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         Κύριοι διοικητές 

          Στην συνάντησή μας, την Τρίτη 25 Ιουλίου, θα θέλαμε την οριστική σας πλέον

απάντηση σχετικά  με  την  οφειλόμενη  δόση των  αναδρομικών των  συναδέλφων

ΠΑΑ.  Το  θέμα  αυτό  καθυστέρησε  χαρακτηριστικά,  δημιουργώντας  κλίμα

δυσαρέσκειας και δυσπιστίας για τον τρόπο που ασκείται η διοίκηση, αν σκεφτεί

κάνεις ότι οι συνάδελφοι  του πρώην νοσ. ΙΚΑ, οι οποίοι εργάζονται σε νοσοκομεία

της  3ης και 4ης ΥΠΕ στη Θεσσαλονίκη έχουν εξοφληθεί εδώ και 9 μήνες περίπου.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται  και  στελέχη-συνεργάτες σας στις  ΥΠΕ(4η).  Ως γνωστόν

βέβαια και οι 5 υπόλοιπες ΥΠΕ έχουν ήδη χορηγήσει το πλήρες χρονοεπίδομα.

          Εδώ και πολύ καιρό μας ενημερώσατε ότι έχετε αναθέσει στις νομικούς σας

συμβούλους να γνωμοδοτήσουν. Επειδή δεν υπάρχει καμία εξήγηση για την αιτία

που προκάλεσε αυτή τη  απόφασή σας,  αν  σκεφτούμε ότι  μάλλον θα πρέπει  να

είχατε ζητήσει γνωμοδότηση όταν καταβάλατε το σύνολο του χρονοεπιδόματος σε

κάποιους από τους συναδέλφους μας και επειδή η απόφαση αυτή ελήφθη μετά



από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τίθεται  θέμα αμφισβήτησης των προθέσεών

σας. Πολύ δε περισσότερο για την 3η ΥΠΕ όπου η απόφαση για ανάθεση σε νομικό

σύμβουλο στις 11/07/17 αναφέρεται σε χρονικό διάστημα για το οποίο ήδη έχει

καταβληθεί το χρονοεπίδομα και ζητά επίσης γνωμοδότηση για το επίδομα θέσης

των  διευθυντών  ΕΣΥ  για  το  οποίο  υπάρχει  νομοθετική  ρύθμιση  και  ποτέ  δεν

αμφισβητήθηκε.   Μετά την ανάρτηση αυτής της απόφασης ζητήσαμε άμεσα την

διόρθωσή της,  για  την  αποφυγή δημιουργίας  εντυπώσεων,  αλλά ούτε  και  αυτό

έγινε. Επίσης δεν έχει διορθωθεί η παρακράτηση για την πρόνοια (όσον αφορά την

3η ΥΠΕ)  και  δεν  έχουν  επιστραφεί  στους  γιατρούς  τα  χρήματα  που  κακώς

παρακρατούνται.  Επί ένα χρόνο και πλέον ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά, με

δεκάδες επισκέψεις στις 2 ΥΠΕ, με επιστολές αλλά και παραστάσεις στο υπουργείο

Υγείας,  αναζητώντας  ακόμα  και  έγγραφα  που  αποστείλατε  αλλά  ουδέποτε

αναζητήσατε την διαδρομή τους για να επιλύσετε το θέμα. Εύλογα δημιουργείται το

ερώτημα αν, κατά τις συναντήσεις σας με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, έχετε

θέσει  το  θέμα  για  να  πάρετε  και  την  γνώμη των  ομολόγων  σας  αλλά  και  των

υπουργών. 

        Τα  προβλήματα  στις  Μονάδες  Υγείας  και  τα  ΚΥ  παραμένουν  άλυτα

(κλιματισμός,  κατά  το  δοκούν  εξαιρέσεις  από  τα  απογευματινά  ωράρια  κλπ).  Η

‘’ιδιαίτερη μεταχείριση’’, που βαίνει ολοένα προς το χειρότερο, των γιατρών των

ΜΥ και ΚΥ της ΠΦΥ από την Ορεστιάδα έως τη Φλώρινα, δεν γίνεται πλέον ανεκτή. 

      Θεωρούμε ότι  η διάθεση συνεργασίας που επιδείξαμε όλο το προηγούμενο

διάστημα δεν βρήκε ανταπόκριση από εσάς, όποτε μετά την Τρίτη οι συνάδελφοι σε

έκτακτη γενική συνέλευση θα αποφασίσουν για την συνέχιση των ενεργειών μας. 

                                      ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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