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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Σήμερα 9/6/15 το πρωί στο γραφείο του Διοικητή της 3ης ΥΠΕ έγινε 
συνάντηση της Ε.Γ του ΣΕΥΠ – ΠΕΔΥ(ΕΟΠΥΥ) Θες/νίκης-Β. Ελλάδος με τον 
Υπουργό Υγείας  κ.  Π.  Κουρουμπλή,  τους   Διοικητές  3ης και  4ης ΥΠΕ (κ.κ. 
Πλωμαρίτη  και  Κύρκο),  τους  Υποδιοικητές  κ.  Γαβριηλίδη,  Θεοδωρίδη  και 
Παπαδόπουλο. 

        Πρώτο θέμα στη συζήτηση  η απαράδεκτη κατάσταση των γιατρών που 
εντάχθηκαν στην ΠΑΑ οι οποίοι αφού έκλεισαν τα ιατρεία τους εξακολουθούν 
μετά  από  16  μήνες  να  πληρώνονται  ως  ΠΕ,  παρά  τις  περί  αντιθέτου 
διαβεβαιώσεις.  Κατηγορηματικά   ταχθήκαμε  κατά  του  νόμου-έκτρωμα  που 
διέλυσε την δημόσια ΠΦΥ και τις ζωές μας και της εφαρμογής του θεσμού της 
ΠΑΑ με  αυτές  τις  απαράδεκτες  συνθήκες.  Ζητήσαμε  από τον  υπουργό  την 
δημόσια αναγνώριση του δίκαιου αιτήματός μας για το χρονοεπίδομα και την 
εικοσαετία  για  την  κρίση  των  Διευθυντών.  Ο  υπουργός  δεσμεύθηκε  για 
δημόσια δήλωση από πλευράς της ηγεσίας του Υπουργείου μετά την επιστροφή 
του και την συνεννόηση με τον αν. Υπουργό κ. Ξανθό. Μας διαβεβαίωσε ότι 
αυτό  θα  γίνει  και  ότι  στο  πρώτο  νομοσχέδιο  του  Υπουργείου  Υγείας  θα 
κατέβουν  οι  σχετικές  τροπολογίες.   Επίσης  τόνισε  ότι  δε  μπορούν  να 
συνεχίσουν οι εργαζόμενοι να βιώνουν καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας. 

         Σχετικά με το επικείμενο σχέδιο νόμου για την ΠΦΥ αναφερθήκαμε στη 
δέσμευσή  του  ότι  η  Ομοσπονδία  μας  θα  παραθέσει  την  άποψή  της  στο 
σχεδιασμό  και  ότι  αυτό  δεν  τηρήθηκε.  Η  άποψη  της  ηγεσίας  είναι  ότι  το 
κείμενο που υπάρχει είναι απλά ένα κείμενο εργασίας  με βάση το οποίο θα 
ξεκινήσουν οι συζητήσεις.  Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η 1η σύσκεψη , με 
την παρουσία όλων των Διοικητών  για την ΠΦΥ. Απαιτούμε να ακουστεί η 
γνώμη των ανθρώπων που δούλεψαν σ’ αυτήν και έχουν άποψη και εμπειρία 
κάτι που και ο υπουργός  αναγνώρισε και ζήτησε την συμβολή μας.

        Για τη άρνηση της 3ης  ΥΠΕ, προφανώς το ίδιο θα γίνει και στη 4η ΥΠΕ, να 
αξιολογήσει  τους  γιατρούς  που  έχουν  κερδίσει  δικαστικές  αποφάσεις  η 



κατάσταση είναι διφορούμενη . Η συζήτηση συνεχίζεται και εμείς περιμένουμε 
μέχρι  το  τέλος  της  εβδομάδας  την  ενημέρωση  από  τη  νομικό   μας  κ. 
Κουρζιώτη. Επειδή ακούστηκε η άποψη για κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης  που 
θα κληθούν οι συγκεκριμένοι γιατροί να υπογράψουν έχουμε να συστήσουμε 
στους συναδέλφους να μιλήσουν με τους νομικούς ή το ΔΣ πριν προβούν σε 
τέτοια ενέργεια.  Σημειώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι σε κάθε κίνηση εναντίον 
γιατρών σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και ότι η κάθε κίνηση ενάντια σε 
συναδέλφους  που  απολαμβάνουν  δικαστικής  προστασίας  στρεφόμενοι  κατά 
των πρακτικών της Τρόικας και των συνεργατών της θα μας έχει απέναντι. Οι 
γιατροί π. ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ  έχουν νιώσει τη βία τρομοκρατία, τις απειλές και την 
απαξίωση από τους προηγούμενους, έχουν δώσει πολύ αίμα (2500 άτομα), δεν 
υπάρχει ανοχή στη βία κατά των εργαζομένων από αυτούς που ευαγγελίζονται 
την ελπίδα και την αξιοπρέπεια

