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      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

     Όσοι δεν υπέβαλλαν το 2018 το εξώδικο-αίτηση πληρωμής  προς την ΥΠΕ μπορούν να το
κάνουν τώρα. Θα έχουμε όμως υπόψη ότι αν κερδηθεί ίσως δεν πάρουν όλο το πόσο λόγω
παραγραφής. Επίσης πρέπει να υποβάλλουν στην ΥΠΕ και την αίτηση για τις μηνιαίες λίστες
κρατήσεων για τα δύο αυτά χρόνια (2017 και 2018). Η αίτηση υπάρχει στην ιστοσελίδα μας
στις 26/5/20. Όσοι υπέβαλλαν το εξώδικο υποβάλλουν προς την ΥΠΕ μόνο την αίτηση για τις
κρατήσεις του 2017 και 2018.
      Όταν θα έχετε στα χέρια σας την βεβαίωση της ΥΠΕ, το αντίγραφο του εξώδικου και τον
αριθμό πρωτοκ. του εξώδικου μπορείτε να απευθυνθείτε στον δικηγόρο της επιλογής σας.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΟΤΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΑΙΤΗΜΑ Η ΕΞΩΔΙΚΟ Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΕΓΓΡΑΦΟ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΥΠΕ  ΚΡΑΤΑΜΕ  ΕΝΑ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  ΚΑΙ  ΤΟΥ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΚΑΙ  ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚ.  ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ
ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ   72   ΤΗΣ   4  ης ΥΠΕ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ

        Μετά από παρεμβάσεις μας ανέβηκε  στο  TAXIS μαζί με το εκκαθαριστικό του 2019
και το ποσό των τόκων που πρέπει να δηλωθεί για το 2019.Για τα άλλα χρόνια αλλά και για
τους  τόκους  θα  δοθεί  από την ΥΠΕ χειρόγραφη  βεβαίωση  και  τα  ποσά θα  μπορούν  να
δηλωθούν έως τέλος του 2020.
        Ζητήσαμε  να  τις  μοιράσουμε  ως  σύλλογος  άλλα  δεν  γίνεται  λόγω προσωπικών
δεδομένων. 

        Για την διευκόλυνση της αποστολής των χειρόγραφων βεβαιώσεων της 4ης ΥΠΕ για το
νοσοκομειακό  παρακαλούνται  οι  υπεύθυνοι  η  διευθυντές  των  Κέντρων  Υγείας  Τούμπας,
25ης Μαρτίου, Κιλκίς, Καβάλας, Ν.Μουδανίων, Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Φερών και
Σουφλίου  να  αποστείλουν  στο  mail misthos  @4  ype  .  gr με  θέμα:  ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ υπόψη κας ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΩΛΙΝΑΣ, τα ονόματα
των  συναδέλφων  που  εισέπραξαν  τον  Δεκέμβριο  του  2019  το  νοσοκομειακό.  Να
διευκρινίζεται αν κάποιος είναι συνταξιούχος η δεν βρίσκεται εκεί για οποιοδήποτε λόγο. Να
αναγραφεί η διεύθυνση και ο Τ.Κ. του Κέντρου Υγείας ώστε να υπάρχουν τα στοιχεία για το
courier. Παρακαλείσθε να τα αποστείλετε το συντομότερο δυνατόν. Υπενθυμίζουμε ότι για
τα προηγούμενα έτη οι συμπληρωματικές δηλώσεις πρέπει να γίνουν έως 31/12/20.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΑ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ   2012

      Μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαμε με τον δικηγόρο κ. Π. Ζαμπίτη τις προηγούμενες
ημέρες ενημερωθήκαμε ότι το αίτημα προς το ΣτΕ θα κατατεθεί εντός του Ιουνίου και αν
αποφασιστεί η συζήτηση της αγωγής μας ως πρότυπη δίκη θα δοθεί ημερομηνία εντός των
επόμενων  μηνών.  Αν   δεν  κρίνει  το  ΣτΕ  ότι  πρέπει  να  συζητηθεί  θα  συνεχίσουμε  την
διεκδίκηση στα δικαστήρια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

       Θεωρούμε γεγονός απαράδεκτο να μην φορολογείται αυτοτελώς το ποσό των εφημεριών,
όπως  γινόταν  έως  το  2011,  με  συνέπεια  να  αυξάνεται  υπέρμετρα  η  φορολογία  και  να
μειώνεται  το  ήδη  χαμηλό  εισόδημά  μας.  Ξεκινάμε  μια  δράση  γι’  αυτό  το  θέμα
ενημερώνοντας την Ομοσπονδία και ζητώντας από το υπουργείο Υγείας να το επανεξετάσει.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ   3  Η ΥΠΕ

        Οι κρίσεις των γιατρών της 3ης ΥΠΕ ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν εντός του Ιουνίου.
Θα ανακοινωθεί η ημερομηνία άμεσα.

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ  ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΟΣΕΥΠ-ΠΦΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΕΝΓΕ.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΝΑ  ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ  ΤΗ  ΦΩΝΗ  ΜΑΣ.  ΟΛΟΙ  ΟΙ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΓΙΑ  ΕΝΑ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

                                 
                                      ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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