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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την  Παρασκευή  23/6/17  πραγματοποιήθηκε

προγραμματισμένη  συνάντηση  του  Δ.Σ.  του  συλλόγου  με  τους

διοικητές της 3ης και 4ης ΥΠΕ σχετικά με τα εκκρεμή θέματα μας. 

3  η   ΥΠΕ 

Στην  συνάντηση  μετείχαν  οι  αρμόδιοι  Διευθυντές  και

Προϊστάμενοι  των  τμημάτων  προσωπικού  και  μισθοδοσίας  όπως

επίσης και η νομική σύμβουλος της ΥΠΕ. Με ιδιαίτερη έκπληξη,

και  μετά  από επίμονες  ερωτήσεις  σχετικά με  τη  μη επίλυση του

θέματος  των αναδρομικών,  λάβαμε  την  απάντηση  εκ  μέρους  του

οικον.  Τμήματος   ότι   ΔΕΝ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ  ΚΑΤΑ  ΤΗ

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ Β΄ ΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ!!! Στο

ερώτημα γιατί αυτό δεν μας το ανέφεραν ρητώς εδώ και έναν χρόνο

κατά  τον  οποίον  έχουμε  κάνει  δεκάδες  επισκέψεις  στην  ΥΠΕ

σχετικά με το θέμα όπως επίσης και στις αρμόδιες υπηρεσίες του

Υπ. Υγείας, η απάντηση ήταν ότι πιέστηκαν από εμάς!!! Ζητήσαμε

να μας δοθεί γραπτώς η απάντηση ώστε να πράξουμε ανάλογα και η

νομική σύμβουλος της ΥΠΕ δεσμεύθηκε να μελετήσει το θέμα ώστε

να υπάρχει μια τελική απάντηση. Ενημερώσαμε βέβαια τον διοικητή

ότι  οι  συνάδελφοί  μας  από  το  Β΄  Νοσοκομείο  ΙΚΑ  που

αποσπάστηκαν  σε  νοσοκομεία  ήδη  έχουν  πληρωθεί  το  πλήρες

χρονοεπίδομα και μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο νυν υποδιοικητής

της 4ης ΥΠΕ κ. Θεοδωρίδης όπως και ότι το πλήρες χρονοεπίδομα
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έλαβαν και οι συνάδελφοι της 1ης , 2ης , 5ης , 6ης  (όχι όλοι ακόμη) και

7ης  ΥΠΕ .

Σχετικά  με  το  επίδομα  Διευθυντού  (62,4)  και  την  ορθή

παρακράτηση  των  2,9  ευρώ  τον  μήνα  για  την  πρόνοια,

διαπιστώσαμε πλήρη ασυνεννοησία των υπηρεσιών, την οποία και

τους επισημάναμε,  ώστε να συντονιστούν για να ολοκληρωθεί  το

θέμα  το  οποίο  πρώτοι  εμείς  το  είχαμε  αναδείξει  εδώ  και  παρά

πολλούς μήνες και  μάλιστα από τον προηγούμενο χρόνο. Φυσικά

και δεν υπήρχε αντίρρηση ότι αυτά τα δικαιούνται οι γιατροί και θα

χορηγηθούν.

     Πρόβλημα  προέκυψε  με  τις  επιτροπές  κρίσεων  (για  τους

γιατρούς  που  δεν  κρίθηκαν)  σχετικά  με  το  οποίο  είχαμε  την

ενημέρωση ότι εκπρόθεσμα στάλθηκαν στο Υπουργείο και γι’ αυτό

θα κατατεθεί νέα τροπολογία, ο Διοικητής μας επέδωσε το έγγραφο

που εμπρόθεσμα έστειλε  (σύμφωνα με τον νόμο έως 30/4/17) προς

το Υπουργείο για την σύσταση των επιτροπών. Με το θέμα αυτό

ασχολήθηκε το Σάββατο η ΕΓ της ΠΟΣΕΥΠ ΠΕΔΥ και θα υπάρξει

παρέμβαση  στο  Υπουργείο.  Για  τους  επικουρικούς  γιατρούς  μας

ενημέρωσαν  ότι  για  όσους  προσλήφθηκαν  πριν  το  2016

επαναπροσλαμβάνονται άμεσα αλλά για όσους προσλήφθηκαν μετά

το  2016  προκηρύσσονται  θέσεις  στα  Νοσοκομεία  και  γίνεται

προσπάθεια για νομοθετική ρύθμιση

4  η   ΥΠΕ

     Σχετικά  με  την  β΄  δόση  των  αναδρομικών  θα  γίνει  νέα

ενημέρωση καθώς η 4η ΥΠΕ περίμενε την διευθέτηση της β΄ δόσης

από την 3η  ΥΠΕ ώστε να δράσει ανάλογα. 

         Θέσαμε στον διοικητή το θέμα των ελλείψεων σε κλιματιστικά

και  με  την  αρμοδία  Διεύθυνση  συμφωνήσαμε  να  δοθούν  την

Δευτέρα  αναλυτικά  οι  ελλείψεις  ώστε  οι  προμήθειες  να  γίνουν
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συνολικά  διότι  σε  άλλη  περίπτωση  θα  έχουμε  μεγάλες

καθυστερήσεις.    Παρακαλούμε  τους  συνάδελφους  διευθυντές

όλων των ιατρειών Μακεδονίας-Θράκης δηλαδή 3ης και 4ης ΥΠΕ

να  αναφέρουν,  άμεσα,   στη  διοίκηση  τις  ελλείψεις  σε  ψύξη-

θέρμανση  και  να  το  κοινοποιήσουν  στο  σύλλογο  ώστε  να

πιέσουμε  για  την  τακτοποίηση  των  εκκρεμοτήτων.  Η

κοινοποίηση αν είναι δυνατόν να γίνει εντός της ημέρας.

Να σημειώσουμε ότι σε αντίθεση με την 3η ΥΠΕ, το επίδομα θέσης

δόθηκε,  η  κράτηση  για  την  πρόνοια  είναι  η  ορθή,  δόθηκαν

αναδρομικά  οι  διαφορές  και  σταμάτησε  η  φορολόγηση  του

επιδόματος βιβλιοθήκης. 

     Σχετικά με τις επιτροπές κρίσεων επίσης ζητήθηκε εμπρόθεσμα

από  το  υπουργείο  η  σύστασή  τους  αλλά  προέκυψε  μια  ορθή

επανακοινοποίηση μετά την λήξη της προθεσμίας, με το ίδιο βέβαια

πρωτόκολλο.  Θα  διερευνήσουμε  αν  αυτό  προκαλεί  κώλυμα  στο

Υπουργείο. 

     Το  Σάββατο  24/6/17  πραγματοποιήθηκε   στην  Αθήνα

συνεδρίαση της εκτελεστικής γραμματείας  της Ομοσπονδίας, στην

οποία μετέχει ο πρόεδρος του συλλόγου και στην οποία τέθηκαν τα

ανωτέρω θέματα και άλλα για τα οποία θα σας ενημερώσουμε μετά

τη  συνεδρίαση  Δ.Σ.  του  συλλόγου  μας  που  θα  πραγματοποιηθεί

εντός της εβδομάδος.

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος                                       Νικολέτα Μανιάτη
Χειρουργός  Ουρολόγος                                                    Χειρουργός
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