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Συνάδελφοι,

       Σήμερα πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δ.Σ. του συλλόγου και αναλύθηκε η τρέχουσα
κατάσταση. Συνοπτικά τα θέματα έχουν ως εξής:

      1.Σχετικά με τα μισθολογικά των συναδέλφων ΠΑΑ. 
Ενημερώσαμε  το  Δ.Σ.  για  τις  συνεχείς  ενέργειες  σε  τοπικό  επίπεδο αλλά και  σε  επίπεδο
υπουργείου για την ολοκλήρωση της 2ης δόσης των αναδρομικών αλλά και την χορήγηση του
επιδόματος θέσης δ/ντου και την διόρθωση της κράτησης για την πρόνοια που πρέπει να είναι
2,9  ευρώ  και  όχι  περί  τα  100  ευρώ  που  ισχύει  στην  3η και  4η ΥΠΕ.  Σημειωτέον  αφού
συγκεντρώσαμε εκκαθαριστικά και των επτά ΥΠΕ παρατηρήσαμε ότι στις μοναδικές ΥΠΕ
που γίνεται υπερβολική κράτηση (4%) για την πρόνοια είναι η 3η και η 4η ενώ στις υπόλοιπες
πέντε είναι 2,9 ευρω. Επίσης το επίδομα θέσης δ/ντου μέχρι στιγμής  χορηγείται στην 1η, 5η

και 7η ΥΠΕ. Η απόφαση του Δ.Σ. είναι να αναμένουμε και τον επόμενο μήνα και επί νέας
καθυστέρησης να προσφύγουμε με κάθε νόμιμο μέσο σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις των
νομικών μας. 
2.Παράταση θητείας επικουρικών γιατρών. 
Όπως προτείναμε και στην επιτροπή κοιν.  Υποθέσεων της Βουλής, δόθηκε παράταση στη
θητεία των επικουρικών γιατρών. Το θέμα είναι ότι αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος του
νομοσχεδίου  για  να  δούμε  ακριβώς  ποιους  αφορά.  Για  το  λόγο  αυτό  αποφασίσαμε  να
πραγματοποιήσουμε πλήρη καταγραφή των επικουρικών γιατρών σχεδιάζοντας  μια φόρμα
την οποίαν πρέπει άμεσα, έως την Δευτέρα 10/4/17, να συμπληρώσουν οι επικουρικοί
γιατροί της 3ης και 4ης  ΥΠΕ και να την αποστείλουν στο φαξ του συλλόγου 2310228970.
Την  Τρίτη  11/4/17  αντιπροσωπεία  επικουρικών  συνοδευόμενη  από  τον  πρόεδρο  της
Ομοσπονδίας κ.  Ψυχάρη θα επισκεφθούν τον Γ.Γραμματέα υπεύθυνο για το ΠΕΔΥ κ . Σ.
Βαρδαρό για να διευκρινίσουν  το άρθρο 103 που αφορά τους  επικουρικούς  γιατρούς  και
γενικά για τα θέματα που τους αφορούν.

3.Το ωράριο στην 3  η   ΥΠΕ. 
Θα αναπροσαρμοστεί, πιθανώς από 6/6/17 και θα είναι 7πμ έως 14μμ και 13μμ έως 20μμ.

4.Σχετικά με τους συναδέλφους που υπηρετούν με δικαστικές αποφάσεις.
Προτείνουμε  πριν  υποβάλλουν  οποιαδήποτε  αίτηση  στην  ΥΠΕ να  ενημερωθούν  από  τον
σύλλογο για το κείμενο που πρέπει να αναγραφεί. Σύντομα να γίνει αναλυτική ενημέρωση.

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος                                       Νικολέτα Μανιάτη  Χειρουργός
Ουρολόγος                                                    Χειρουργός
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