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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα:   1. Μισθολογικά θέματα συναδέλφων ΠΑΑ
              2. Ολομέλεια της Ομοσπονδίας στις 19/5/16

1. Μισθολογικά θέματα συνάδελφων ΠΑΑ  

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε την Τετάρτη 18/05/16  με 
τις  διευθύνσεις  προσωπικού  και  μισθοδοσίας  της  3ης καις  4ης ΥΠΕ 
προκύπτουν τα εξής:
 
3η ΥΠΕ:  Μας ανέφεραν ότι παρέλαβαν την διευκρινιστική εγκύκλιο 
την Τρίτη 17/5 και η διαδικασία που θα ακολουθήσουν είναι η εξής: 
αφού  γίνει  η  νέα  κατάταξη,  αυτή  θα  προωθηθεί  από  το  γραφείο 
προσωπικού στο τμήμα μισθοδοσίας, το οποίο θα υπολογίσει το  ποσό 
του μισθού, τα έγγραφα θα επιστραφούν στο γραφείο προσωπικού και 
έπειτα θα αποσταλούν στο Υπουργείο Υγείας όπου θα γίνει η έγκριση 
του  κονδυλίου  αφού  περάσει  τον  έλεγχο  της  υπηρεσίας 
δημοσιονομικού  ελέγχου  (ΥΔΕ).  Στη  συνέχεια  θα  αποσταλεί  στο 
γραφείο προσωπικού,  και  από εκεί  στη μισθοδοσία ώστε να γίνει  η 
πληρωμή, αρχής γενόμενης από 21/02/16 ημερομηνία δημοσίευσης του 
ν.4368/2016. Μετά από ερώτημα μας εξήγησαν ότι δεν έχουν άλλες 
εκκρεμότητες για το προηγούμενο διάστημα, στην ουσία δηλαδή δεν 
αναγνωρίζουν την προϋπηρεσία για το προηγούμενο διάστημα από την 
έκδοση των ΦΕΚ κατάταξης. 

4η ΥΠΕ: Αρχικά μας είπαν ότι η διευκρινιστική εγκύκλιος δεν απαντά 
στα ερωτήματα που είχαν. Ζητήσαμε να μας επιδώσουν το έγγραφο της 
4ης ΥΠΕ προς το Υπουργείο Υγείας που αναφερόταν στα συγκεκριμένα 
ερωτήματα  με  σκοπό  να  το  προωθήσουμε  εκ  νεόυ  στο  Υπουργείο 
Υγείας  μετά  την  Ολομέλεια.  Μας  ζητήθηκε  να  διατυπώσουμε  το 
αίτημα γραπτώς όπως και το πράξαμε (αρ.πρωτ. 75 18/05/16). Μερικές 
ώρες μετά και μάλιστα κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου, 
επανήλθαμε τηλεφωνικά και μας ανέφεραν ότι δεν υπήρχε λόγος να 
μας επιδώσουν το έγγραφο διότι το θέμα λύθηκε με άνωθεν εντολή! 
Στη  συνέχεια  θα  ακολουθηθεί  η  διαδικασία  που  περιγράψαμε 
παραπάνω για την 3η ΥΠΕ.
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2. Ολομέλεια της Ομοσπονδίας στις 19/05/16  

Στην σημερινή Ολομέλεια συζητήθηκαν αναλυτικά τα άρθρα 
του  νομοσχεδίου  που  βρίσκεται  υπό  δημόσια  διαβούλευση  και 
περιέχει εργασιακά θέματα τα οποία μας αφορούν. Η εισήγηση του 
Δ.Σ. του ΣΕΥΠ ΠΕΔΥ Θεσσαλονίκης-Β.Ε. προς την Ολομέλεια ήταν 
η εξής: 

• Να συμπεριληφθούν στο άρθρο 28 όλοι οι υπηρετούντες σήμερα 
και  όσοι  έχουν κερδίσει  ασφαλιστικά μέτρα (και  κακώς δεν έχουν 
προσληφθεί έως σήμερα).

• Να  γίνει  η  κρίση  όλων  των  συναδέλφων  που  υπηρετούν  και 
επίσης να συμπεριληφθούν και άλλες ειδικές υποκατηγορίες όπως οι 
16 γιατροί της 3ης και  4ης ΥΠΕ που ενώ έκαναν αίτηση, έκλεισαν τα 
ιδιωτικά τους ιατρεία, δεν τα άνοιξαν ξανά ποτέ, δεν κρίθηκαν λόγω 
του  ότι  κινήθηκαν  δικαστικά.  Η  όλη  διαδικασία  να  γίνει  με  το 
προηγούμενο καθεστώς κρίσης γιατί το νέο νομοσχέδιο στο άρθρο 25 
αλλάζει τον τρόπο κρίσης.

