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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις  3/12/15  πραγματοποιήθηκε  στην  Αθήνα  η  Ολομέλεια  της 
Ομοσπονδίας. Στην συνεδρίαση αναλύθηκαν τα εξής θέματα:

1.  Η μισθοδοσία και η βαθμολογική εξέλιξη των γιατρών ΠΑΑ: έγινε 
ενημέρωση  ότι  στην  τρίτη  κατά  σειρά  έκδοση  του  αναμενόμενου 
πολυνομοσχεδίου  περιλαμβάνεται  η  διάταξη  για  αναγνώριση  του  χρόνου 
προϋπηρεσίας από το 1993 και η 15ετια για τον βαθμό του διευθυντή.
 Στο Νόμο,  «Επείγουσες ρυθμίσεις για την καθολική υγειονομική κάλυψη 
του  πληθυσμού  και  τη  στήριξη  του  Δημόσιου  Συστήματος  Υγείας»  και 
συγκεκριμένα 
Στο  άρθρο 17 παρ.1, αναφέρεται:

1. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι των πρώην νοσοκομείων του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ,  που  μεταφέρθηκαν/  μετατάχθηκαν  από  τις  πρώην 
Υπηρεσίες  Νοσοκομειακής  Υποστήριξης  του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  σε 
νοσοκομεία του ΕΣΥ και εντάσσονται στον κλάδο ειδικευμένων 
ιατρών Ε.Σ.Υ. καθώς και β) οι ιατροί και οδοντίατροι, κλάδου ΠΕ 
ιατρών –οδοντιάτρων, που μεταφέρθηκαν/ μετατάχθηκαν από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις Δ.Υ.Πε. και εντάσσονται στον κλάδο ειδικευμένων 
ιατρών Ε.Σ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ. κατατάσσονται σε βαθμό σύμφωνα με 
τα χρόνια προϋπηρεσίας τους ως εξής: α΄) με συνολική υπηρεσία 
έως επτά (7) έτη από την ημερομηνία λήψης της ειδικότητας στον 
εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, β΄) με συνολική υπηρεσία 
άνω των επτά (7) ετών και μέχρι τα δεκαπέντε (15) έτη στο βαθμό 
του  Επιμελητή  Α΄  και   γ΄)  με  συνολική  υπηρεσία  άνω  των 
δεκαπέντε (15) ετών στο βαθμό του Διευθυντή.

Στην   παράγραφο  4  αναφέρεται:  «Στο   τέλος  της  παραγράφου  2   του 
άρθρου 21 του ν. 4238/2014(Α΄ 38)  προστίθενται τα ακόλουθα τρίτο και 
τέταρτο εδάφια:  «Ομοίως το ιατρικό/οδοντιατρικό προσωπικό της παρ. 1 
που εντάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1666/1986 
(Α΄  200),  σε  θέσεις  ιατρών/οδοντιάτρων  πλήρους  και  αποκλειστικής 
απασχόλησης,  διατηρεί  το σύνολο των τακτικών αποδοχών που ισχύουν 
για τον κλάδο ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ..  Τυχόν προϋπηρεσία τους, που 
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προσφέρθηκε σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης για το χρονικό 
διάστημα  από  16-09-1993  έως  την  ημερομηνία  ένταξής  τους  σε  θέσεις 
κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., υπολογίζεται για τη μισθολογική τους 
εξέλιξη.»

Να  υπενθυμίσουμε  ότι  στην  πρώτη  έκδοση  του  νομοσχεδίου  η 
συγκεκριμένη παράγραφος υπήρχε αυτούσια ενώ στην δεύτερη έκδοση προ 
ολίγων  ημερών  απουσίαζε  περιέργως  το  τμήμα  που  αναφερόταν  στην 
προϋπηρεσία  και  βαθμολόγιο  των  γιατρών  του  ΠΕΔΥ.  Μετά  από  έντονες 
πιέσεις μας η παράγραφος επανήλθε. 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι  οι  τροπολογίες  αυτές 
ήταν  απαραίτητες  για  την  πλήρη τακτοποίηση των συνάδελφων ώστε  στο 
άμεσο μέλλον να μην προκύψουν προβλήματα όπως η απαίτηση επιστροφής 
των χρημάτων από τις δυο ΥΠΕ οι οποίες πλήρωσαν υπολογίζοντας όλη την 
προϋπηρεσία. Αυτό είναι και απάντηση σε όσους ρωτούσαν γιατί  οι δικές 
μας ΥΠΕ δεν ακολούθησαν τον ίδιο τρόπο υπολογισμού της προϋπηρεσίας. 

