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                      ANAKOIN  ΩΣΗ

Συνάδελφοι
    Στις 27/05/19 έγινε η προγραμματισμένη συνάντηση του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. 
του συλλόγου μας με τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ κ. Πλωμαρίτη.
    Η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο του υπομνήματος που είχαμε καταθέσει στις 
αρχές του μήνα και περιελάμβανε 13 θέματα.
    Λόγω των ειδικών συνθηκών που προέκυψαν με τις εκλογές και την 
προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών επικεντρωθήκαμε στα θέματα που 
απαιτείται και μπορούν να λυθούν τις επόμενες εβδομάδες.

 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 Κλήθηκε ο διευθυντής οικονομικού κ. Σερίδης ο οποίος δεσμεύθηκε να 
απαντήσει την ερχόμενη Δευτέρα. Σχετικά με την εισφορά αλληλεγγύης που 
κρατήθηκε κακώς από τα τελευταία αναδρομικά στην 4η ΥΠΕ μόνο, 
συμφωνήσαμε να βρεθεί λύση ώστε να μην επιβαρυνθούν οι συναδελφοι. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ 4ης 
ΥΠΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΒΡΕΘΕΙ ΛΥΣΗ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

    Προέκυψαν μεγάλα προβλήματα που είναι αποδεκτά και από τον διοικητή 
και από τον υπουργό. Η επίσημη διαδικασία είναι η ΕΝΣΤΑΣΗ επί της 
απόφασης ζητώντας να τεκμηριωθεί αναλυτικά η βαθμολογία και μετά να 
προκύψουν όποιες νομικές ενέργειες απαιτηθούν.
    Η πρόταση του συλλόγου μας ήταν να ΑΚΥΡΩΘΕΙ η όλη διαδικασία με την 
σύμφωνη γνώμη του υπουργού βέβαια. Ο διοικητής δεσμεύθηκε να 
επικοινωνήσει με τον υπουργό και να διαβιβάσει την πρόταση με την οποία 
και ο ίδιος συμφώνησε. Θα θέσουμε το θέμα και στην Ομοσπονδία ώστε να 
ληφθεί πανελλαδική απόφαση.                                            

ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

    Για πολλοστή φορά ζητήσαμε απο τον διοικητή να συντονίσει την τεχνική 
υπηρεσία ώστε να μην υποστούμε τις απαράδεκτες συνθήκες προηγούμενων 
ετών. Ρητά αναφέραμε ότι θα αναγκασθούμε να προσφύγουμε στην 
επιθεώρηση εργασίας αν προκύψουν προβλήματα που δεν θα λύνονται 
άμεσα.



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ

    Επιδώσαμε εκ νέου στον διοικητή όλες τις ελλείψεις που μας έστειλαν τα 
Κ.Υ. της Θεσσαλονίκης, Σταυρούπολης, Ακροπόλεως, Γιαννιτσών, 
Ροδόπολης, Σουφλίου κ.α.
   Στα ίδια έντυπα περιλαμβάνονται και προβλήματα κλιματισμού, μόνωσης, 
σκεπάστρων κλπ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

   Προτείναμε την αγορά επιτραπέζιων υπολογιστών με την ευθύνη του σέρβις 
και της υποστήριξης στην υπηρεσία. Ενώπιον μας ο διοικητής επικοινώνησε 
με τον υπεύθυνο προμηθειών και ζήτησε να ξεκινήσει η διαδικασία για την 
προμήθεια τους.

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

   Τα προηγούμενα χρόνια μετά από αίτημα μας ο διοικητής είχε αποστείλει 
στα νοσοκομεία έγγραφο (δις) που ζητούσε να μην αποστέλλονται οι ασθενείς 
για συνταγογράφηση και παραπεμπτικογραφία στα Κ.Υ.,αλλά δυστυχωώς 
αυτό δεν είχε αποτέλεσμα.
   Ο διοικητής μας ζήτησε να υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις για να 
λυθεί το θέμα.

 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

   Η διαδικασία που πρέπει να γίνει προφανώς δεν μπορεί να συζητηθεί στην 
συγκεκριμένη χρονική διαδικασία. Ακολουθούμε το θέμα στο οποίο θα 
επιμείνουμε.

 ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

   Φυσικα ο διοικητης συμφωνησε.

 Συναδελφοι
   Η χρονική περίοδος που διανύουμε σε καμία περίπτωση δεν σταματά τις 
ενέργειες του συλλόγου για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την 
μισθολογική αναβάθμιση μας. Σύντομα θα υπάρξει και ενημέρωση από τους 
νομικούς μας.

 

        ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος                                       Νικολέτα Μανιάτη 
Χειρουργός Ουρολόγος                                            Χειρουργός
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