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Συνάδελφοι

       Το προεδρείο του ΔΣ συναντήθηκε στις 27 Μαΐου με τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ (όπως 
σας ενημερώσαμε σε ανακοίνωση αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στις 28/05) και στις 
28 Μαΐου με τον Διοικητή και τους υποδιοικητές της 3ης ΥΠΕ. Η ενημέρωση γι’ αυτή τη 
συνάντηση  καθυστέρησε  μέχρι  σήμερα  λόγω  της  δέσμευσης  και  των  δυο  ΥΠΕ  για 
πλήρη ενημέρωση σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων μας έως τη Δευτέρα 3/6.

   Σήμερα  λοιπόν  επισκεφθήκαμε  τις  ΥΠΕ  για  συνάντηση  με  τον  υποδιοικητή 
οικονομικών της 3ης ΥΠΕ και τον Διευθυντή οικονομικής οργάνωσης της 4ης ΥΠΕ.

3  η   ΥΠΕ

Μισθολογικά: Ήδη οι συνάδελφοι έχουν διαπιστώσει από τα εκκαθαριστικά τους ότι 
έχει  αποκατασταθεί  η  κατά  100  ευρώ  επιπλέον  κράτηση  το  μήνα.  Σχετικά  με  τα 
αναδρομικά που αφορούν  την  κράτηση αυτή για τα  έτη  2017 και  2018 είμαστε  εν 
αναμονή να δούμε την απόφαση που θα λάβει η υπηρεσία (έως την Δευτέρα) και θα 
αποφασίσουμε αναλόγως. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τα εκκαθαριστικά σχετικά με τις 
φορολογικές δηλώσεις άρα οι γιατροί της 3ης ΥΠΕ καταθέτουν κανονικά τις δηλώσεις 
τους. Ο χρόνος διαθεσιμότητας έχει υπολογιστεί για το προσωπικό της 3ης ΥΠΕ. 

Για τη συμμετοχή στα προγράμματα των νοσοκομείων για τους γιατρούς  της ΠΦΥ 
παρά την ύπαρξη νομοθετικής ρύθμισης δεν έχει βρεθεί τρόπος εφαρμογής του για 

όσους το επιθυμούν.

Συνταγογράφηση (αντιγραφή από νοσοκομεία): υπεύθυνοι για την συνταγογράφηση 
και την παραπομπή είναι μόνο οι θεράποντες και δεν υποχρεωμένοι οι γιατροί των ΚΥ 
να αντιγράφουν.

Εκτυπωτές και υπολογιστές:  Για την ανανέωση των εκτυπωτών και των κομπιούτερ 
ήδη υπάρχει η δέσμευση για την προμήθεια νέων σταθερών και lap top υπολογιστών. 
Ήδη υπάρχουν σε εξέλιξη 3 διαγωνισμοί

http://www.seypika-thes.g/


Για τις ελλείψεις και τις βλάβες: υποσχέθηκαν την επίλυση των προβλημάτων

Το μεγάλο πρόβλημα των κλιματιστικών: για άλλη μια φορά χάθηκε  ο χρόνος που 
χρειαζόταν για να επιλύσουν το πρόβλημα και πλέον, εν μέσω θέρους, θα υπάρξουν 
μόνο παρεμβάσεις διορθωτικές. 

Σίτιση εφημερευόντων ΚΥ Ευόσμου: υποσχέθηκαν ότι θα υπάρξει επίλυση μέσω του ν. 
Παπανικολάου

ΦΕΚ γιατρών που έκλεισαν ιατρεία τον Δεκέμβρη του 18: Το ΦΕΚ είναι στο εθνικό 
τυπογραφείο και παλεύουμε την άμεση δημοσίευσή του.

4  η   ΥΠΕ

Εκκρεμότητα υπάρχει και είμαστε εν αναμονή για την απάντηση από το taxis σχετικά με 
το  λάθος  στα  εκκαθαριστικά. Αυτός  είναι  ο  λόγος  και  παρακαλούμε  τους 
συναδέλφους  να  περιμένουν  νεότερη  ανακοίνωση  πριν  οριστικοποιήσουν  την 
φορολογική τους δήλωση

Κρατήσεις:  στην μισθοδοσία του Ιουλίου θα αρχίσει η σωστή παρακράτηση.  Για τις 
λανθασμένες  κρατήσεις του 2017 και 2018 είμαστε εν αναμονή της απάντησης 

Παρακαλούνται όλοι  οι  υπεύθυνοι  των ΚΥ να ενημερώνουν άμεσα τη 
διοίκηση και να κοινοποιούν στον Σύλλογο τα προβλήματα σχετικά με 
τον  κλιματισμό.  Υπάρχει  απόφαση  του  ΔΣ  για  προσφυγή  στην 
Επιθεώρηση Εργασίας
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