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Τ.Κ.54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

                                                                                           Θεσσαλονίκη 15-6-2016       

Αρ.Πρωτ.83                                                                 Κοινοποίηση:

ΠΡΟΣ                                                               1)Υπ. Υγείας κ. Α. Ξανθό

Διοικητές 3ης και 4ης  ΥΠΕ                         2)Αν.Υπ.Υγείας κ. Π.Πολάκη                 
                                                                          3)Αν. Γ.Γραμματέα κ.Σ.Βαρδαρό
                                                                          4) Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ
                                                                          

      ΘΕΜΑ : «Σχετικά με την πληρωμή των γιατρών ΠΑΑ 3ης και 4ης ΥΠΕ».

     Κύριοι,  όπως  ήδη  γνωρίζετε  τα  ΦΕΚ  ένταξης  των  γιατρών  ΠΑΑ
πανελλαδικά έχουν χρονική διαφορά δημοσίευσης από τον 12/2014 έως 03/2015 της
3ης ΥΠΕ και  07/2015 της 4ης ΥΠΕ. Η ανισότητα που προκαλείται θεωρούμε ότι με
κάποιο τρόπο πρέπει να επιλυθεί ώστε η ισχύς των ΦΕΚ να είναι ίδια σε όλους τους
γιατρούς δηλαδή τον 12/2014. Το θέμα το έχουμε θέσει επανειλημμένα και θεωρούμε
καταληκτική  ημερομηνία  την 24/06/16  ημέρα συνεδρίασης  του  ΚΕΣΥΠΕ από το
οποίο θα περιμένουμε την απόφαση για ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος και
άρση της αδικίας κατά ορισμένων ΥΠΕ.  

Όσον  αφορά  την  πληρωμή  των  συναδέλφων  ΠΑΑ της  3ης  και  4ης  ΥΠΕ
θεωρούμε ότι η καθυστέρηση που έχει προκύψει,  και μετά την ψήφιση του νόμου
4368 (ΦΕΚ Α’ 21, 21/2/16),  δεν μπορεί  πλέον να δικαιολογηθεί.  Σας έχουμε ήδη
αποστείλει το υπόμνημα με αρ. πρωτ. 78 και ημ/νια 26/5/16 και παρακαλούμε για την
άμεση λύση της εκκρεμότητας  διότι πλέον εγκαλούμαστε από τους συναδέλφους για
την ανοχή που έχουμε δείξει έως σήμερα και τη μη κατάθεση αγωγής. Κατανοούμε
τα διοικητικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε αλλά σε καμία περίπτωση
δεν  μπορούμε  να  δεχθούμε  ότι  στους  συναδέλφους  ΠΑΑ  που  έχουν  κλείσει  τα
ιατρεία τους σχεδόν  εδώ και 2,5 χρόνια, δεν έχει ολοκληρωθεί η αναβαθμολόγηση
τους με βάση τον ν.4368 και ούτε αμείβονται όπως οι υπόλοιποι γιατροί ΠΑΑ των
υπόλοιπων  ΥΠΕ της χώρας.

                                  ΓΙΑ    ΤΟ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος                                                  Νικολέτα  Μανιάτη       
Χειρουργός Ουρολόγος                                                         Χειρουργός
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