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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σχετικά με τους επικουρικούς γιατρούς:

 Έγινε την Τετάρτη 12/4/17 το μεσημέρι συνάντηση αντιπροσωπείας τους με την παρουσία
της κας Β. Ανεμοδουρά με τον κ.Στ.  Βαρδαρό. Διευκρινίστηκε ότι  οι έχοντες έναν χρόνο
προϋπηρεσία συνεχίζουν και τον επόμενο, όπως επίσης υπάρχει θετική προοπτική για τους
διανύοντας το 2ο και 3ο έτος να συνεχίσουν και το επόμενο. Φυσικά απαιτείται η έκδοση
διευκρινιστικής εγκυκλίου από το υπ. Υγείας. Σε προσωπική τηλεφωνική  επικοινωνία που
είχαμε με την νομικό του υπουργείου κα. Ξ. Παπαδοπούλου, μας ανέφερε ότι το πνεύμα
του  νόμου  είναι  όπως  το  εξηγούμε  εμείς,  δηλαδή  να  δοθεί  η  παράταση  στους  ήδη
υπηρετούντες ανεξαρτήτως της προηγούμενης προϋπηρεσίας τους. Αυτά βέβαια πρέπει να
αποτυπωθούν και στην διευκρινιστική εγκύκλιο που αναμένουμε μετά το Πάσχα όπως μας
ανέφερε. 

Σχετικά με την 3η ΥΠΕ

Η  κα.  Ανεμοδουρά  (την  οποία  ευχαριστούμε  θερμά) εκ  μέρους  μας  επισκέφθηκε  το
αρμόδιο γραφείο στο υπ.  Υγείας που ασχολείται  με την β'  δόση των αναδρομικών των
συναδέλφων  ΠΑΑ.  Η  διευθύντρια  ενώπιον  της  επέδωσε  ιδιόχειρο  σημείωμα  στην
γραμματέα  της,  για  να  το  επιδώσει  στην  αρμόδια  υπάλληλο  που  απουσίαζε  για  την
ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Σχετικά με την 4η ΥΠΕ 

Σήμερα 13/4/17 μετά από τηλεφωνική μας επικοινωνια με την αρμόδια υπάλληλο,  μας
ενημερωσε  οτι  στην  επόμενη  μισθοδοσία  θα  δοθεί  το  επίδομα  θέσης  διευθυντή  62,40
ευρώ και μάλιστα αναδρομικά. Σχετικά με την κράτηση υπέρ πρόνοιας 4%, που κατ' εμάς
είναι 2,9 ευρω τον μήνα, μας ανέφερε οτι δεν είναι έτοιμοι για να το υλοποιήσουν.

Συνάδελφοι είμαστε σε εγρήγορση για όλα τα θέματα μας.

Σας ευχόμαστε καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα! 
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