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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Μισθοδοσία επικουρικών γιατρών-οδοντιάτρων

Το θέμα της μισθοδοσίας των συναδέλφων μας έχει ήδη τεθεί στην
Ομοσπονδία, στο Υπουργείο Υγείας και στην 3η και 4η ΥΠΕ.
Σε πρωινή μας τηλεφωνική επικοινωνία με τη διευθύντρια Οικονομικού
της 4ης ΥΠΕ κ. Δαλδογιάννη, μας ανέφερε ότι χθες η ίδια μετέφερε τα εντάλματα
πληρωμών στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης όπου θα τα έβλεπε ο ελεγκτής
για να κάνει την εισήγηση στον επίτροπο. Αργά το μεσημέρι θα έχουμε νεότερα.
Στη συνέχεια επικοινωνήσαμε με τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ κ. Πλωμαρίτη,
ο οποίος μας ανέφερε ότι στην επαφή που είχε για το συγκεκριμένο θέμα με
τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας τον διαβεβαίωσε ότι το θέμα θα λυθεί ακόμα
και αν χρειαστεί να το φέρει στη Βουλή προς ψήφιση. Αυτή την απάντηση μας
ανέφερε ότι θα δώσει και στην επιτροπή των επικουρικών που θα τον
επισκεφθεί στις 9/11/2017.
Στη συνέχεια επικοινωνήσαμε με τον Υπουργείο Υγείας αναζητώντας
τον Υπουργό. Λόγω της παρουσίας του στη Βουλή, μας παρέπεμψαν σε
σύμβουλό του, η οποία μας ανέφερε ότι το ίδιο θέμα έχει αντιμετωπιστεί και τον
προηγούμενο χρόνο και ότι οπωσδήποτε θα λυθεί. Όταν της προτείναμε ότι

μιας και ο Υπουργός βρίσκεται στη Βουλή, γιατί δεν προκρίνεται η λύση μιας
επείγουσας τροπολογίας που θα λύνει το πρόβλημα οριστικά, μας απάντησε
ότι δεν υπάρχει λόγος και επίσης ότι δεν υπάρχει καμία κεντρική οδηγία από το
ελεγκτικό συνέδριο σχετικά με το θέμα. Μας ανέφερε ότι μπορεί να υπάρξει μια
μικρή καθυστέρηση στην επίλυση του θέματος. Της ζητήσαμε ούτως ή άλλως
να ενημερώσει τον Υπουργό για το επείγον της κατάστασης.
Σε χθεσινή επικοινωνία (7/11/2017) με τον Υποδιοικητή της 3ης ΥΠΕ κ.
Παύλο Παπαδόπουλο, που είναι και υπεύθυνος των οικονομικών, μας ανέφερε
ότι το θέμα το χειρίζεται ο ίδιος ο Διοικητής με τον Υπουργό Υγείας και ότι
επίσης το θέμα έχει συζητηθεί στο τελευταίο ΚΕΣΥΠΕ.
Συνάδελφοι το θέμα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό, το παρακολουθούμε στενά
και σε συνεργασία με τη νομική μας υπηρεσία, ώστε να μην υπάρχουν
παρενέργειες από πιθανές δράσεις.
Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά σας και σύντομα θα υπάρξει νέα
ενημέρωση.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος

Νικολέτα Μανιάτη

Χειρουργός Ουρολόγος

Γεν. Χειρουργός

