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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα  :   “Ενημέρωση σχετικά με  την διαδικασία πληρωμών των συναδέλφων   
ΠΑΑ”.

Συνάδελφοι,

Στην χθεσινή τετράωρη επίσκεψη του προέδρου και της γ. γραμματέως του συλλόγου 
στην 3η και 4η ΥΠΕ, μετά από διαδοχικές συναντήσεις, προέκυψαν τα εξής:

3η ΥΠΕ 

Σχετικά με την δεύτερη δόση των αναδρομικών
 
Στη συνάντηση με τον διοικητή της 3ης ΥΠΕ κ. Κίρκο, θέσαμε εκ νέου το θέμα της 
δεύτερης δόσης των αναδρομικών και στη συνέχεια επισκέφθηκαμε την υπεύθυνη 
οικονομικού κα. Κατσάρα, η οποία μας ενημέρωσε οτι επεξεργάζονται ακόμη τη νέα 
διαπιστωτική καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν την έχουν ολοκληρώσει και πιστεύει 
οτι εως το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει αποσταλεί στο γραφείο προσωπικού 
ώστε να ακολουθήσει την πορεία προς την Αθήνα.

Σχετικά με το επίδομα ευθύνης θέσης (62,40ευρώ)

Ενημερώσαμε τον διοικητή ο οποίος ενώπιον μας επικοινώνησε με την μισθοδοσία 
νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης  όπου  του  επιβεβαίωσαν  ότι  όντως  υπάρχει  αυτό  το 
επιδόμα  για  όλους  τους  γιατρούς  με  βαθμό  διευθυντή  του  ΕΣΥ ανεξαρτήτως  αν 
εκτελούν χρέη διευθυντή. Ο διοικητής μετά την πληροφορησή του μας ανέφερε οτι 
θα δοθεί. 

Σχετικά με την φορολόγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης *

Ενημερώσαμε  οτι  δεν  θα  πρέπει  κανονικά  να  φορολογείται  και  ο  διοικητής  μας 
απάντησε ότι υπάρχει διχογνωμία στο ζήτημα αυτό και θα το μελετήσει. 

Τα ίδια ζητήματα θέσαμε επίσης και στον υποδιοικητή κ.Παπαδόπουλο, υπεύθυνο 
οικονομικού της 3ης ΥΠΕ. 
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4η ΥΠΕ

Σχετικά με τα αναδρομικά.

Ο  διοικητής  κ.  Πλωμαρίτης  κάλεσε  την  κα.  Καλογεράκη,  υπεύθυνη  τμήματος 
προσωπικού για  να  διευκρινήσουμε  τι  ακριβώς  εννοούσαν  στην  προηγούμενη 
ενημέρωση  όταν  ανέφεραν  πως  περιμένουν  απάντηση  απο  το  υπουργείο.  Τελικά 
καταλήξαμε ότι συμφωνούν και θα δοθούν τα αναδρομικά απο τον 02/2016 αλλά δεν 
είναι  σίγουροι  για  τα  αναδρομικά  του  προηγούμενου  διαστήματος  για  τα  οποία 
αναμένουν  την  απάντηση  του  υπουργείου.  Σε  αυτό  το  σημείο  επιδώσαμε  στον 
διοικητή  αντίγραφο  της  διαπιστωτικής  πράξης  των  γιατρών  του  νοσοκομείου  Αγ 
Παύλος  στο  οποίο  συμπεριλαμβάνονται  αναδρομικά οι  πληρωμές  από την  πρωτη 
κατάταξη (ΦΕΚ 2015). Σε αυτήν την διαπιστωτική περιλαμβάνεται ο υποδιοικητής 
της 4ης ΥΠΕ, κάτι το οποίο κατά την αποψή μας αποτελεί αντίφαση και προκαλεί 
εύλογα ερωτήματα στους  συναδέλφους καθ'ότι  το νοσοκομείο Αγ. Παύλος ανήκει 
στην 4η ΥΠΕ. Ο διοικητής υποσχέθηκε οτι σύντομα σε συνεργασία με το υπ. υγείας 
θα έχει σαφή απάντηση για το θέμα αυτό και αν τα αναδρομικά πρέπει να δοθούν από 
την πρώτη κατάταξη (ΦΕΚ 2015) αυτό θα γίνει σε δεύτερη φάση.
 
Θέσαμε και στον διοικητή της 4ης ΥΠΕ το θέμα του επιδόματος ευθύνης  θέσης και  
της φορολόγησης του επιδόματος βιβλιοθήκης.

 Στη  συνέχεια  επισκέφθηκαμε  την  υπεύθυνη οικονομικού  κα.  Δαλδογιάννη  στην 
οποία δεν είχαν φτάσει ακόμα τα έγγραφα απο το γραφείο προσωπικού. Μετά από 
αναζήτησή από την αρμόδια υπάλληλο τα έγγραφα βρέθηκαν,  δημιουργήθηκε μια 
ένταση όταν δεν λάβαμε σαφή απάντηση για το πότε τα είχαν παραλάβει και το πότε 
θα  γινόταν  η  πληρωμή,  επανήλθαμε  στο  γραφείο  της  κας.  Δαλδογιάννη,  την 
ενημερώσαμε και μας υποσχέθηκε οτι τις αμέσως επόμενες ώρες θα μας τηλεφωνήσει 
για να μας πληροφορήσει σχετικά με την πορεία των εγγράφων. Μετά από μία ώρα 
μας  κάλεσε  τηλεφωνικά  και  μας  ανέφερε  οτι  θα  τεθούν  σε  προτεραιότητα 
επεξεργασίας ώστε να περιληφθούν τα αναδρομικά στην μισθοδοσία του Δεκεμβρίου. 

Φυσικά θα επανέλθουμε τις επόμενες ημέρες για νέα ενημέρωση.

*Σχετικά  με  την  φορολόγηση  του  επιδόματος  βιβλιοθήκης  υπάρχει  απόφαση  του  ΣτΕ  με  
αρ.29/2014 η οποία περιλαμβάνεται σε έγγραφο της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων με ΑΔΑ 6ΙΓ6Η-
ΗΔΑ 27/10/14 που αναφέρει σαφώς ότι το επίδομα βιβλιοθήκης δεν φορολογείται. 

ΓΙΑ              ΤΟ      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ          ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Η  ΓΕΝΙΚΗ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  
          Σάββας Παρασκευόπουλος           Νικολέττα Μανιάτη
            Χειρ.Ουρολόγος                              Χειρουργός
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