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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Την Τετάρτη  01/06/16  η  Eκτελεστική  Γραμματεία  του συλλόγου 
(Παρασκευόπουλος, Καλπαζίδου, Μανιάτη) επισκέφθηκε τον διοικητή της  3ης 

ΥΠΕ κ  Γ. Κίρκο. Τα θέματα που ετέθησαν ήταν: 

1. Σχετικά με την πληρωμή των συνάδελφων ΠΑΑ: o διοικητής μετά από 
τηλεφωνική  επικοινωνία  που  είχε  με  τον  υπεύθυνο  μας  ανέφερε  ότι 
πιθανόν  έως  τη  επόμενη  εβδομάδα  θα  έχουν  ολοκληρώσει  την 
βαθμολογική κατάταξη. Στη συνέχεια τα έγγραφα θα διαβιβαστούν στο 
τμήμα  μισθοδοσίας  για  τον  υπολογισμό  του  χρονοεπιδόματος.  Στη 
συνέχεια  μετά  τον  υπολογισμό  του  χρονοεπιδόματος  και  τις 
μισθολογικές  διαφορές  θα  επιστρέψουν  στο γραφείο  προσωπικού  και 
από  εκεί  θα  σταλούν  στο  υπουργείο  υγείας,  στην  ΥΔΕ και  μετά  θα 
ακολουθήσουν την αντίστροφη πορεία. Η αναγνώριση όλου του χρόνου 
προυπηρεσίας είναι  δεδομένη.  Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του 
νέου  μισθολογίου  θα  είναι  η  26/3/15  (ΦΕΚ  3ης ΥΠΕ)  και  για  την 
αναβαθμολόγηση  η  21/02/16.  Ελπίζουμε  το  επόμενο  διάστημα  να 
μπορέσουμε να μάθουμε, περίπου, το διάστημα που απαιτείται για όλον 
αυτό τον κύκλο. 

2. Προτείναμε στον διοικητή την ομοιόμορφη και ισότιμη εφαρμογή του 
διευρυμένου ωραρίου,  ως  τις  20.00 το βράδυ,  όπως γίνεται  και  στην 
ανατολική Θεσσαλονίκη και για τις μονάδες της 3ης ΥΠΕ.

3. Αναφέραμε τα προβλήματα του ιατρείου Αγγελάκη, της Π. Αξιού, και 
του  Γ’  ιατρείου  σχετικά  με  την  θέρμανση  και  τον  κλιματισμό  και 
ζητήσαμε την άμεση παρέμβασή του για την επίλυση . 

4. Για  το  ιατρείο  Αμπελόκηπων  έγινε  πρόταση  για  τη  στελέχωσή  του. 
Τονίσαμε την  ανάγκη ειδικά για παιδίατρο, και για δοθεί  εκ νέου η 
δυνατότητα  κλεισίματος  ραντεβού  με  τοπικό  τηλέφωνο.  Επίσης 
ζητήθηκε να τακτοποιηθεί η πυρασφάλεια του κτιρίου και να βελτιωθεί 
η κατάσταση του γκαράζ που  έχει μετατραπεί σε αποθήκη.

5. Συζητήθηκε  η  πιθανότητα  και  οι  δυνατότητες  μετεγκατάστασης  του 
ιατρείου  Νεαπολέως  αλλά  και  τα  προβλήματα  που  υπάρχουν  λόγω 
ελλείψεως κατάλληλων κτιριακών υποδομών. 

6. Έγινε  μια  ειλικρινής  συζήτηση  για  την  «διαρροή»  έγγραφων  της  3ης 

ΥΠΕ και δόθηκαν εξηγήσεις.  



   Την Παρασκευή 03/06/16 η Ε.Γ. συναντήθηκε με τον Διοικητή της  4ης 

ΥΠΕ , κ. Πλωμαρίτη. 

1. Συζητήθηκε  κατ’  αρχήν  το  θέμα  του  νέου  βαθμολογίου  και  το 
μισθολόγιο. Θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία όπως και στην 3η ΥΠΕ. 
Στο ερώτημα μας γιατί να χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία απο την 
ΥΠΕ  έως  την  ΥΔΕ  ενω  είχε  γίνει  πέρσι  για  την  εκδοση  του  ΦΕΚ 
(07/2015) ο διοικητης δήλωσε ότι δεν έχει απάντηση. Στην πρόταση μας 
να πληρωθεί ο τρέχον μήνας με το νέο μισθολόγιο και να υπολογισθούν 
σε δεύτερη φάση τα αναδρομικά, ο διοικητής μας απάντησε οτι αυτό 
αποτελεί διπλή δουλειά για τις διοικητικές υπηρεσίες και δεν μπορεί να 
γίνει. Η ημερομηνία έναρξης θα είναι ο Ιούλιος του 15 (ΦΕΚ 4Ης ΥΠΕ). 
Εδώ  τέθηκε  το  θέμα  της  αδικίας  που  δημιουργεί  η  διαφορετική 
ημερομηνία  έκδοσης  των  ΦΕΚ.  Υπάρχει  η  πρόταση  για  ενιαία 
ημερομηνία έναρξης (1/1/15), κάτι το οποίο είναι προς συζήτηση στο 
επόμενο  ΚΕΣΥΠΕ  αλλά  και  το  οποίο  χρειάζεται  ίσως  νομοθετική 
ρύθμιση  και  πολλές  πιέσεις  από  την  πλευρά  μας  σ’  αυτή  την 
κατεύθυνση. 

