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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ   ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ     3ης ΥΠΕ 

        Την  ΔΕΥΤΕΡΑ  22/7/19  στο  αμφιθέατρο  του  νοσοκομείου  Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ  Θεσ/νίκης 
παρακαλούνται οι συνάδελφοι των Κ.Υ. Θεσ/νίκης της 3ης ΥΠΕ να προσέλθουν για την ψηφοφορία. 
ΠΡΩΤΗ συνεδρίαση στις 13:30, ΔΕΥΤΕΡΗ (τελική) 14:30. Ας επιδείξουμε συναδελφική αλληλεγγυη...
 
        Υπενθυμίζουμε ότι η βαθμολογική εξέλιξη πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, Ιούνιο και 
Δεκέμβριο αφού κατατεθεί ΑΙΤΗΣΗ και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ του ενδιαφερόμενου συναδέλφου στην 
αντίστοιχη ΥΠΕ. (ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ) . 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (4η ΥΠΕ)                                                                      

Έχουμε προτείνει στον διοικητή την απόσυρση των αξιολογήσεων. Έως τότε όπως σας είχαμε προτείνει 
και σε προήγουμενη ανακοίνωση να προσφύγετε σε ενστάσεις μετά τις απαράδεκτες βαθμολογίες που 
παρατηρήθηκαν και μάλιστα από κριτές που ούτε καν γνώριζαν τους κρινόμενους. Παρακολουθούμε το 
θέμα στενά και θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.                                                                        

ΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ                                                  

Σύντομα  εντός  των  επόμενων  ημερών  θα  ενημερωθείτε  για  νομικές  ενέργειες  που  αφορούν:
1)Την επαναφορά του μισθού στα προ του 2012 επίπεδα μετά την απόφαση του ΣτΕ.                     
2)Τις  αυξημένες  κρατήσεις  (πρόνοια  κλπ)  και  τα  αναδρομικά  τους.                        
3)Τις καθυστερήσεις πληρωμών των ΠΑΑ από το κλείσιμο του ιατρείου έως το ΦΕΚ.                

ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ  ΣΕ  ΟΛΟΥΣ  (ιδιαίτερα  σε  όσους  εντάχθηκαν  τελευταία)  να  έχουν  πρόσφατο 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ και έπισης να εκτυπώσουν όλοι από το ηλεκτρονικό 
σύστημα τις ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 2017 έως και ΙΟΥΛΙΟ του 
2019.                                                                         

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ                                                   

        Μετά τις καταγγελίες μας στην επιθεώρηση εργασίας και τις επισκέψεις που πραγματοποίησε, θα 
επανέλθουμε την ερχόμενη εβδομάδα για να δούμε αν έγινε συμμόρφωση σύμφωνα με τα έγγραφα που 
εξέδωσαν.  Αν  δεν  υπάρχει  επίλυση  θα  επανέλθουμε  με  νέα  καταγγελία.                    

                                      ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος                                         Νικολέτα Μανιάτη 
                    Χειρουργός Ουρολόγος                                                 Χειρουργός
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