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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σύμφωνα  με  διοικητικούς  παράγοντες  αφορά  μόνον  τους  Π.Ε.  γιατρούς
οδοντιάτρους.  Κατά  την  γνώμη  μας  δεν  αφορά  ούτε  αυτούς  αλλά  για  να
καλύψουμε τους  συναδέλφους  μας προτείνουμε  να συμπληρώσουν και  να
παραδώσουν ανά ιατρείο στον σύλλογο την φόρμα της ΑΔΕΔΥ που έχουμε
αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας(μόνο οι Π.Ε.).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Μετά και την νέα γνωμοδότηση νομικού ειδικού στο θέμα θα ενημερωθεί το
υπουργείο  εργασίας  αλλά  και  οι  ΥΠΕ  και  θα  ζητηθεί  να  γίνουν  οι  ορθές
κρατήσεις  και  φυσικά  η  επιστροφή  των  αχρεωστήτως  καταβληθέντων.  Τις
επόμενες  ημέρες  θα  κατατεθεί  εκ  μέρους  του  συλλόγου  εξώδικο  που  θα
αφορά στα μέλη μας και ως εκ τούτου θα είναι ονομαστικό. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΩΝ Κ.Υ. ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ
Εδώ  η  διοίκηση  αυθαιρετεί  και  επί  πλέον  καταφεύγει  σε  τεχνάσματα
προσδίδοντας  στους  γιατρούς  διπλή  υπόσταση  δηλ.  θεραπευτή  και
οικογενειακού. Ταυτόχρονα δεν το κάνει  επίσημα με τυπικό έγγραφο αλλά
αναθέτει  σε  υπαλλήλους  να  ενημερώσουν  τους  γιατρούς  ακόμη  και
τηλεφωνικά.  Ήδη  η  νομική  μας  υπηρεσία  επεξεργάζεται  το  θέμα.
Παρακαλούμε  τους  συναδέλφους  που  θίγονται  από  την  διαδικασία  να
ενημερώνουν άμεσα τον σύλλογο.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Στην 4η ΥΠΕ δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ Γ 643 με ημερομηνία 7 Ιουνίου 2018 (έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας) και άρα η μισθοδοσία τους ως ΠΑΑ ισχύει
από αυτή την ημερομηνία.
Στην  3η  ΥΠΕ  αναμένονται  για  να  αποσταλούν  για  ΦΕΚ  (έφυγαν  από  το
υπουργείο προ μιας εβδομάδας).

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΚΕΠΑ
Σύμφωνα  με  απόφαση  που  εκδόθηκε  την  προηγούμενη  Παρασκευή
καταργείται η εισφορά.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΕ  ΕΓΓΡΑΦΟ  ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Στάλθηκε επιστολή και διανεμήθηκε μέσω ΥΠΕ που αναφέρει ότι οι ειδικές
καρδιολογικές  εξετάσεις  που  συνταγογραφούν  οι  γιατροί  των  Κ.Υ.  δεν  θα
γίνονται αν δεν ελεγχθούν πρώτα οι ασθενείς από τα εξωτερικά ιατρεία του
νοσοκομείου!!!  Όπως  είναι  κατανοητό  αυτό  αποτελεί  υποβάθμιση  και
απαξίωση  των  γιατρών  των  Κ.Υ.  και  επί  πλέον  αν  βρει  και  μιμητές  θα
λειτουργήσει ως βόμβα στα θεμέλια της Δημόσιας Π.Φ.Υ.. φυσικά και το ίδιο
ισχύει και για τους συμβεβλημένους ή πιστοποιημένους γιατρούς. Θα δοθεί
από τον σύλλογο η πρέπουσα απάντηση...

ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την ομάδα των νομικών κ.κ. Μιχαήλ-
Ζαμπίτη  ενημερωθήκαμε  ότι  δόθηκε  παράταση  έως  τις  22  Ιουνίου  να
υποβάλλουν  ενδιαφέρον  οι  συνάδελφοι.  Στην  ιστοσελίδα  μας  είναι
αναρτημένη η ανακοίνωση που αφορά στην τριτανακοπή 22/05/2018.
Συνοπτικά να αναφέρουμε ότι  η  τριτανακοπή είναι  το  πρώτο βήμα για να
διεκδικηθούν μισθοί αναδρομικά σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, για τα
δικά  μας  μέλη  το  διάστημα  είναι  από  την  ένταξη  στην  ΠΑΑ  έως  τον
2/18.Δυστυχως θα χρειαστεί να προσφύγουμε και για το διάστημα από τον
2/18 ως τώρα και για την συνεχεία φυσικά γιατί το υπ. υγείας δεν φαίνεται
διατεθειμένο να υλοποιήσει την απόφαση του ΣτΕ για επαναφορά των μισθών
στην προ του 2012 περίοδο.

Συνάδελφοι όπως είναι κατανοητό πολλά θέματα είναι σε εκκρεμότητα
ενώ νέα παρουσιάζονται συνεχώς. Δυστυχώς δεν λύνονται με μαγικό τρόπο
και  επί  πλέον πρέπει  να διασφαλίσουμε ότι  οι  προτεινόμενες λύσεις  είναι
ασφαλείς για τους συνάδελφους και δεν αντίκεινται στον υπαλ. κώδικα. Τα
διάφορα  παράπονα  που  ακούγονται  καλό  θα  είναι  να  απευθύνονται  κατ'
ευθείαν στα μέλη του ΔΣ που από την άλλη δεν μπορούν να γνωρίζουν τα
ειδικά  θέματα  όλων  των  ιατρειών  αν  δεν  ενημερωθούν.  Παρακαλούμε  να
επισκεφτέστε την ιστοσελίδα του συλλόγου και να προτείνετε ιδέες για την
βελτίωση της. Ζητούμε από τους συνάδελφους που για οποιοδήποτε λόγο δεν
είναι εγγεγραμμένοι στο σύλλογο να το κάνουν άμεσα για να μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου μας...

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος                                       Νικολέτα Μανιάτη
Χειρουργός  Ουρολόγος                                                    Χειρουργός
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