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    A  ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Δυστυχώς  η χώρα μας, όπως και πάρα πολλές , περνάει μια πρωτόγνωρη, για τη σύγχρονη 
ιστορία της , κρίση που θα δοκιμάσει τις αντοχές των κατοίκων της σε όλα τα επίπεδα. Και 
όταν ακόμα τελειώσει τίποτα δεν θα είναι όπως πριν.

Ο Σύλλογός μας 

Από τις 26/02 ενημέρωσε για άμεση λήψη μέτρων όπως την: 

1ο  Αναστολή λειτουργίας  των επιτροπών του ΚΕΠΑ, των Α’ΥΕ και Β’ΥΕ ανικανοτήτων (για 
τις τελευταίες  η άνευ παρουσία διεκπεραίωση δεν θα δημιουργούσε κανένα πρόβλημα 
λόγω της έτσι κι αλλιώς ετεροχρονισμένης έγκρισης)

2ο  Ανάγκη δημιουργίας ειδικών δομών

3ο  Άμεση πρόσληψη προσωπικού.

4ο Προτείναμε την παράταση των τελευταίων 3μηνων συνταγών των χρονίως πασχόντων.

    Στις 4/03 επαναλαμβάνουμε τις προτάσεις μας και ζητάμε συνάντηση με τις ΥΠΕ. Λόγω 
φόρτου εργασίας αρνούνται.

5ο Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για έκδοση αφισών για ενημέρωση του κοινού οι οποίες 
τοποθετήθηκαν στις εισόδους και τους ορόφους των ΚΥ

6ο Αγοράσαμε και δωρίσαμε στα  ΚΥ  της πόλης μας θερμόμετρα υπερύθρων.

7ο Με δελτίο τύπου που κοινοποιήθηκε αρμοδίως εκφράσαμε την πλήρη αντίθεσή μας στα 
διακινούμενα σενάρια περί αφαίρεσης της Οδοντιατρικής από τα ιατρικά επαγγέλματα.

8ο Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό για μαζικές προσλήψεις

Λόγω της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης και την ανυπαρξία συνεργασίας με τις ΥΠΕ 
καταφεύγουμε σε επικοινωνία με τον ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Υγείας. Ευτυχώς κάποιες από 
τις προσπάθειές μας απέδωσαν , όπως πχ στην αναστολή του ΚΕΠΑ.  Βρισκόμαστε σε 
αναμονή για τις ενέργειες του Υπουργείου για  τη λειτουργία των επιτροπών ανικανοτήτων. 

Θεωρούμε ημίμετρα όσα ανακοινώθηκαν για τη συνταγογράφηση. Κάποιοι (πολλοί) θα 
μετακινηθούν για να παραλάβουν τις συνταγές κάτι το οποίο θα έπρεπε να αποφευχθεί



Καταγγέλλουμε την ανυπαρξία μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)  και τις συστάσεις του 
τύπου: δεν χρειάζεται να φοράει μάσκες το προσωπικό ή ξοδεύετε πολλές μάσκες κλπ.

Απαράδεκτη θεωρούμε την προσπάθεια πρόσληψης ιατρών με 4μηνη σύμβαση. 

Προτείνουμε:

 Επαναπρόσληψη των απολυμένων γιατρών. Άμεση εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων,

Άμεση έκδοση των ΦΕΚ για το μόνιμο προσωπικό των ΚΥ σε όσες ειδικότητες  έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία

Μετατροπή των συμβάσεων των υπηρετούντων επικουρικών γιατρών σε αορίστου χρόνου 
και άμεση πρόσληψη  όλων των  επικουρικών που βρίσκονται στις λίστες αναμονής. 

Μετά την ΠΝΠ της 14/03 και την επίταξη των ΜΑΠ να υπάρξει κάλυψη των αναγκών για 
μέσα ατομικής προστασίας όλων των ιδιωτών συναδέλφων που δίνουν τον αγώνα από το 
δικό τους μετερίζι.

Το δημόσιο σύστημα υγείας χρειάζεται στήριξη από όλους για να μπορέσει να σταθεί σε 
όλους

 Αυτό το προσωπικό καλείται να σηκώσει  το βάρος  της πανδημίας
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