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Θεσσαλονίκη, 13/03/2015

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Για την Γ.Σ. του ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ Αττικής και Πειραιά
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Χαιρετίζουμε την σημερινή σας γενική συνέλευση και πραγματικά
λυπούμαστε που δεν είμαστε μαζί σας με φυσική παρουσία όπως τόσες άλλες φορές.
Βρισκόμαστε ίσως στην πιο σημαντική καμπή της πορείας της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, αλλά και των δικών μας εργασιακών σχέσεων. Θεωρούμε ότι όλοι
μαζί και σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας πρέπει να προτείνουμε
εφικτές λύσεις για την αναζωογόνηση του ΠΕΔΥ.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα Δ.Σ. του ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ Αττικής και
Πειραιά για την συνεργασία μας και ειδικά τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ.
Παναγιώτη Ψυχάρη για την ειλικρινή σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που
σφυρηλατήσαμε ανεξαρτήτως κομματικών πεποιθήσεων προς όφελος όλων των
συναδέλφων αλλά και υπέρ μιας αξιόπιστης Π.Φ.Υ.
Με την ευκαιρία της παρουσίας του αξιότιμου Υπουργού Υγείας κ.
Παναγιώτη Κουρουμπλή θα θέλαμε να προτείνουμε :
1.
Τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας στην επιτροπή για την
αναμόρφωση της Π.Φ.Υ. Δυστυχώς ανακοινώθηκε η σύνθεση της επιτροπής
και δεν υπάρχει συμμετοχή της Ομοσπονδίας όπως μας είχε υποσχεθεί στη
συνάντηση μας στις 2/2/15 ο Υπουργός Υγείας.
2.
Προτείνουμε να γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις
(τροπολογίες, κλπ, εξάλλου ο κ. Ξανθός έχει ανακοινώσει την παρουσίαση
δεκατεσσάρων τροπολογιών) ώστε οι γιατροί Π.Α.Α. να ενταχθούν με πλήρη
δικαιώματα ΕΣΥ και με αναγνώριση όλου του χρόνου προϋπηρεσίας τους στο
Ι.Κ.Α. καθώς επίσης και με την εικοσαετία για το βαθμό του διευθυντή, που
ήδη το κόμμα του κυρίου Υπουργού είχε κατεβάσει ως τροπολογία
προεκλογικά.
3.
Ο θεσμός του επικουρικού γιατρού στην Π.Φ.Υ. δεν έτυχε της
αποδοχής των νέων γιατρών με αποτέλεσμα λιγότερο από το ένα τρίτο των
θέσεων που προκηρύχθηκαν να πληρωθούν. Προτείνουμε να δημιουργηθούν
προσωποπαγείς θέσεις για τους γιατρούς που αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν
από το ΠΕΔΥ και για όσους βρίσκονται εντός και επιθυμούν το προηγούμενο
καθεστώς με σχέση Π.Ε.. Αυτό θα βοηθήσει στην άμεση πλήρωση των κενών
θέσεων με έμπειρους γιατρούς της Π.Φ.Υ. και θα άρει την αδικία που έγινε με
τον εκβιαστικό και αντισυνταγματικό νόμο Γεωργιάδη.
Συνάδελφοι, όλοι μαζί πρέπει να επιδιώξουμε τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας μας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου που πρέπει να υπηρετούμε
αδιαλείπτως.
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