Το  θέμα  θεωρούμε  ότι  θα  ολοκληρωθεί  με  την  ψήφιση  των 
τροπολογιών. Βέβαια έχουμε αντίρρηση στον υπολογισμό της προϋπηρεσίας 
από το 1993 (όταν έγινε η εξομοίωση) και θεωρούμε ότι  το χρονοεπίδομα 
πρέπει να υπολογιστεί από την έναρξη της θητείας των γιατρών-οδοντιάτρων. 
Έτσι ακριβώς ετέθη και το αίτημα μας κατά τη συνάντηση .

2.Η  Αξιολόγηση  των  μονάδων  υγείας:  επισημάναμε  τον  πιθανό 
κίνδυνο, οι υποβαθμισμένε από προσωπικό μονάδες αλλά και τα εργαστήρια 
μας με τις τραγικές ελλείψεις τους, να αποτελέσουν  τον δούρειο ίππο  με 
συνέπεια ίσως, σε περίπτωση αρνητικής ή χαμηλής αξιολόγησης το κλείσιμο 
μονάδων  υγείας  και  την  κατάρρευση  της  δωρεάν  ΠΦΥ.  Ως  σύλλογος 
Θεσσαλονίκης-  Β.  Ελλάδος προτείναμε την άμεση αποστολή αιτήματος για 
δια ζώσης ενημέρωση του πρωθυπουργού.

3.Ενημερώσαμε  την  Ολομέλεια  για  την  επερώτηση   βουλευτή  της 
Θεσσαλονίκης που θα συζητηθεί στην Βουλή την ερχόμενη Πέμπτη 10/12/15 
και θα αφορά το σύνολο των θεμάτων μας και η οποία θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα μας.

4.  Επίσης  ενημερώσαμε  την  Ολομέλεια  για  το  προγραμματισμένο 
ραντεβού με τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Ν. Παρασκευόπουλο που  είχαμε 
ορίσει για σήμερα  Παρασκευή 4/12/15 . 

           5. Σχετικά με το ΠΕΔΥ Μυτιλήνης και τις εφημερίες που πραγματοποιεί 
έγινε  ενημέρωση  από  τον  κ.  Μ  Χατζηγιάννη  δ/ντη  της  μονάδας,  και  η 
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ολομέλεια  στήριξε  τα  αιτήματα  των  γιατρών  που  μάχονται  στην  πρώτη 
γραμμή εισόδου των μεταναστών στη χώρα, που ενώ έχουν έγγραφη εντολή 
από  την  υπηρεσία  να  εφημερεύουν,  εν  τούτοις  έως  σήμερα  δεν 
καταβάλλονται οι αποζημιώσεις για τις εφημερίες. Εδώ βέβαια το θέμα δεν 
είναι τόσο οικονομικό όσο είναι ηθικό .

         6. Μετά από πρόταση  της εκτελεστικής γραμματείας η οποία τέθηκε σε  
ψηφοφορία  ελήφθη  ομόφωνα  η  απόφαση  να  γίνει  αμέσως  μετά  την 
ολομέλεια  «καταδρομική»  επίσκεψη  στο  υπουργείο  Υγείας ώστε  ο 
υπουργός να ενημερώσει το σύνολο της ολομελείας για το νομοσχέδιο και τα 
αλλά  θέματα.  Συναντήσαμε  τον  υπουργό  κυριολεκτικά  στην  πόρτα  του 
γραφείου του καθ’ ότι έπρεπε επειγόντως να μεταβεί στην Βουλή, και αφού 
μας διαβεβαίωσε προφορικά ότι το μισθολογικό και βαθμολογικό θέμα θα 
τακτοποιηθεί  στο  επερχόμενο  πολυνομοσχέδιο,  με  δική  μας   πρόταση, 
αποφασίσθηκε, να γίνει συνάντηση της ολομέλειας με τον υπουργό το ίδιο 
βράδυ ( Πέμπτη 3/12/15).

      7. Στη δίωρη αυτή συνάντηση, πέραν του Υπουργού υγείας κ. Α. Ξανθού 
συμμετείχε  και  ο  αν.  υπουργός  Υγείας  κ  Π.  Πολάκης.  Οι  υπουργοί 
επαναβεβαίωσαν σε όλους τους τόνους ενώπιον των μελών της Ολομέλειας 
ότι οι δυο τροπολογίες θα κατατεθούν άμεσα τις επόμενες ημέρες, και επίσης 
εντός του Ιανουαρίου θα κατατεθεί νομοσχέδιο του υπ. Υγείας στο οποίο θα 
περιλαμβάνονται θέματα αναμόρφωσης της ΠΦΥ και θα δίνεται μια δεύτερη 
ευκαιρία σε όσους είχαν απολυθεί να επανέλθουν, παρέχοντας σε όλους ένα 
μεταβατικό στάδιο, το χρονικό διάστημα του οποίου δεν μας διευκρίνισαν. 
Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η θέση μας είναι για όσους δεν επιθυμούν σχέση 
εργασίας ΠΑΑ,  οι θέσεις να είναι προσωποπαγείς. 

