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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Υποχρεωνόμαστε σήμερα μια ενημερωτική ανακοίνωση  να την 
μετατρέψουμε σε επείγουσα και να καταγγείλουμε την για 2η φορά καθυστέρηση 
καταβολής της μισθοδοσίας των επικουρικών γιατρών της 3ης ΥΠΕ, λόγω 
μηχανογραφικού λάθους. Το ΔΣ στηρίζει τον αγώνα των συναδέλφων για άμεση 
καταβολή της μισθοδοσίας τους και προσπαθεί για την εξεύρεση λύσης πριν την 
επίσχεση εργασίας που προτίθενται να ξεκινήσουν οι επικουρικοί γιατροί με 
συνέπεια την μεγάλη ταλαιπωρία των ασφαλισμένων.  

    
    Την Παρασκευή το ΔΣ με την ευγενική συμμετοχή της συναδέλφου 

Αναγνώστη Λ. επισκέφτηκε την 4η ΥΠΕ σε προγραμματισμένο ραντεβού με τον 
Διοικητή κ. Πλωμαρίτη. 

    Από τη συζήτηση με τον Διοικητή και μετά από πολυάριθμες συναντήσεις 
και προσπάθειες πήραμε την δέσμευσή του ότι θα καταβληθούν και στους 
συναδέλφους της 4η ΥΠΕ τα αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξής τους στον 
κλάδο γιατρών ΕΣΥ αλλά επίσης και τη δέσμευση της καταβολής των 62,4 ευρώ 
σε όσους έχουν τον βαθμό Διευθυντή. Καταλυτικά, για την έναρξη της διαδικασίας 
από πλευράς των υπηρεσιών, θεωρούμε ότι λειτούργησε η συνάντησή μας στις 
06.03.17 με την κ. Καλογεράκη όπου τις αναφέραμε τον εξαναγκασμό για 
προσφυγή σε δικαστική διεκδίκηση αυτών που όλες οι ΥΠΕ χορήγησαν και 
μάλιστα προ πολλού. Επίσης να τονίσουμε ότι συνεχίζουμε να διεκδικούμε 
δικαστικά τις μισθολογικές διαφορές από τον Μάρτιο του 2014 (ένταξη στο ΕΣΥ) 
τις οποίες δεν αναγνωρίζουν αλλά και επειδή δεν είμαστε σίγουροι για τη σωστή 
καταβολή του χρονοεπιδόματος από 20.07.15 έως 21.02.16 και την έναρξή του 
από τον Δεκέμβρη του 2015 (ημερομηνία έναρξης της καταβολής για την 1η) 

 
   Οι υπηρεσίες της ΥΠΕ έχουν ήδη ξεκινήσει και σύντομα θα 

ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Την όλη διαδικασία θα παρακολουθούμε και θα 
προσπαθούμε με τις πιέσεις μας για την γρήγορη καταβολή τους. 

   
   Σχετικά με τα προβλήματα θέρμανσης, παρουσία μας, ήταν άμεση η 

παρέμβασή του στους αρμόδιους υπαλλήλους και η απαίτηση να εφοδιαστούν 
σήμερα, οι μονάδες που έχουν πρόβλημα, με πετρέλαιο. Παράλληλα επισημάναμε 
ότι οφείλουν έγκαιρα να επιληφθούν για την επίλυση των προβλημάτων ψύξης εν 
όψει της θερινής περιόδου. Ελπίζουμε ότι το πρόβλημα με τη θέρμανση θα έχει 
λυθεί μέχρι τη στιγμή που θα λάβετε την ανακοίνωση. Σε αντίθετη περίπτωση 
ενημερώστε το ΔΣ.  



ΣΕΥΠ ΠΕΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.Ε. 

   Για τα προβλήματα των ακτινολογικών εργαστηρίων, πάλι κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης, λάβαμε την υπόσχεση ότι σύντομα θα υπάρξει 
ανανέωση τους, παρά την αντίθετη πρόβλεψη μέχρι εκείνη τη στιγμή λόγω δωρεάς 
από την Εθνική Τράπεζα για την αντικατάσταση μηχανημάτων στην Τούμπα, τη 
Μαρτίου και τη Μηχανιώνα. 

