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Του σωματείου εργαζομένων με την επωνυμία Σύλλογος Επιστημονικού

και  Υγειονομικού  Προσωπικού  ΕΟΠΥΥ  –  ΠΕΔΥ  Θεσσαλονίκης  –  Βορείου

Ελλάδος,  που  εδρεύει  στη  Θεσσαλονίκη  (οδός  Αγγελάκη  37)  και

εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Ηλία  Θεοδωρίδη  του  Ιωάννη,  υποδιοικητή  της  4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ»  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  (4η ΥΠΕ),  κατοίκου  Θεσσαλονίκης

(Αριστοτέλους 16) και εκπροσωπείται νόμιμα. 

Με έκπληξη παραλάβαμε την από 15-09-2017 εξώδική σας, με την οποία

μας καταλογίζετε  την προβολή «ανυπόστατων και  ψευδών ισχυρισμών»,

που ισχυρίζεστε ότι περιέχονται στην από 26-06-2017 και με αρ. πρωτ. 162

ανακοίνωση  του  Συλλόγου,  επικαλούμενος  ότι  δήθεν  σχετική  νύξη

ενυπάρχει και στην από 20-07-2017 και με αρ. πρωτ. 171 ανακοίνωση του

Συλλόγου.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα : 

I)  Κατ’  αρχάς  πρέπει  να αναφέρουμε  ότι  η  ανωτέρω από 26-06-2017

ανακοίνωση εξεδόθη προς ενημέρωση των μελών του Συλλόγου μας, για

πολλά ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο με την 3η όσο

και με την 4η ΥΠΕ και αφού προηγήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. του συλλόγου

την Παρασκευή 23/6/17 με τους διοικητές της 3ης και 4ης ΥΠΕ, μεταξύ άλλων

και σχετικά : 

Α) με το επίδομα Διευθυντού (62,4) και την ορθή παρακράτηση των 2,9

ευρώ τον μήνα για την πρόνοια,

Β) με τη συγκρότηση των επιτροπών κρίσεων (για τους συναδέλφους μας

ιατρούς που δεν κρίθηκαν μέχρι τη συνάντηση) 

Γ)  με  τη  β΄  δόση  αναδρομικής  καταβολής  του  χρονοεπιδόματος  των

συναδέλφων,  αφού  παρά τις  υποσχέσεις  της  3ης και  4ης ΥΠΕ,  μετά  από



επίμονες ερωτήσεις σχετικά με τη μη επίλυση του θέματος αυτού, λάβαμε

την  απάντηση  εκ  μέρους  του  οικονομικού  τμήματος,  ότι  οι  ιατροί  των

ανωτέρω  δύο  (2)  ΥΠΕ  δεν  δικαιούνται  τη  β΄  δόση  των  ανωτέρω

αναδρομικών. 

II) Στα πλαίσια της συζήτησης αναφέραμε μεταξύ άλλων στους αρμοδίους

ότι οι συνάδελφοί μας ιατροί που υπηρετούν σε άλλες ΥΠΕ (1η, 2η, 5η, και

7 η ΥΠΕ), καθώς και η πλειοψηφία των συναδέλφων μας της 6ης  ΥΠΕ,

ορθά έλαβαν  το πλήρες χρονοεπίδομα, σε αντίθεση με τους συναδέλφους

μας της 3ης και 4ης ΥΠΕ και ότι οι συνάδελφοί μας από το Β    Νοσοκομείο ΙΚΑ

που  αποσπάστηκαν  σε  νοσοκομεία  ήδη  έχουν  πληρωθεί  το  πλήρες

χρονοεπίδομα,  ότι  μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται το δικό σας όνομα,

όπως  προέκυψε  από  επίσημο  έγγραφο  που  έχει  αποστείλει  το  Γ.Ν.

Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος.

