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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: “Αναδρομικά 2015-2016”.

Σήμερα 30/09/2016 ο πρόεδρος κ. Σ. Παρασκευόπουλος επισκέφθηκε την 3η και 
4η ΥΠΕ. 

Στην  3η ΥΠΕ συναντηθήκαμε με τους κ.κ. Μομόλη, Τσώνο και Κατσάρα όπου 
ενημερωθήκαμε  σχετικά  με  τις  αναδρομικές  καταβολές  από  το  πρώτο  ΦΕΚ  του 
Μαρτίου του 2015 έως και τον Φεβρουάριο του 2016 για τις οποίες τονίζαμε εδώ και 
μήνες οτι έπρεπε να δοθούν. Ενημερωθήκαμε λοιπόν ότι θα δοθεί το χρονοεπίδομα 
για το διάστημα αυτό αφού όμως ακολουθήσει την πορεία που ακολούθησαν και οι 
τελευταίες  διαπιστωτικές  πράξεις  των  συναδέλφων  της  3ης ΥΠΕ  δηλαδή  από  το 
γραφείο μισθοδοσίας που βρίσκονται αυτήν την στιγμή τα έγγραφα θα επιστρέψουν 
στο γραφείο προσωπικού ( υπολογίζεται περίπου εντός μιας εβδομάδας ) και από εκεί 
στο  Υπ.  Υγειας  και  στην  ΥΔΕ  για  την  έγκριση  της  δαπάνης  και  ακολούθως  η 
αντίστροφη πορεια προς την ΥΠΕ. Φυσικά θα παρακολουθήσουμε στενά την πορεία 
αυτή ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Βέβαια ούτε αυτό 
μας  ικανοποιεί  απόλυτα  γιατί  θεωρούμε  ότι  υπάρχει  διαφορετική  αντιμετώπιση 
μεταξύ των ΥΠΕ και το δικαιότερο θα ήταν οι αναδρομικές καταβολές να ισχύσουν 
από τον 12/2014 οπότε και έγινε η πρώτη πληρωμή ΥΠΕ. Μπορεί βέβαια στην 3η 
ΥΠΕ η διαφορά να είναι 3 μήνες αλλά στην 4η ΥΠΕ είναι 6 μήνες και αυτό είναι  
υπερβολικό.  Ο εργατολόγος μας θα μας ενημερώσει για τις ενέργειες που μπορούμε 
να προβούμε για την κάλυψη του διαστήματος αυτού, πέρα από τις ενημερώσεις και 
προσπάθειες που κάναμε στο Υπ.  Υγείας. 

Επίσης ενημερώσαμε τον κ. Τσώνο οτι υπάρχει ένα επίδομα θέσης 62 ευρώ για 
όλους που κατέχουν τη θέση διευθυντή του ΕΣΥ το οποίο δίνεται στους γιατρούς 
των  νοσοκομείων  και  των  Κέντρων  Υγείας  ενώ  δεν  δίνεται  στο  ΠΕΔΥ.  Μας 
υποσχέθηκε ότι θα το διερευνήσει άμεσα. 

Σε άτυπη συζήτηση που κάναμε με υψηλά ιστάμενο της 4η ΥΠΕ ενημερωθήκαμε 
ότι επίκειται αλλαγή ωραρίου των ΚΥ το οποίο θα εξισωθεί με αυτό του ΠΕΔΥ, ότι  
όλα τα ΠΕΔΥ θα μετονομαστούν σε ΚΥ και ανά περιοχή θα υπάρχουν 1-2 τα οποία 
θα εφημερεύουν επί 24ωρου βάσεως ώστε να μειώσουν την ροή προς τα νοσοκομεία. 
Επίσης γίνεται συζήτηση για το ποιοί θα στελεχώσουν τα ΤΕΠ. Τέθηκε το ερώτημα 
από  εμάς  για   το  αν  θα  καταργηθεί  το  διευρυμένο  ωράριο  που  ταλαιπωρεί  και  
ασθενείς και γιατρούς και δεν προσφέρει τίποτα το ιδιαίτερο στην περίθαλψη των 
πολιτών.  

Συνάδελφοι όπως καταλαβαίνετε πολλά θέματα μας είναι σε εκκρεμότητα και είναι 
αναγκαία  η  συσπείρωση  όλων  μας  .  Ήδη  προχωρούμε  σε  συνεννοήσεις  με  τους 
γιατρούς  των  ΚΥ οι  οποίοι  ανήκουν  στο  ΠΕΔΥ με  σκοπό  την  ενδυνάμωση  του 
συλλόγου.

      ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Σάββας Παρασκευόπουλος                                      Νικολέτα Μανιάτη
   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός  
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