   Για τις ελλείψεις οδοντοτεχνικών υλικών μας παρέπεμψε στον 
υποδιοικητή κ. Θεοδωρίδη.   

   Για τις ελλείψεις σε εκτυπωτές, αναλώσιμα κλπ. η ΥΠΕ βρίσκεται στη 
διαδικασία-συζήτηση για τη βέλτιστη πρόταση στην κατεύθυνση της επίλυσης 
(εξαγορά ή leasing πολυμηχανημάτων ή μεμονωμένων εκτυπωτών κλπ). 

   Επίσης ετέθη το θέμα για τα κτιριακά προβλήματα (πχ. Καλαμαριά κλπ) 
αλλά και τα θέματα καθαριότητας, σφραγίδων κλπ 

    Σχετικά με την 3η ΥΠΕ: με αρ. πρωτ. 9188-13.3.17 έφυγε για το 
υπουργείο η ορθή επανακοινοποίηση για τα αναδρομικά και το επίδομα θέσης 
(62.4) 

     
     Για όσα προβλήματα αφορούν τις μονάδες και τη λειτουργία τους πρέπει 

να ενημερώνετε το ΔΣ και η παρέμβασή μας θα είναι άμεση. Επίσης οι υπεύθυνοι 
των μονάδων καλό θα ήταν να πιέζουν στην ίδια κατεύθυνση (ή να ενημερώνουν 
το ΔΣ) και να μην επαναπαύονται στις υποσχέσεις των υπαλλήλων. Τονίσαμε με 
ιδιαίτερη έμφαση ότι δεν υπάρχει ανοχή στο θέμα των συνθηκών εργασίας. 

 
    Συνάδελφοι, την Πέμπτη θα συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής το 

σχέδιο νόμου για την ψυχική υγεία και θα ψηφιστεί. Η Ομοσπονδία και οι δύο 
μεγάλοι σύλλογοι (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) όντας παρόντες στη συζήτηση 
στήριξαν και θα στηρίζουν την ισότιμη συμμετοχή στο ΕΣΥ όλων των ΠΑΑ ιατρών 
(ωράριο, εφημερίες, απογευματινά ιατρεία, μισθούς, βαθμούς, για τα οποία 
περιμένουμε την νομοτεχνική βελτίωση που θα παρουσιάσει τι υπουργείο), την 
αντίθεση μας στον επιστημονικό ευνουχισμό, την επαναπρόσληψη των 
απολυμένων συναδέλφων, την εξομοίωση σε όλα τα δικαιώματα των επικουρικών 
γιατρών και την παράταση των συμβάσεών τους (και όχι απλά την εξομοίωση των 
ημερών εκπαιδευτικής άδειας, που έγινε αποδεκτή), την άρση όλων των αδικιών 
απέναντι στους γιατρούς που δεν αξιολογήθηκαν ή απολύθηκαν από την 3η και 4η 
ΥΠΕ.  

    Την επομένη της παρουσίας μας στην  Επιτροπή Κοινωνικών 
Υποθέσεων το υπουργείο εργασίας κατέθεσε τροπολογία, στο ίδιο σχέδιο νόμου, 
για την αύξηση της εισφοράς στον κλάδο πρόνοιας από 2,9 ευρώ μηνιαίως στο 
4%, για τους προ του 1993 ασφαλισμένους, επί των ασφαλιστέων αποδοχών 
τους, με συνέπεια τη μείωση των αποδοχών κατά 120 ευρώ περίπου για το βαθμό 
του Διευθυντή (ίσχυε για τους από το 1993 ασφαλισμένους). 

     
    Δεν περισσεύει κανείς σ' έναν αγώνα που δεν φαίνεται ότι έχει 

ημερομηνία λήξης. Δεν μας χώριζε και δεν μας χωρίζει τίποτα. 
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