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Γεώργιος Μπαλιόζογλου  

Τηλ.: 6984629428    Προς:  1. Υπουργό υγείας 

       2. Υφυπουργό υγείας 

3. Διοικητή 4ης ΥΠΕ 

4. Υποδ/τρια 4ης ΥΠΕ 

5. Διοικητή ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 

       6. Υποδ/τρια ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 
  Με αφορµή την αψυχολόγητη και παντελώς άκαιρη, ενόψει εορταστικής 
περιόδου, απόφαση αναστολής καταβολής του επιδόµατος θέσης ευθύνης των 
τριάντα δύο (32) Προϊσταµένων Ν.Υ. του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ο ΣΥΝΟ Θεσσαλονίκης 
καταγγέλλει την διοίκηση του νοσοκοµείου και συγκεκριµένα τον διοικητή κ.  Σπανό 
και την υποδιοικήτρια κ. Κοκκινίδου. Οι ως άνω µετά από τρία χρόνια διοίκησης 
αποφάσισαν αιφνιδίως να συµµορφωθούν µε τη «νοµιµότητα» ανακαλύπτοντας 
οψίµως ότι υπηρετούν επιπλέον δύο προϊστάµενοι  (στους οποίους χορηγείται το 
επίδοµα) σε σχέση µε τις προβλεπόµενες στον οργανισµό του νοσοκοµείου θέσεις. 

Αντί της επίλυσης του ζητήµατος µε κάθε πρόσφορο στη δηµόσια διοίκηση 
µέσον (έρευνα, προτάσεις των αρµοδίων υπαλλήλων και υπηρεσιών, παραποµπή στα 
συναρµόδια Υπουργεία ή την ΔΥΠΕ κ.α), όπως επιβάλει η αρχή της χρηστής 
διοίκησης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης, προτίµησαν την αδικαιολόγητη 
και παράνοµη µη καταβολή του επιδόµατος σε όλους τους Προϊστάµενους Ν.Υ. και 
δή εντός των χριστουγεννιάτικων εορτών. 

Επειδή το επίδοµα θέσης παγίως συνδέεται µε την εν τοις πράγµασι άσκηση 
καθηκόντων ευθύνης  και εν προκειµένω άπαντες οι Προϊστάµενοι έχουν ασκήσει τα 
καθήκοντα αυτά νοµίµως και προσηκόντως. 

Επειδή είναι παράνοµη η αδικαιολόγητη αναστολή καταβολής του επιδόµατος 
θέσης αδιακρίτως και χωρίς νόµιµο έρεισµα. 
  Επειδή το να µην καταβάλλονται τα δεδουλευµένα των υπαλλήλων είναι 
αδιανόητο να θεωρείται πρόσφορη λύση σε οποιοδήποτε πρόβληµα, 

Συνεπεία των ανωτέρω, διαµαρτυρόµενοι για την αδικία κατά των 
συναδέρφων, σας καλούµε όπως άµεσα την αποκαταστήσετε, επιλύοντας το γνωστό 
εδώ και µήνες πρόβληµα µε έτερους νόµιµους τρόπους, 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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