2.  Επισημάνθηκε για άλλη μια φορά το θέμα των λίγων συναδέλφων της 
3ης και 4ης ΥΠΕ , οι οποίοι με κλειστά ιατρεία δεν αξιολογήθηκαν και 
αποφασίστηκε  να  προτείνουμε  μαζί  με  τις  διοικήσεις  την  άμεση 
αξιολόγησή τους.

3. Με αφορμή τη “δίωξη” συναδέλφου  της  4ης  ΥΠΕ που μετέχει  στα 
ΚΕΠΑ,  για  ορισμό  χαμηλού  ποσοστού  αναπηρίας,  εξηγήσαμε  στο 
διοικητή ότι αυτό αποτελεί ένα κακό προηγούμενο και θα προκαλέσει 
δυσκολίες  στην  απονομή  του  ορθού  ποσοστού  αναπηρίας  από  τους 
συναδέλφους  όταν  διακατέχονται  άπο τον  φόβο ποινικών  διώξεν  και 
επίσης  διώξεων  από  την  ίδια  τους  την  υπηρεσία.  Το  θέμα  είναι 
γενικότερο και πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε να μην μετατρέψουμε τα 
ΚΕΠΑ σε πεδίο δικαστικών και άλλων διώξεων.

4. Κατηγορηματικά  ο  Διοικητής  της  4Ης ΥΠΕ μας  διαβεβαίωσε  ότι  δεν 
τίθεται θέμα κλεισίματος του Ιατρείου της Καλαμαριάς και αποδέχθηκε 
με ενδιαφέρον την πρόταση του Συλλόγου για τη μείωση του κόστους 
ενοικίασης του κτιρίου.

5. Επίσης ενδιαφέρον έδειξε για την πρόταση μας για εξεύρεση λύσεων, σε 
συνεργασία  με  την  3η ΥΠΕ,  σε  θέματα  ελλείψεως  υλικοτεχνικής 
υποδομής.

   Θεωρούμε  θετικές   και  εποικοδομητικές  τις  συναντήσεις  με  τους 
Διοικητές και των δύο ΥΠΕ, παρά τη διαπίστωση ότι υπάρχει καθυστέρηση 
στο χρόνο καταβολής των μισθολογικών διαφορών, για τη βελτίωση του 
οποίου  και  οι  δύο πλευρές  θα  καταβάλουν  κάθε  προσπάθεια.  Όμως  δεν 
μπορούμε  να  μην  επισημάνουμε  την  ιδιαίτερα  αλγεινή  εντύπωση   που 
προκάλεσαν  οι  τηλεοπτικές  προκλήσεις  των  δυο  υποδιοικητών  που  σε 
τηλεοπτική εκπομπή στις 25/5 στο TV100, αφενός δεν παραδέχθηκαν ότι οι 
γιατροί της 3ης και 4ης ΥΠΕ δεν αμείβονται ως ΠΑΑ, μάλλον οφείλουν να 



φροντίσουν να ενημερώνονται  καλύτερα,  και  αφετέρου λησμονώντας  ότι 
και οι ίδιοι ήταν γιατροί τ. ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ αναφέρθηκαν απαξιωτικά για τους 
συναδέλφους τους αλλά και για το χώρο από τον οποίον επί αρκετά χρόνια 
έβγαζαν τα προς το ζην. Η απάντηση που λάβαμε επί του συγκεκριμένου 
είναι ότι οι απόψεις των ΥΠΕ εκφράζονται από τους διοικητές. 
    Παρόλα αυτά θα σημειώσουμε ότι κανείς από το προσωπικό της Π. Αξιού 
δεν αποδέχθηκε το διευρυμένο ωράριο, πολλώ δε μάλλον η εκπρόσωπος του 
Συλλόγου και ότι  όσο κι αν αρνούνται να το αποδεχθούν, οι συγκεκριμένοι 
δύο υποδιοικητές, ήμασταν και θα είμαστε και στη συνέχεια πρωτοπόροι όχι 
μόνο στις διεκδικήσεις και το συνδικαλιστικό μας ρόλο αλλά ακόμα και σε 
θέματα που αφορούν το δικό τους θεσμικό ρόλο. 
  Είμαστε  ενωμένοι,  εκλεγμένοι  και  δυνατοί.  Περάσαμε  δια  πυρός  και 
σιδήρου, δεν υποκύψαμε και ούτε θα το κάνουμε. Πορευόμαστε ανάμεσα 
και μαζί με τους συναδέλφους. 
   Επειδή τα αξιώματα έρχονται και παρέρχονται η διαδρομή του καθενός θα 
κριθεί στο τέλος. 
  Θα υπάρχει εβδομαδιαία ενημέρωση σας για την πορεία των εγγράφων 
που αφορούν στην πληρωμή των συναδέλφων ΠΑΑ της 3ης και 4ης ΥΠΕ. 

‘’ Μια από τις χειρότερες αιτίες εχθρότητας είναι η ποταπή επιθυμία να 
δεις να υποκύπτει αυτός που τολμάει να αντιστέκεται σ’ αυτό που σε 
συνθλίβει’’ Αλμπέρ Καμύ.

                                    ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Σάββας Παρασκευόπουλος                                      Νικολέτα Μανιάτη
   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός  
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