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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
3η ΥΠΕ 

1. Σχετικά με την ανακοίνωση της 3ης ΥΠΕ με την οποία ζητείται να γίνει η επιλογή του
ασφαλιστικού φορέα από τους γιατρούς,  την Πέμπτη 29/10/15 θα έχουμε συνάντηση με
τους  νομικούς  συμβούλους  του  συλλόγου  μας  ώστε  να  δοθεί  μία  όσο  δυνατόν  πιο
τεκμηριωμένη νομική απάντηση.

2. Σχετικά με το νέο έγγραφο παρουσίας προσωπικού και μετά την άγνοια που δήλωσαν ο
διοικητής και αν. διοικητής της 3ης ΥΠΕ για το συγκεκριμένο έγγραφο, θεωρούμε ότι οι
συνάδελφοι πρέπει να τηρούν τον υπαλληλικό κώδικα και την δεοντολογία όπως έκαναν
πριν  την  εμφάνιση  του  μη  υπογεγραμμένου  αυτού  email.  Θεωρούμε  ότι  πέραν  της
υπογραφής  στο  βιβλίο  παρουσιών,  οποιαδήποτε  άλλη επιπλέον  απαίτηση  είναι  περιττή,
άσκοπη και συντελεί στη δημιουργία άσχημου κλίματος. 

3. Στη σημερινή συνάντηση της εκτελεστικής γραμματείας του συλλόγου μας με τον διοικητή
κ. Κύρκο, ο διοικητής, μετά από ερώτημά μας, ανέφερε πώς η κρίση των συναδέλφων, οι
οποίοι  δεν  κρίθηκαν  για  οποιοδήποτε  λόγο,  θα  γίνει  στο  εγγύς  μέλλον  και  πώς  έχει
αποστείλει  αίτημα  στο  υπουργείο  υγείας  για  τη  σύσταση του  συμβουλίου  κρίσης  όπως
είχαμε ζητήσει σε προηγούμενη συνάντηση μας.

4η ΥΠΕ
1. Συναντηθήκαμε σήμερα με τον διοικητή κ. Πλωμαρίτη ο οποίος μας ανέφερε επίσης

πως  έχει  αποστείλει  στο  υπουργείο  αίτημα  σύστασης  του  συμβουλίου  κρίσης  για  τους
συναδέλφους που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν κριθεί. 

2. Επίσης ο κ. Διοικητής μας ανέφερε πως μετά από νέο ερώτημα του προς το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους για την προϋπηρεσία μας, έχει απάντηση όπου το ΓΛΚ αναφέρει
πως δεν είναι δυνατόν να γίνει υπολογισμός ολόκληρης της προϋπηρεσίας σύμφωνα με την
υπάρχουσα νομοθεσία. Όπως λοιπόν αναφέρουμε εδώ και πολύ καιρό είναι απαραίτητο να
κατατεθούν και να ψηφιστούν οι τροπολογίες, για την προϋπηρεσία και για τη μείωση του
χρόνου για κατάταξη στο βαθμολόγιο, στο νομοσχέδιο που υποσχέθηκε ο υπουργός ότι θα
καταθέσει εντός του Νοεμβρίου.

Συνάδελφοι όσοι δεν  έχετε κριθεί  για οποιοδήποτε λόγο από την 3η και 4η ΥΠΕ, στείλτε
επειγόντως φαξ στο 2310228970 ή στο email του συλλόγου info@seypika-thes.gr στο οποίο να
δηλώνετε  ονοματεπώνυμο,  ειδικότητα,  ιατρείο  και  ΥΠΕ  που  υπηρετείτε  και  στοιχεία
επικοινωνίας.

 Τέλος σας θυμίζουμε εκ νέου ότι το Δ.Σ. καλεί τους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων και
ειδικά  παιδίατρους,  παθολόγους,  γενικούς  γιατρούς,  καρδιολόγους,  γυναικολόγους  κ.α.  να
δηλώσουν συμμετοχή στην εθελοντική ομάδα που οργανώνουμε για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής  κρίσης  στο  μεταναστευτικό.  Δηλώνουμε  συμμετοχή  στο  τηλέφωνο  του
συλλόγου 2310228406 ώρες 11.00-14.00, και στο φαξ: 2310228970. 

     ΓΙΑ              ΤΟ      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ          ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Η  ΓΕΝΙΚΗ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  

             Σάββας Παρασκευόπουλος                                           Νικολέττα Μανιάτη
                Χειρ.Ουρολόγος                                                             Χειρουργός
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