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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 Στη χθεσινή επίσκεψη του προέδρου  στην 3η και 4η ΥΠΕ  προέκυψαν τα εξής: 

Στην 3η ΥΠΕ απουσίαζε ο κ. Τσώνος, και οι άλλοι υπάλληλοι δεν ήταν σε θέση να μας 
ενημερώσουν με βεβαιότητα για την δεύτερη πληρωμή των αναδρομικών. Σε σημερινή 
επικοινωνία με τον κ. Τσώνο, ενημερωθήκαμε ότι τα έγγραφα δεν έχουν επιστρέψει από Αθήνα.  

Στην 4η ΥΠΕ είχαμε σύντομη συνάντηση με τον διοικητή κ Πλωμαρίτη και θέσαμε τα 
εκκρεμή θέματα όπως την δεύτερη δόση των αναδρομικών, το πάγωμα των μισθολογικών 
κλιμακίων καθώς επίσης και το οξύ πρόβλημα που προέκυψε με την θέρμανση των ιατρειών. 
Ήμασταν μάρτυρες της επείγουσας διαδικασίας προμήθειας πετρελαίου που έγινε περί τις 2 το 
μεσημέρι  για το ιατρείο της Τούμπας. Κλείσαμε ραντεβού με τον κ. Πλωμαρίτη για τις 18/1/17 
ώστε να θέσουμε αναλυτικά τα θέματα διότι ο κ. Διοικητής θα βρίσκεται στην Αθήνα στις 
20/1/17. 

Μετά την προσωπική επαφή που είχαμε στο γραφείο του πρωθυπουργού στην 
Θεσσαλονίκη με την υπεύθυνη κα Νοτοπούλου συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις για την επίλυση 
των θεμάτων που αφορούν ειδικά την Β.Ελλάδα και ευελπιστούμε να υπάρξει κάποια λύση. 
Ταυτόχρονα έχουμε ενημερώσει τον υπεύθυνο του γραφείου κοιν. υποθέσεων του 
πρωθυπουργού  στην Αθήνα κ. Παναγιωτίδη και ζητήσαμε επίσης την επίλυση των θεμάτων της 
Β.Ελλάδος καθώς επίσης και την αναγνώριση του χρόνου της διαθεσιμότητας όλων των 
υπάλληλων του π. ΕΟΠΥΥ καθ’ότι το υπ. Υγείας ήταν το μόνο από όλα τα υπουργεία που είχαν 
προσωπικό σε διαθεσιμότητα που δεν αναγνώρισε ως προϋπηρεσία τον χρόνο αυτό.    

Προγραμματίζουμε επισκέψεις στα πολιτικά κόμματα ώστε να θέσουμε εκ νέου τα ειδικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Β. Ελλάδα. 

Ενημερωθήκαμε από τους επικουρικούς γιατρούς ότι προκύπτει ηλικιακό πρόβλημα στις 
νέες συμβάσεις. Είναι ένα θέμα που το θέσαμε στην Ομοσπονδία και θα το συζητήσουμε τις 
επόμενες ημέρες στην Ολομέλεια της Ομοσπονδίας.  

Σχετικά με τις δικαστικές διεκδικήσεις όπως σας είχαμε αναφέρει στην ανακοίνωση μας 
στις 24/12/16, ο νομικός μας σύμβουλος κ .Σαρακενίδης επεξεργάζεται οδηγίες για τις ενέργειες 
που πρέπει να κάνουμε και θα σας αποσταλούν  έως την ερχόμενη Tρίτη. 

Παρακαλούμε τους συνάδελφους που επιθυμούν να μετάσχουν σε ενημερωτικές 
ημερίδες της ειδικότητας τους να το δηλώσουν στο σύλλογο. Το έχουμε ζητήσει και παλαιότερα 
και δεν είχαμε ανταπόκριση.  
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