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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκπροσωπώντας όλους τους συναδέλφους, δηλώνει ότι η
«δήθεν διαπιστωτική πράξη» που κυκλοφόρησε από κάποιες ΔΥΠΕ δεν είναι παρά μόνο σχέδιο
διαπιστωτικής πράξης και έγινε προκειμένου να γίνει εγγραφή πρόβλεψης στο Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους.
Η δημοσίευση έγινε για δύο λόγους. Ο ένας είναι να δημιουργήσει σύγχυση και φόβο στους
συναδέλφους που εργάζονται στο ΠΕΔΥ με δικαστικές αποφάσεις. Ο δεύτερος είναι για να
καθησυχάσει τους συναδέλφους που περιμένουν-και δικαίως- την κατάταξη τους σε θέση ΕΣΥ.
Οφείλουμε να τονίσουμε ότι η αναστάτωση προκλήθηκε και από το νεοσύστατο σύλλογο «ΠΑΑ»
που απέκτησε πρόσβαση τάχα στο Υπουργείο Υγείας και ανάρτησε και ανακοίνωση με ανακρίβειες
και ψεύδη. Η πίεση τους προς το γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, μάλλον ζημιά δημιουργεί
στον κλάδο μας και στους ίδιους, γιατί η επίμαχη τροπολογία των κριτηρίων αξιολόγησης δεν έχει
κατατεθεί μέχρι σήμερα, ενώ οι ίδιοι πιέζουν να κριθούν με τα κριτήρια του Νόμου 4238(25ετία για
θέση διευθυντή).
Η ανακοίνωση του ΙΣΑ 4-12-2014 με αρ. πρωτοκόλλου 406 («ο ΙΣΑ καταδικάζει την δημιουργία
γιατρών δύο ταχυτήτων») που προφανώς δεν έχει τη έγκριση του ΔΣ, βρίθει και αυτή από λάθη.
Βιάστηκαν οι υπογράφοντες την ανακοίνωση, να χαρακτηρίσουν διαπιστωτική πράξη, ένα έγγραφο
που μάλλον δεν μελέτησαν καν και έκαναν αναφορά και σε νόμο που δεν υφίσταται.
Συνάδελφοι, οι καιροί απαιτούν σοβαρότητα και αγωνιστικότητα. Ο Σύλλογος μας έχει δώσει
δείγματα γραφής και θα συνεχίσει με δυναμική και με υπευθυνότητα. Τα κριτήρια αξιολόγησης
πρέπει πάση θυσία να αλλάξουν, πριν εκδοθούν οι πραγματικές διαπιστωτικές πράξεις. Ο
Σύλλογος πιέζει προς την κατεύθυνση αυτή, όπως πιέζει και για την αλλαγή του παράλογου
8ώρου.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να βρίσκονται κοντά στο Σύλλογο γιατί η τελευταία πράξη του
δράματος, της κατάρρευσης της ΠΦΥ, δεν έχει παιχτεί ακόμα. Είναι καιρός ενωμένοι να
διασφαλίσουμε τη λειτουργία του συστήματος και την αξιοπρέπεια μας.
Θα ακολουθήσει κάλεσμα σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τις προσεχείς ημέρες.
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