεί ακόμα να 

μας παραδώσει και επιμείναμε στο να γίνει νέα συνάντηση πριν 

απο την κατάθεση του στην Βουλή ώστε να ενημερωθούμε και 

να προτείνουμε βελτιώσεις.

β. για την συγχώνευση των ιατρείων του ΠΕΔΥ μας ανέφερε οτι 

ο σκοπός είναι ο εξορθολογισμός και όχι το κλείσιμο του ΠΕΔΥ. 
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Για παράδειγμα αν υπάρχει ΚΥ και στην ίδια περιοχή ένα ιατρείο 

ΠΕΔΥ  μη  ιδιόκτητο,  ενδεχομένως  να  συγχωνευτεί  με  το  ΚΥ 

( όπως έχει γίνει ήδη σε κάποιες περιοχές).

       3. .Για την επικείμενη αξιολόγηση των μονάδων υγείας ο γ.  

γραμματέας δεν είχε κάτι νεότερο να μας ανακοινώσει.

      4. Εκ μέρους του συλλόγου μας τονίσαμε για πολλοστή φορά 

την ιδιαιτερότητα της 3ης και  4ης ΥΠΕ με την μη κρίση των 

συναδέλφων με δικαστικά και ζητήσαμε να βρεθεί άμεση λύση 

στο θέμα. Επίσιης θέσαμε τα θέματα των ιατρείων Αμπελοκήπων 

και Καλαμαριάς, τις μετακινήσεις των γιατρών εκτός ΥΠΕ και 

του αναφέραμε οτι το διευρυμένο ωράριο σε τίποτα δεν ωφέλησε 

αλλά  το  αντίθετο  δημιούργησε  προβλήματα  αποδυνάμωσης 

άλλων ιατρείων. Σε σχέση με το ωράριο και τη διαφορά με τους 

γιατρούς  των  ΚΥ  που  ανήκουν  στο  ΠΕΔΥ  τονίσαμε  οτι  δεν 

θέλουμε  την  υποβάθμιση  των  γιατρών  των  ΚΥ στο  δικό  μας 

ωράριο αλλά την αναβάθμιση μας στο δικό τους. Θέσαμε επίσης 

το πρόβλημα με τα ΚΕΠΑ και τις αλλεπάλληλες αγωγές κατά 

γιατρών και ζητήσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας 

όπου ανήκουν τα ΚΕΠΑ να βρεθεί λύση. Καταλήξαμε οτι πρέπει 

να υπάρξει σύντομα μια νέα συνάντηση για να αντιμετωπίσουμε 

τα προβλήματα στο ΠΕΔΥ που ειναι πολλαπλά και σύνθετα.

 

                                    ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Σάββας Παρασκευόπουλος                                      Νικολέτα Μανιάτη
   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός  
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