       Για τις διαπιστωτικές πράξεις της 4ης ΥΠΕ ο Διοικητής και ο υποδιοικητής 
ενημέρωσαν τον υπουργό και εμάς  ότι βρίσκονται στην ΥΔΕ , πράγμα που 
διασταυρώθηκε και μετά από δική μας τηλεφωνική επικοινωνία και ότι είναι 
προετοιμασμένοι  για ταχύτατη  διεκπεραίωση μόλις  φτάσουν στο Υπουργείο. 
Αύριο   θα  επισκεφθεί  την  YΔΕ  και  το  Υπουργείο  για  επίσπευση  των 
διαδικασιών

       Η κατάσταση που επικρατεί στις μονάδες του ΠΕΔΥ , οι ελλείψεις και οι 
χωρίς  έστω  λογικοφανή  αιτιολόγηση,  μετακινήσεις  προσωπικού  ή 
υλικοτεχνικής  υποδομής  (μηχάνημα  μέτρησης  οστικής  πυκνότητας  από  Α. 
Σβώλου, οδοντοπροσθετικό,  αντιδραστήρια  κλπ) θα συζητηθούν εκ νέου με 
τους Διοικητές και οι υποδιοικητές των ΥΠΕ  τις επόμενες ημέρες. 

       Φυσικά και θα συνεχίσουμε τις πιέσεις σε όλες τις κατευθύνσεις για τους 
συναδέλφους  που  απολύθηκαν  και  θέλουν  να  επιστρέψουν  στο  σύστημα. 
Στηρίζουμε  την  άποψη  της  Ομοσπονδίας  για  επιστροφή  σε  προσωποπαγείς 
θέσεις. Όλοι αυτοί οι γιατροί  θα έχουν συνταξιοδοτηθεί στο μεταβατικό στάδιο 
μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου σχεδιασμού για την ΠΦΥ .

      Για τους συναδέλφους της 4ης ΥΠΕ που απολύθηκαν και ενώ δούλευαν 
στερήθηκαν  τις  αποδοχές,  αναμένεται  έγγραφο  του  υπουργείου  προς  την 
οικονομική υπηρεσία της ΥΠΕ για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν. 

      Όσοι από τους συναδέλφους δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στη ΓΓΠΣ 
(εφορία,  φορολογικές  δηλώσεις)  και  θέλουν  βεβαίωση  αποδοχών  από  τον 
ΕΟΠΥΥ για  το  2014  να  τη  ζητήσουν  με  email   στο   d2.t3@eopyy.com.gr 
(μισθοδοσία ΕΟΠΥΥ)  δηλώνοντας ταυτόχρονα το δικό τους email για να τους 
αποσταλεί .

       Συνάδελφοι, ο σύλλογος φτιάχτηκε και στηρίχθηκε όλα αυτά τα χρόνια από 
όλους. Θα συνεχίσει να αγωνίζεται για όλους.  Οι διασπαστικές κινήσεις δεν 
έχουν μονοπάτια ανάμεσά μας. Κάθε κίνηση με στόχο την περαιτέρω απαξίωση 
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των γιατρών ή την υποβάθμιση των δημόσιων δομών θα μας βρει απέναντι. Δεν 
αντιπολιτευόμαστε, αγωνιζόμαστε για την άρση των αδικιών και την 
κατάργηση των μνημονιακών πολιτικών.

      ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΑ ΚΑΙ 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΑ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΣΥ  

ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            Σάββας Παρασκευόπουλος                                              Νικολέττα Μανιάτη
          Χειρουργός  Ουρολόγος                                                 Χειρουργός   
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