
ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ – ΠΕΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ
ΤΗΛ.228406,ΦΑΞ.2310228970                                                           website.www.seypika-thes.gr
ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37 4ος ΟΡΟΦΟΣ                                                               e  -  mail  .  info  @  seypika  -  thes  .  gr  
Τ.Κ.54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
                
                                               

Αρ.Πρωτ.   24                                                                                                                Θεσσαλονίκη 01/04/2015

 Προς
-3η ΥΠΕ Μακεδονίας
-4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης                                       

 :Κοινοποίηση
•   . .  Υπουργός Υγείας κ Π Κουρουμπλής
• . .  . . Αν Υπ Υγείας κ Α Ξανθος
• . .   . . Γ Γ Δημόσιας Υγείας κ Γ Μπασκόζος
•   ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ
•   3   4  Ιατρεία ΠΕΔΥ ης και ης ΥΠΕ 

Θέμα: “Σχετικά με τις κρίσεις των γιατρών - οδοντιάτρων 3ης και 4ης ΥΠΕ.”

Kύριοι , 
        :Σας εκφράζουμε την δυσαρέσκεια μας για τους κάτωθι λόγους

1.       3     Στην πρόσφατη δημοσίευση του ΦΕΚ της ης ΥΠΕ δεν συμπεριλαμβάνονται πολλοί 
           συνάδελφοι που είχαν κλείσει τα ιατρεία τους έγκαιρα και στη συνέχεια κέρδισαν 
 .    '      ασφαλιστικά μέτρα Κάποιοι από αυτούς παρ όλο που είχαν το δικαίωμα επαναλειτουργίας 

     .         του ιατρείου τους δεν το έπραξαν Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν ήταν τοπική 
          ;   απόφαση η μη κρίση των συναδέλφων ή από την κεντρική διοίκηση Υπενθυμίζουμε ότι σε 

1   2       .      η και η ΥΠΕ κρίθηκαν όλοι ανεξαιρέτως οι γιατροί Τρία τινά λοιπόν μπορεί να 
,     ,      1   2    συμβαίνουν ή υπάρχει άγνοια νόμων ή έχουν παρανομήσει σε η και η ΥΠΕ ή το 

          χειρότερο όλων υπάρχει τιμωρητική διάθεση προς τους συναδέλφους που άσκησαν ένδικα 
 .μέσα

2.  4             .Στην η ΥΠΕ είμαστε σε αναμονή του ΦΕΚ αλλά η διάθεση είναι δεδομένη Δώδεκα 
        συνάδελφοι όχι μόνο απολύθηκαν ενώ εκκρεμούσε δικαστική απόφαση ασφαλιστικών 

      (  )  μέτρων αλλά τους χρεώθηκε αναδρομική απόλυση πράγμα πρωτάκουστο με αποτέλεσμα 
    ,        να μη πληρωθούν επί τρίμηνο και μόνο μετά από προσφυγή στην επιθεώρηση εργασίας 

          . δικαιώθηκαν χωρίς βεβαίως να έχουν πληρωθεί για αυτές τις περικοπές ακόμη Φαίνεται 
      '    .  ότι στην περιφέρεια ισχύουν διαφορετικοί νόμοι απ ότι στο κέντρο Βέβαια 

           επιφυλασόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας αν δεν αποκατασταθούν άμεσα αυτές οι 
. αυθαιρεσίες

3.         : 1)   Τα επόμενα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσετε είναι με ποια διαδικασία 
    2)   ; 3)     20  θα ενταχθούν οι γιατροί με ποιο χρονοεπίδομα έχετε ενημέρωση για την ετία για 
   ;  4)         το βαθμό του διευθυντή Τι γίνεται με τους συναδέλφους που συμπλήρωσαν ή 

       ;συμπληρώνουν προϋπηρεσία που τους κατατάσει στον επόμενο βαθμό
                 Ο σύλλογος μας θα ενημερώσει δια ζώσης τους νέους διοικητές των ΥΠΕ όταν 

-        -       αναλάβουν όπως έκανε και με τους προηγούμενους και με τις προτάσεις του θα 
            συντελέσει στην καλύτερη λειτουργία του ΠΕΔΥ προς όφελος των πολιτών αλλά και του 

,      .ιατρικού νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού του ΠΕΔΥ

     ΓΙΑ              ΤΟ      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ          ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Η  ΓΕΝΙΚΗ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  
             Σάββας Παρασκευόπουλος                                           Νικολέττα Μανιάτη
                Χειρ.Ουρολόγος                                                             Χειρουργός
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