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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Την  Πέμπτη 16-2-17 η γεν. γραμ. του Συλλόγου μαζί με την κ. 

Αναγνώστη Λαμπρινή επισκέφθηκαν την 3η και 4η ΥΠΕ με σκοπό, να 
ενημερωθούν για τις απόψεις και τις λύσεις που θα δρομολογήσουν οι ΥΠΕ σε 
όσα αιτήματα και προβλήματα, γραπτά και προφορικά καταθέσαμε  στην 
προηγούμενη συνάντησή μας. 

Σχετικά με τα αναδρομικά: 
Στην 3η ΥΠΕ σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τη 2η δόση 

των αναδρομικών  συναντηθήκαμε με τον προϊστάμενο του τμήματος 
διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και καταβάλλονται  προσπάθειες  
αποκατάστασης του  λάθους  στο συνοδευτικό έγγραφο.  

Για το ίδιο θέμα ουδεμία πρόθεση για επίλυση υπάρχει από την  4η 
ΥΠΕ παρά τις προσπάθειες μας να πείσουμε για την κατάφωρη αδικία εις 
βάρους των γιατρών η οποία και τους οδηγεί σε δικαστικούς αγώνες για να 
διεκδικήσουν τα αυτονόητα. 

Για το επίδομα θέσης:  
Η  3η  ΥΠΕ έχει ολοκληρώσει την διαδικασία , έχει γίνει ο υπολογισμός, 

αλλά το λάθος που προαναφέραμε θα καθυστερήσει την καταβολή. 
Η 4η ΥΠΕ παρόλο που δεν αρνείται τη χορήγηση παραπέμπει στις 

καλένδες την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
Για τις κρατήσεις  για το ταμείο πρόνοιας: 
Και στις δύο ΥΠΕ θα γίνουν οι ίδιες κρατήσεις και το Μάρτιο επειδή 

περιμένουν τη διευκρινιστική του αρ. 35 του ν. 4387/16 που θα εκδώσει το 
υπουργείο εργασίας. Φυσικά με την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον κρατήσεις 
θα επιστραφούν. 

 
 



ΣΕΥΠ ΠΕΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.Ε. 

Κλιμάκια έως 31/12/16 
Για όσους συναδέλφους επήλθε αλλαγή κλιμακίου πριν τις 31/12/16 

(από 1/1/17 παγώσανε) η 3η ΥΠΕ ήδη ενσωμάτωσε τις αλλαγές και η 4η 
υποσχέθηκε ότι άμεσα θα κινήσει τις διαδικασίες.  

Λόγω απουσίας του διοικητή της 3ης ΥΠΕ δεν είχαμε ενημέρωση 
σχετικά με το απογευματινό ωράριο και την ιδιαιτερότητα των δύο μονάδων 
της 3ης ΥΠΕ να είναι οι μόνες πανελλαδικά που λειτουργούν  έως τις 22.00. 

Ήδη έχει ζητηθεί ραντεβού και με τους 2 Διοικητές και  για όλα τα 
υπόλοιπα λειτουργικά προβλήματα των μονάδων. 

           Με ημερομηνία 22/02/17 κατατέθηκε στη βουλή το σ\ν για τη 
μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία και άλλες διατάξεις μέσα στο οποίο 
υπάρχουν άρθρα που αφορούν τους συναδέλφους που εργάζονται με 
δικαστικές αποφάσεις. Δυστυχώς διαπιστώνουμε την ανακολουθία λόγων και 
έργων της κυβέρνησης η οποία ακόμα και πολύ πρόσφατα δια του 
αναπληρωτή υπουργού υγείας  δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση την αδικία της 
προηγούμενης κυβέρνησης εις βάρος των 2500 απολυμένων συναδέλφων 
αλλά  ουδόλως ενεργεί για την αποκατάστασή τους.  

Για άλλη μια φορά θα δηλώνουμε ότι ο αγώνας για την επάνοδο όσων 
συναδέλφων απολυμένων το επιθυμούν θα συνεχίσει με την ίδια ένταση προς 
κάθε κατεύθυνση και με κάθε τρόπο. 

Συνεχίζουμε να παλεύουμε μαζί και ενωμένοι για να παρέχουμε στους 
κατοίκους της χώρας υψηλού επιπέδου δημόσια και δωρεάν περίθαλψη. 
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