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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά τη σημερινή μας επίσκεψη στην 3η και 4η ΥΠΕ προέκυψαν τα εξής:
1. Η 3η ΥΠΕ έχει αποστείλει στο Υπουργείο Υγείας (και έχει παραληφθεί) το 

σχέδιο διαπιστωτικών πράξεων.  Αναμένεται  τάχιστα το  Υπουργείο  Υγείας, 
αφού λάβει την βεβαίωση πίστωσης από το Γ.Λ.Κ., να την επιστρέψει στην 
ΥΠΕ  ώστε  αυτή  να  ζητήσει  από  την  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  τη 
δημοσίευση του πολυαναμενόμενου Φ.Ε.Κ..

2. Η 4η ΥΠΕ δεν έχει αποστείλει ακόμα το σχέδιο διαπιστωτικών πράξεων στο 
Υπουργείο  Υγείας,  διότι  ο  νέος  διοικητής  ανέλαβε  μόλις  σήμερα  τα 
καθήκοντα  του.  Η  υπεύθυνη  υπάλληλος  μας  διαβεβαίωσε  ότι  έως  την 
ερχόμενη  Τετάρτη  θα  έχει  αποσταλλεί  στο  Υπουργείο  Υγείας  ώστε  να 
ακολουθήσει την προαναφερόμενη πορεία. 

Να σημειώσουμε ότι στο σχέδιο διαπιστωτικών πράξεων της 3η και 4ης ΥΠΕ δεν 
συμπεριλαμβάνοται οι συνάδελφοι που δεν είχαν κλείσει τα ιδιωτικά τους ιατρεία (σε 
αντίθεση με την 1η και 2η ΥΠΕ που συμπεριλαμβάνονται όλοι). 

3. Σχετικά με το νοσοκομειακό επίδομα, για πολλοστή φορά επικοινωνήσαμε με 
τον νομικό κ. Χαϊκάλη, απο τον οποίο ζητήσαμε έγγραφη ενημέρωση για την 
πορεία του θέματος και αναμένουμε την απάντηση του.

4. Όσον  αφορά  στις  υπερωρίες  του  2012-2013  που  δεν  δόθηκαν,  υπήρξε 
εμπλοκή με τον  πάρεδρο και  ως  εκ  τούτου το  μόνο που απομένει  είναι  η 
δικαστική διεκδίκηση. Ο νομικός κ. Ηλίας Σαρακενίδης που συνεργάζεται με 
τον σύλλογο, τις επόμενες ώρες θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του συλλόγου 
(www.seypika-thes.gr)  σχετική  ενημέρωση.  Φυσικά  όπως  είναι  η  πάγια 
τακτική  του  συλλόγου,  ο  καθένας  μπορεί  να  προχωρήσει  στη  δικαστική 
διεκδίκηση με όποιον νομικό σύμβουλο επιθυμεί, ατομικά ή ομαδικά. 

    Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Χαρούμενες Εορτές και το νέο έτος να 
βρει τον κλάδο μας με καλύτερες συνθήκες εργασίας.
 

                                 Για      το     Διοικητικό     Συμβούλιο

 Ο     Πρόεδρος                                                        Ο   Γενικός  Γραμματέας

Σάββας Παρασκευόπουλος                                         Νικολέττα   Μανιάτη
Χειρ.Ουρολόγος                                                           Χειρουργός
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