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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέματα:

1. Ανέκκλητες δηλώσεις 4  ης   ΥΠΕ   

2. Χρονοεπίδομα ΠΑΑ  

3. Μισθοδοσία επικουρικών 4  ης   ΥΠΕ  

4. Χρέη απεργιών ΕΟΠΥΥ   

5. Συμμετοχή σε εθελοντική ομάδα  

1.   Σχετικά με την ανέκκλητη δήλωση διατήρησης ή μη του προηγούμενου 

συνταξιοδοτικού  ασφαλιστικού  καθεστώτος  για  τους  γιατρούς  των 

μονάδων υγείας ΠΕΔΥ της 4ης ΥΠΕ, σας ενημερώνουμε ότι ισχύει  η 

θέση και άποψη που εκφράστηκε στην ανακοίνωση του συλλόγου στις 

29/10/15 με αρ. πρωτ. 62 και αφορούσε στους γιατρούς της 3ης ΥΠΕ. 

Επισυνάπτουμε την ανακοίνωση.

2.   Για την απόφαση 1888 της 4ης ΥΠΕ περί χορήγησης επιδόματος χρόνου 

υπηρεσίας και την καταβολή του από 20/7/15 ( ημ/νία έκδοσης ΦΕΚ) 

θεωρούμε: 

α.  Απαράδεκτη την μη επίτευξη ομοιογενούς  στάσης των ΥΠΕ απέναντι 

στο πρόβλημα που δημιούργησε ο καταστροφικός, για τις δημόσιες δομές 

της ΠΦΥ, και ιατροφάγος νόμος 4238. 

β.  Εμπαιγμό  το  να  προσπαθούν  να  μετακυλήσουν  στις  πλάτες  των 

εργαζομένων την ανεπάρκεια τους και την ανικανότητα λήψης αποφάσεων 

και συντονισμού μεταξύ υπουργείου και διοικήσεων ΥΠΕ (πρώην και νυν). 

Αφού καθυστέρησαν μήνες ολόκληρους την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

κατάταξης-έκδοσης ΦΕΚ, με περίσσιο θράσος ανακοινώνουν ότι:

- η καταβολή των αναδρομικών θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης του 

ΦΕΚ.



-  στον  υπολογισμό  του  χρόνου  υπηρεσίας  μετρήθηκε  ,  το  αγροτικό,  η 

ειδικότητα και ο χρόνος υπηρεσίας στο ΠΕΔΥ. Ως μη υπάρχουσα η 20-30 

χρόνια υπηρεσία μας σε ΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ 

γ. Φυσικά οι διαφορετικές ημερομηνίες έκδοσης των ΦΕΚ στις επτά ΥΠΕ 

της χώρας (και βέβαια δεν μιλάμε για φυσιολογικές διάφορες 10-20 ημερών 

αλλά για  7  ολόκληρους  μήνες)  θα  προκαλέσουν  για  άλλη μια  φορά,  με 

απόλυτη ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, σύγχυση στους εργαζόμενους και 

φυσικά θα έχουν σαν συνέπεια εργαζόμενοι  σε ίδιες  συνθήκες  με ίδιους 

όρους υπό τον ίδιο εργοδότη και σε χώρους του εργοδότη να αμείβονται 

διαφορετικά για την ίδια παρεχόμενη υπηρεσία. 

δ.  Εφόσον  δεν  υλοποιηθεί  η  πρόταση  που  έχουμε  ήδη  κάνει  προς  τον 

υπουργό  υγείας  για  νομοθετική  ρύθμιση  της  αναδρομικότητας  ώστε  να 

ισχύει από την ημερομηνία που ορίζει ο νόμος 4238 δηλαδή 19/11/14, ή 

τουλάχιστον από την έκδοση του πρώτου ΦΕΚ, δηλαδή 19/12/14 για την 1η 

ΥΠΕ,  θα  οδηγήσει  τους  γιατρούς  σε  δικαστικές  διεκδικήσεις  για  τα 

αυτονόητα. 

3.   Οι επικουρικοί της 4ης ΥΠΕ, μετά από διαβεβαίωση σήμερα 18/11/15 

από τον δ/ντη οικονομικού ότι έχει τακτοποιηθεί το θέμα, θα πληρωθούν 

με την αμέσως επόμενη μισθοδοσία. 

4.   Αν έρθει σε οποιονδήποτε συνάδελφο ειδοποίηση από τον ΕΟΠΥΥ για 

καταβολή χρεών απεργίας  να επικοινωνήσει  άμεσα με τον σύλλογο. 

Είχαν  υποσχεθεί  ότι  για  τους  εντός  ΠΕΔΥ θα κρατηθούν  σε  πολλές 

δόσεις από τον μισθό και για τους εκτός ΠΕΔΥ ρύθμιση σε δέκα δόσεις.

5.   Σας θυμίζουμε εκ νέου ότι το Δ.Σ. καλεί τους συναδέλφους όλων των 

ειδικοτήτων  και  ειδικά  παιδίατρους,  παθολόγους,  γενικούς  γιατρούς, 

καρδιολόγους,  γυναικολόγους  κ.α.  να  δηλώσουν  συμμετοχή  στην 

εθελοντική  ομάδα  που  οργανώνουμε  για  την  αντιμετώπιση  της 

ανθρωπιστικής κρίσης στο μεταναστευτικό. Δηλώνουμε συμμετοχή στο 

τηλέφωνο του συλλόγου 2310228406 ώρες 11.00-14.00, και στο φαξ: 

2310228970.

                                    ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

 Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    Σάββας Παρασκευόπουλος                                              Νικολέττα Μανιάτη
       Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός   
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