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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σχετικά με το ΦΕΚ της 4ης ΥΠΕ: 
          Παρά τη πολύ μικρή απόσταση μεταξύ Υπουργείου Υγείας 
και ΥΔΕ (απέχουν μεταξύ τους 150 μέτρα) και παρά τις δεκάδες 
επισκέψεις  που  έχουμε  πραγματοποιήσει  (ο  πρόεδρος  και  ο 
αντιπρόεδρος κ. Ατματζίδης στην ΥΠΕ, στο Υπουργείο Υγείας και 
στην ΥΔΕ και  ο αν.  γεν.γραμ της Ομοσπονδίας.  κ.  Δ.  Κεμενές , 
ακόμη  δεν  έχουμε  αποτέλεσμα.  Στη  σημερινή  μας  επίσκεψη 
05/06/2015 στην ΥΠΕ ενημερώσαμε εκ νέου τον κ. Η. Θεοδωρίδη, 
υποδιοικητή  της  4ης ΥΠΕ,  για  την  καθυστέρηση  και  ο  οποίος, 
ενώπιον  μας,  απέστειλε  αυστηρό  mail στο  αρμόδιο  γραφείο  του 
Υπουργείου καθότι ούτε ο ίδιος κατάφερε να πάρει μια απάντηση 
στο τηλέφωνο. 
Κάποια στιγμή βέβαια όταν ηρεμήσουν τα πράγματα θα πρέπει να 
μας  εξηγήσουν  τους  λόγους  της  μεγάλης  καθυστέρησης  που 
δυστυχώς  εκμεταλλεύθηκαν  λίγοι  καλοθελητές  θεωρώντας  ότι  οι 
καθυστερήσεις  οφειλόταν  σε  ενέργειες  των  συνδικαλιστικών 
οργάνων  και  σε  άμεση  συσχέτιση  με  τις  δικαστικές  ενέργειες 
πράγμα εντελώς αναληθές.
        Το  σχέδιο  για  την  ΠΦΥ,  σύμφωνα  με  πληροφορίες,  θα 
δημοσιοποιηθεί το επόμενο δεκαπενθήμερο και θα δοθεί σε δημόσια 
διαβούλευση.  Εμείς  βέβαια  είχαμε  την  υπόσχεση  του  Υπουργού 
Υγείας, πως  θα συμμετείχαμε στην πρώτη φάση διαμόρφωσης του 
σχεδίου κάτι που τελικά δε συνέβη. Ζητήσαμε με επιστολή μας στις 
ΥΠΕ  και  κοινοποίηση  στο  Υπουργείο  να  συμμετάσχουμε 
τουλάχιστον  στην  διαμόρφωση  της  δεύτερης  φάσης  πριν  την 
δημόσια διαβούλευση συνεισφέροντας με την πολύχρονη πείρα μας 
στην ΠΦΥ. Θεωρούσαμε ότι οι αποκλεισμοί μαζικών φορέων δε θα 
είναι στις πρακτικές της νέας ηγεσίας.
          Λόγω του ότι το νομοσχέδιο για την υγεία απ’ότι φαίνεται θα 
κατατεθεί  προς  το  τέλος  του  χρόνου  πιέζουμε  ώστε  οι  δύο 



τροπολογίες (χρονοεπίδομα για την αναγνώριση όλου του χρόνου 
προϋπηρεσίας και εικοσαετία για το βαθμό του δ/ντου) να περάσουν 
άμεσα σε άλλο νομοσχέδιο γιατι η διπλη εξαπατηση και καταφωρη 
αδικια των συναδελφων ΠΑΑ που επι 15 μηνες αμοιβονται ως ΠΕ 
με κλειστα ιατρεια ειναι πλεον προκλητική και ανεπίτρεπτη.  Επίσης 
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση της μέγιστης 
αδικίας  απέναντι  σε  συναδέλφους,  που  η  προηγούμενη  διοίκηση 
τιμώρησε  λόγω  της  προσφυγής  τους  στη  δικαιοσύνη  κατά  του 
‘’νόμου’’  έκτρωμα  του  Γεωργιάδη,  αποκλείοντάς  τους  από  την 
αξιολόγηση,
         Στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας  www  .  seypika  -  thes  .  gr   
έχουν αναρτηθεί οδηγίες για την εκτύπωση του εκκαθαριστικού από 
τον ΕΟΠΥΥ (αφορά τους 3 μήνες του 2014). 
         Για τους δέκα συνάδελφους της 4ης ΥΠΕ στους οποίους 
οφείλονται  χρήματα  από  την  αναδρομική  απόλυσή  τους,  έχουμε 
κάνει ενέργειες και υπάρχει δέσμευση ώστε το επόμενο δεκαήμερο 
να λυθεί το θέμα.     
Ο Υπουργός Υγείας την Δευτέρα και Τρίτη 08-09/6 θα επισκεφθεί 
την Θεσσαλονίκη και ζητήσαμε συνάντηση μαζί του.

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Σάββας Παρασκευόπουλος                                             Νικολέτα Μανιάτη
   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                 Γεν. Χειρουργός   
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