       8. Όσον αφορά τη συζήτηση για τις αξιολογήσεις των μονάδων (δημόσιων 
και ιδιωτικών) της ΠΦΥ, διατηρώντας τις επιφυλάξεις μας παραθέτουμε και 
την άποψη των υπουργών οι οποίοι θεωρούν ότι μέσω της αξιολόγησης θα 
παρέχουν στήριξη στις δημόσιες δομές υγείας.

9.   Όσον αφορά την ιδιαιτερότητα στην 3η και 4η ΥΠΕ όπου δεν έχουν κριθεί, 
για  τιμωρητικούς  λόγους,  οι  γιατροί  που  βρισκόταν  υπό  προστασία 
δικαστικών αποφάσεων (ανεξάρτητα αν είχαν κλείσει ή όχι τα ιατρεία τους) 
αλλά ακόμα και για αυτούς που για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν κρίθηκαν 
ζητήσαμε να γίνει νομοθετική ρύθμιση ώστε να κριθούν για λόγους ισοτιμίας 
όπως έγινε για τους γιατρούς όλων των άλλων ΥΠΕ. Οι Υπουργοί μας ζήτησαν 
να  αποστείλουμε  στην  νομική  υπηρεσία  του  Υπουργείου  αναλυτικό 
υπόμνημα  και  να  τεθεί  το  θέμα  σε  συζήτηση  στο  ΚΕΣΥΠΕ.  Η  νομική  μας 
υπηρεσία  έντος  του  σαββατοκύριακου  ήδη  επεξεργάζεται  το  σχετικό 
υπόμνημα.
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10.  Ζητήσαμε  από  τους  Υπουργούς  η  αναδρομικότητα  για  τους  ΠΑΑ να 
ισχύσει για όλους από την έκδοση του πρώτου ΦΕΚ δηλάδη τον 12/2014 (της 
4ης ΥΠΕ εκδόθηκε τον 7/2015) για λόγους ισότητας καθ΄'οτι η καθυστέρηση 
στις  δημοσιεύσεις  των  ΦΕΚ  δεν  ηταν  λόγω  υπαιτιότητας  των  γιατρών 
-οδοντιάτρων.

Την  Παρασκευή  4/12/15  το  πρωί  παρευρεθήκαμε  στην  Ευελπίδων 
όπου εκδικαζόταν η τελική δίκη των συνάδελφων που αποχώρησαν από το 
ΠΕΔΥ  με  νομικό  τον  κ.  Η.  Σαρακενίδη  και  μάρτυρα  τον  αντιπρόεδρο  του 
Συλλόγου κ. Γ. Ατματζίδη. 

Στις μια το μεσημέρι επισκεφθήκαμε τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Ν. 
Παρασκευόπουλο.  Στην συνάντηση μετείχαν ο κ. Σ. Παρασκευόπουλος, η κα. 
Ν. Μανιάτη και ο κ. Δ. Βασιλείου, νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας. Το 
κλίμα της  επίσκεψης ήταν  εξαιρετικό,  ο  υπουργός  άκουσε  με  προσοχή τα 
θέματα μας, του υποβάλλαμε τις προτάσεις μας και νομικό υπόμνημα για τη 
διευθέτηση των θεμάτων μας και ο κ. Βασιλείου του εξέθεσε τα νομικά μας 
επιχειρήματα.  Με  ευχαρίστηση  εισπράξαμε  από  τον  κ.  υπουργό  τη 
φιλοφρόνηση ότι η συνδικαλιστική μας παρουσία με τον τρόπο που γίνεται 
είναι ιδιαίτερα σοβαρή. 

Να ενημερώσουμε  ότι,  επίσης  το  πρωί  της  Παρασκευής  η  δίκη  για 
ανάκληση των ασφαλιστικών μέτρων των συναδέλφων της 6ης ΥΠΕ, αίτημα 
που κατέθεσε ο Διοικητής της ΥΠΕ, πήρε αναβολή για τις 15 Ιανουαρίου.

 Σχετικά με τους επικουρικούς γιατρούς σε νομοσχέδιο της τρέχουσας 
εβδομάδας,  για τα βοσκοτόπια,  ψηφίστηκε η παράταση των συμβάσεων 
τους έως τον 9ο του 2016.

Θα  ακολουθήσει  την  Δευτέρα  αναλυτική  ενημέρωση  από  την 
Ομοσπονδία για τα θέματα που σας αναφέραμε.

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Σάββας Παρασκευόπουλος                                              Νικολέττα Μανιάτη

   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός   
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