• Επίσης  προτείνουμε  την  επαναπρόσληψη  όσων  συναδέλφων 
απολύθηκαν και βρίσκονται εκτός ΠΕΔΥ  γιατί αν αυτό συμβεί σε 
άλλο νομοσχέδιο  είναι  βέβαιο  ότι  δεν  θα  προσληφθούν  οι  γιατροί 
όλων  των  ειδικοτήτων  αλλά  επιλεκτικά  κάποιες  ειδικότητες  που 
έχουν  μεγαλύτερη  ζήτηση  όπως  αναφέρθηκε  στην  πρόσφατη 
διημερίδα του Υπ.Υγείας στην Αθήνα.

• Καταστήσαμε σαφές ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε διαφοροποίηση 
εντός του ΠΕΔΥ με δυο διαφορετικές ημερομηνίες τελικής ένταξης 
(31/12/16  και  31/12/17)  διότι  αποτελεί  παραβίαση  της  αρχής  της 
ισότητας. 

• Προτείνουμε προσωποπαγείς θέσεις σε όσους το επιθυμούν  και 
δικαίωμα  εκ  νέου  επιλογής  της  εργασιακής  σχέσης  των 
υπηρετούντων ΠΑΑ. Αν αυτό είναι αδύνατο να γίνει αποδεκτό, να 
υπάρχει μεταβατικό στάδιο που θα λήξει όταν θα έχει ολοκληρωθεί η 
μεταρρύθμιση (κατά δικές τους ομολογίες θα ολοκληρωθεί σε 7-15 
χρόνια).

• Ζητάμε  την  απόσυρση  του  εδαφίου  ββ  παρ.4  του  αρθρ.28 το 
οποίο αναφέρει ότι οι γιατροί πρέπει να παραιτηθούν των δικαστικών 
μέτρων.  Η  διάταξη  αυτή  είναι  κατάφωρα  αντισυνταγματική  και 
παραβιάζει το άρθρο 20 του Συντάγματος. 
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• Θέσαμε επίσης το θέμα της πληρωμής των συνάδελφων ΠΑΑ σε 
3η,  4η και  5η ΥΠΕ όπου ενδέχεται να μην πληρωθούν με όλη την 
προϋπηρεσία (χρονοεπίδομα) από την ένταξη στο ΦΕΚ αλλά από την 
δημοσίευση του ν.4368/2016.  Η αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού 
προβλήματος κατά πρόταση της νομικής υπηρεσίας της Ομοσπονδίας 
πρέπει να γίνει αρχικά με υποβολή υπομνήματος προς τις ΥΠΕ και 
επί αρνήσεως να ακολουθήσουν το παράδειγμα των υπόλοιπων ΥΠΕ 
να προχωρήσουμε σε αγωγές.

Οι  προτάσεις  που  έγιναν  από  το  προεδρείο  της  Ολομέλειας 
περιέχονται στη δική μας εισήγηση. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ολομελείας θα συνεχίσει  σε 
συνεργασία με τη νομική της υπηρεσία (και την βοήθεια των νομικών 
που μετείχαν στις διάφορες αγωγές ) τις επαφές για βελτίωση των 
άρθρων του νόμου που μας αφορούν. 

Επίσης  θα  προσφύγουμε  ως  Ομοσπονδία  κατά  της 
απαράδεκτης  υπουργικής  απόφασης  που υποχρεώνει  τους  γιατρούς 
να μετακινούνται μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητή της ΥΠΕ 
που ανήκουν και διοικητή άλλης ΥΠΕ όπου υπάρχουν ανάγκες. 

Συνάδελφοι, 
Όπως καταλαβαίνετε  τα  θέματα μας  παραμένουν  εν  πολλοίς 

άλυτα και  απαιτείται  ομοψυχία και  ενότητα στον  κλάδο.  Καλούμε 
όλους τους συναδέλφους που αυτήν την στιγμή δεν είναι μέλη μας να 
πυκνώσουν  τις  γραμμές  του  συλλόγου  για  να  αντιμετωπίσουμε  τα 
σοβαρότατα προβλήματα αυτής της περιόδου.
 Τίποτα δεν μας χωρίζει ενώ αντίθετα όλα μας ενώνουν. 

                                    ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Σάββας Παρασκευόπουλος                                      Νικολέτα Μανιάτη
   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός  
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