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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για τις κρατήσεις πρόνοιας:
1) Για τις διπλές κρατήσεις του 2017 και 18. Οι γιατροί πρέπει να βρουν την αίτηση που
υπέβαλαν και τον αρ. πρωτοκόλλου (7 ος του 2018). Επίσης πρέπει να ζητήσουν από την ΥΠΕ,
με πρωτοκολλημένη αίτησή τους, αναλυτικά τις κρατήσεις υπέρ πρόνοιας γι’ αυτά τα δύο
χρόνια. Το υπόδειγμα της αίτησης ακολουθεί (επισυναπτόμενο 1 και παράκληση να γίνει άμεσα).
Για την 3η ΥΠΕ όπου εκκρεμούν οι επιστροφές ακόμα και για το 2019 υπήρξε πρότασή μας για
συνεννόηση με την μισθοδοσία της 4ης για παρόμοια αντιμετώπιση. Σε τηλεφωνική επαφή
ενημερωθήκαμε ότι υιοθετήθηκε η πρότασή μας και θα ακολουθήσει η καταβολή τους το
επόμενο διάστημα σε μηνιαίες δόσεις όπως έγινε στην 4η ΥΠΕ.
Επισκέψεις στα ΚΥ εκτός πόλης:
2) Μέλη του ΔΣ επισκέφθηκαν τα Κέντρα Υγείας Θέρμης, Διαβατών, Χαλάστρας και Ν.
Μηχανιώνας και προσέφεραν στους συναδέλφους προσωπίδες. Ευχαριστούμε θερμά τους
συναδέλφους των Κ.Υ που ήδη εγγράφηκαν στο Σύλλογό μας.
Σχετικά με τους επιστημονικά υπεύθυνους ή προϊσταμένους ή Διευθυντές των ΚΥ:
3)Διαχρονικά προτείνουμε και προς το Υπουργείο και προς τις ΥΠΕ ένα σύστημα ουσιαστικής
αξιολόγησης με αντικειμενικά κριτήρια, μετά από προκήρυξη όπως έγινε στην 1 Η ΥΠΕ .
Οι συνάδελφοι συνταξιούχοι γήρατος ΙΔΑΧ:
4) Στο site Συλλόγου θα βρουν επισυναπτόμενους, στην τρέχουσα ανακοίνωση τους σχετικούς
νόμους και προεδρικά διατάγματα (επισυναπτόμενο 2) σχετικά με την αποζημίωση που
δικαιούνται οι συνταξιούχοι γήρατος γιατροί ΙΔΑΧ. Μετά την ενημέρωση να απευθυνθούν στους
δικηγόρους τους για τις ενέργειες και τις αιτήσεις που πρέπει να υποβάλλουν προς ΕΦΚΑ, ΥΠΕ
ή ότι άλλο χρειαστεί.
Σχετικά με τις κανονικές άδειες:
5) Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άρση της αναστολής αδειών. Θεωρούμε απαράδεκτη τη
συνέχιση της αναστολής που οδηγεί το προσωπικό στα όρια της αντοχής του. Ενημερώνουμε ότι
οποιαδήποτε σκέψη για αυστηρό περιορισμό του χρόνου αδείας (λιγότερο από 15 ημέρες μέσα
στο καλοκαίρι) πρέπει να αποσυρθεί. Επίσης οι συνάδελφοι, όταν ξεκινήσουν οι άδειες, με
ιδιαίτερη ευαισθησία να δώσουν προτεραιότητα, σε πρώτη φάση, σε όσους πραγματικά το έχουν
ανάγκη.
Σχετικά με το πιθανό δεύτερο κύμα πανδημίας:
6) Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των ΚΥ, σε συνεννόηση με τους γιατρούς τους, να ζητήσουν
όποιες βελτιώσεις θεωρούν απαραίτητες, μετά την εμπειρία του πρώτου κύματος της πανδημίας,
πχ ΜΑΠ, απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό βελτίωση και επισκευές του ήδη υπάρχοντος,
εκπαίδευση κλπ.

Σχετικά με την 24ωρη λειτουργία:
7) Θα ενημερώσουμε τις ΥΠΕ ότι η 24ωρη λειτουργία των ΚΥ πρέπει να προσφέρει συνθήκες
ασφαλούς και αξιοπρεπούς λειτουργίας τόσο για τους πολίτες όσο και για τους εργαζόμενους.
Σχετικά με τη νομική υποστήριξη των μελών του Συλλόγου:
8) Συνάδελφοι εφ’ εξής ο Σύλλογος θα διαπραγματεύεται τις τιμές, με τους συνεργαζόμενους με
τον Σύλλογο νομικούς, αυστηρά και μόνο για τα μέλη του. Αυτό θα γίνει εξ’ αιτίας της
διαμαρτυρίας πολλών μελών οι οποίοι, δικαίως, θεώρησαν ότι τα μη μέλη εκμεταλλεύονται όλες
τις παροχές και τις νομικές ενημερώσεις του Συλλόγου χωρίς να καταβάλουν την ανάλογη
συνδρομή.
Πρόταση για προσλήψεις προσωπικού:
9) Οι προτάσεις μας προς τις ΥΠΕ, ώστε να εισηγηθούν στο υπουργείο υγείας την πρόσληψη
μόνιμου προσωπικού την ενσωμάτωση όλων των επικουρικών συναδέλφων με σχέση αορίστου
χρόνου, την επαναπρόσληψη όσων εκ των απολυμένων συναδέλφων το επιθυμούν και ότι άλλο
αφορά τις εκκρεμότητες απέναντί μας θα αποσταλούν με ανακοίνωση αρμοδίως.
Σχετικά με ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά:
10) Για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά μετά την συζήτηση με τον κ. Ηλία Σαρακενίδη και
την ανάλυση στη διαδικτυακή Εκτελεστική Γραμματεία και την Ολομέλεια που
πραγματοποιήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είμαστε σε αναμονή εν όψει της δημόσιας
διαβούλευσης.
Σχετικά με την επαναφορά του μισθού στα επίπεδα προ του 2012
11) Για την διαδικασία επαναφοράς του μισθολογίου στο 2012 θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση
μετά την προσεχή επαφή μας με τον κ. Π. Ζαμπίτη.
Εκκρεμείς δίκες:
12) Υπάρχουν δικαστικές διεκδικήσεις σε εκκρεμότητα για τις οποίες θα ενημερωθείτε με
νεότερη ανακοίνωση.
Για όσους κέρδισαν το νοσοκομειακό (οι 72 της 4ης ΥΠΕ)
13) Μετά από επανειλημμένες επαφές με το οικονομικό τμήμα της 4 ης ΥΠΕ το θέμα έχει ως
εξής: θα αναρτηθούν στο taxis πέραν της μισθοδοσίας του έτους και οι τόκοι υπερημερίας . Για
τα υπόλοιπα χρήματα οι βεβαιώσεις θα δοθούν, για τα αντίστοιχα έτη, χειρόγραφες ώστε οι
λογιστές να κάνουν συμπληρωματικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους. Για την αποστολή των
χειρόγραφων δηλώσεων θα υπάρξει ενημέρωση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο πρόεδρος
Σάββας Παρασκευόπουλος
Χειρ. Ουρολόγος

Η γενική γραμματέας
Νικολέττα. Μανιάτη
Γεν. Χειρουργός