Η αναφορά αυτή αποτελούσε ένα από τα επιχειρήματα του Συλλόγου για

να υποστηρίξει τις θέσεις του, σχετικά με την άδικη και παράνομη εξαίρεση

ειδικά των ιατρών της  3ης και 4ης ΥΠΕ, από την αναγνώριση του χρόνου

προϋπηρεσίας τους, του δικαιούμενου χρονοεπιδόματος, αλλά και από την

καταβολή των δικαιουμένων αναδρομικών αποδοχών τους. 

III)  Επομένως  εμείς  δεν  θεωρούμε  προσβολή  ή  εκμετάλλευση,  την

αναγνώριση της προϋπηρεσίας ενός εργαζομένου ή την έγκριση και την

πληρωμή των δικαιουμένων αναδρομικών αποδοχών του κι αυτή ήταν και η

αιτία  που  προς  επίρρωση  των  θέσεων  του  Συλλόγου  και  για  να

καταδείξουμε την ανακόλουθη και έκνομη συμπεριφορά της 3ης και 4ης ΥΠΕ,

προβάλλαμε τα ανωτέρω επιχειρήματα. Δηλαδή είναι σαφές και από την

ανακοίνωσή μας ότι επικροτούμε και θεωρούμε ορθή την αναγνώριση της

προϋπηρεσίας για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου χρονοεπιδόματος και

μάλιστα αναδρομικά. 

IV) Η αντίθετη άποψη που εσείς εκφράζετε στην εξώδική σας, αποτελεί

διαστρέβλωση  των  θέσεων  και  των  απόψεών  μας,  αλλά  και  προφανή

προσπάθεια να αμφισβητήσετε την ηθική και την ποιότητά μας, σχετικά με

την άσκηση των συνδικαλιστικών μας καθηκόντων και την προσπάθειά μας



να  τηρηθούν  οι  κείμενες  διατάξεις  και  οι  αρχές  της  ίσης  και  δίκαιης

μεταχείρισης όλων των ιατρών, όλων των ΥΠΕ και να προασπίσουμε τα

έννομα συμφέροντα και τα δικαιώματα των μελών του Συλλόγου μας. 

Πραγματικά  απορούμε  για  ποιο  λόγο  εκλάβατε  ως  προσβλητικό  ένα

επιχείρημα που θεωρούμε νόμιμο, ορθό και δίκαιο, αλλά και το γεγονός ότι

στην ανακοίνωσή μας καθιστούμε σαφές πως ορθά εγκρίθηκε η καταβολή

των αναδρομικών και  ότι  δεν  είναι  δυνατόν να υπάρχει  παραβίαση των

διατάξεων  του  νόμου  και  άρνηση  αναγνώρισης  της  προϋπηρεσίας  και

αναδρομικής πληρωμής του χρονοεπιδόματος, σε όσους ιατρούς – μέλη του

Συλλόγου μας, το δικαιούνται. 

V) Πρέπει να σας επισημάνουμε και να σας δηλώσουμε: 

 ότι  δεν  συνδυάσαμε  ποτέ  την  ημερομηνία  ανάληψης  των

καθηκόντων σας με την αναγνώριση του δικαιούμενου χρονοεπιδόματος,

 ότι ουδέποτε σας κατηγορήσαμε ότι προσποριστήκατε οικονομικά

οφέλη, εκμεταλλευόμενος τη θέση σας, ούτε ότι αξιοποιήσατε ιδιοτελώς –

συμφεροντολογικώς τη δημόσια θέση που κατέχετε, αλλά αντίθετα ότι σας

αποδόθηκε το αυτονόητο και το νόμιμο.

