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Χαιρετισμός προς την Γενική Συνέλευση του ΣΕΥΠ ΠΕΔΥ Αττικής 

 Συνάδελφοι 
    Ο κλάδος βρίσκεται σε μία δύσκολη καμπή και όλοι πρέπει να προάγουμε την 
ηρεμία και  την ενότητα μας.  Υπενθυμίζουμε οτι  πρέπει  να τακτοποιηθούν όλα τα 
εκκρεμή θέματα των συναδέλφων ΠΑΑ που αφορούν στα μισθολογικά τους καθώς 
επίσης και στις αναδρομικές οφειλές της υπηρεσίας. Μεγάλα θέματα που πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε είναι  η βελτίωση των υποδομών,  ειδικά στα εργαστήρια μας,  τα 
οποία πρέπει  να αποτελέσουν την ραχοκοκκαλιά της  δημόσιας  ΠΦΥ. Απαιτούνται 
επίσης προσλήψεις προσωπικού και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τους απολυμένους 
συναδέλφους  μας,  για  τους  οποίους  πρέπει  να  δώσουμε  μάχη  στο  επόμενο 
νομοσχέδιο  το  οποίο  αφορά  την  ΠΦΥ.  Επίσης  θέματα  προς  συζήτηση  είναι  η 
κατάργηση του διευρυμένου ωραρίου που δεν εξυπηρετεί τους ασθενείς και επιπλέον 
ταλαιπωρεί  τους  γιατρούς  και  αποδυναμώνει  τα  ιατρεία.  Επίσης  η  εξίσωση  του 
ωραρίου μας με αυτό των γιατρών των ΚΥ οι οποίοι ενώ ανήκουν στο ΠΕΔΥ έχουν 
πενθήμερο πρωινό ωράριο. Φυσικά ζητούμε την αναβάθμιση μας στο ωράριο τους 
και όχι την υποβάθμιση τους στο δικό μας.  Τέλος θέμα προς συζήτηση αποτελόυν και 
οι  μετακινήσεις  των  γιατρών,  για  τις  οποίες  η  Ομοσπονδία  θα  προσφύγει  στο 
Συμβούλιο  της  Επικρατείας  μετά  την  απόφαση της  Ολομέλειας  την  προηγούμενη 
Δευτέρα. 
    Όσον αφορά στο νομοσχέδιο για την Ψυχική Υγεία που επίκειται η κατάθεση του 
τις  επόμενες  βδομάδες,  θα  πρέπει  να  τακτοποιεί  όλους  τους  συναδέλφους  με 
δικαστικά αλλά και τους συναδέλφους άνευ ειδικότητας που κατέχουν πιστοποιητικό. 
Υπενθυμίζουμε επίσης την πάγια θέση της Ομοσπονδίας για δυο εργασιακές σχέσεις 
ΠΑΑ και  ΠΕ,  και  η  προσωπική  μας  άποψη  ειναι  πώς  αν  δεν  ευοδωθεί  αυτό  το 
σενάριο,  προτείνουμε  να  υπάρξει  μεγάλο  μεταβατικό  στάδιο,  τουλάχιστον  ως  το 
2020, ώστε οι περισσότεροι συνάδελφοι να συνταξιοδοτηθούν και οι υπόλοιποι να 
έχουν τον χρόνο να διευθετήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες. 
    Το θέμα είναι ότι εκ μέρους του Υπουργείου δεν βρίσκουμε ανταπόκριση και ενώ 
μας έχουν υποσχεθεί τη συμμετοχή μας στα σχέδια νόμου, έως τώρα αυτό δεν έχει 
πραγματοποιηθεί.  Σε αυτήν την χρονική στιγμή είναι απαραίτητο να μας δεχθεί ο 
Πρωθυπουργός της χώρας, κ Α. Τσίπρας, ώστε να του εκθέσουμε τις απόψεις και τις  
προτάσεις μας. Έως τώρα και παρ' όλες τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας και του 
συλλόγου μας, αυτή η συνάντηση δεν ήταν εφικτή.  Ευελπιστούμε  όμως να γίνει στο 
αμέσως επόμενο διάστημα. 

    Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη Γενική σας Συνέλευση και σας μεταφέρουμε 
τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς.

   ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Σάββας Παρασκευόπουλος                                      Νικολέτα Μανιάτη
   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός  
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