 ότι  μόνον  εσείς  εκλάβατε  την  ανακοίνωσή  μας  ως  προσπάθεια

μομφής ή απόδοσης ευθυνών σ’ εσάς 

 ότι δεν θεωρούμε μεμπτή την προσπάθεια κάθε εργαζομένου να

αναγνωριστεί ότι του οφείλονται και να εισπράξει τα δικαιούμενα για την

παροχή της εργασίας του

 ότι δεν συνδυάσαμε ποτέ και κατά κανένα τρόπο την ιδιότητά σας

ως υποδιοικητή της 3ης ΥΠΕ, με τη ληφθείσα απόφαση αναγνώρισης της

προϋπηρεσίας σας και καταβολής των δικαιουμένων ποσών 

 ότι  αντιθέτως  θεωρούμε  ορθή,  νόμιμη  και  δίκαιη  την  απόφαση

αναγνώρισης  της  προϋπηρεσίας  σας  και  του  δικαιούμενου

χρονοεπιδόματος,  αλλά  το  ίδιο  ορθή,  νόμιμη  και  δίκαιη,  θεωρούμε  την

αναγνώριση  της  προϋπηρεσίας  και  την  καταβολή  των  δικαιουμένων

αναδρομικών ποσών και χρονοεπιδομάτων όλων των ιατρών

 ότι ζητήσαμε από τους διοικητές της 3ης και 4ης ΥΠΕ, να πράξουν το

αυτονόητο, το νόμιμο και το ορθό και να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία,

καταβάλλοντας αναδρομικά το χρονοεπίδομα σε όλους τους ιατρούς της 3ης

και 4ης ΥΠΕ



 ότι σας επιστρέφουμε αυτούσιους τους απαράδεκτους ισχυρισμούς

και τα υπονοούμενα που προβάλλετε με την εξώδική σας, καθώς και την

προσπάθεια να μας καταλογίσετε πρόθεση πολιτικής στόχευσης ή ηθικής

βλάβης 

 ότι δεν μας ενδιέφερε ποτέ και δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική ή

διοικητική σας ιδιότητα

 ότι η πολυετής πορεία μας στο δημόσιο βίο, αλλά και στην άσκηση

των συνδικαλιστικών μας καθηκόντων, δεν σας επιτρέπει να αμφισβητείτε

την  ηθική  και  την  ποιότητά  μας  και  να  αφήνετε  υπονοούμενα  για  την

εντιμότητά μας

ΕΠΕΙΔΗ  γνωρίζετε  καλά  ότι  ουδέποτε  προσβάλλαμε  την  τιμή,  την

υπόληψη ή την προσωπικότητά σας.

ΕΠΕΙΔΗ  γνωρίζετε  καλά  ότι  ουδέποτε  συνδυάσαμε  την  ημερομηνία

ανάληψης  των  καθηκόντων  σας  με  την  αναγνώριση  του  δικαιούμενου

χρονοεπιδόματος.

ΕΠΕΙΔΗ προς άρση κάθε παρεξήγησης και μόνο, σας γνωστοποιούμε και

σας  υπενθυμίζουμε,  ότι  ουδέποτε  μας  παραδόθηκαν  τα  έγγραφα  που

φέρεται να επισυνάπτονται στην από 15-09-2017 εξώδική σας, δηλαδή : α)

τη βεβαίωση του ΓΝΘ Άγιος Παύλος ότι δεν λάβατε και ούτε δικαιούστε να

λάβετε  αναδρομικά  το  χρονοεπίδομα,  β)  το  αντίγραφο  της  γραπτής

ανακοίνωσης  του  Συλλόγου  και  γ)  το  αντίγραφο  της  ανάρτησης  στο

διαδίκτυο της γραπτής ανακοίνωσης και την πρωτοσέλιδη παραπομπή.

Αρμόδιος  δικαστικός  επιμελητής  και  με  τη  ρητή  επιφύλαξη  παντός

νομίμου δικαιώματός μας, παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα

στον  καθ’   ου  απευθύνεται,  για  να  λάβει  γνώση  και  για  τις  νόμιμες

συνέπειες,  αντιγράφοντας  ολόκληρη  την  παρούσα  στην   οικεία  έκθεση

επίδοσης. 

Θεσσαλονίκη, 03.11.2017

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ


