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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Την Δευτέρα 21/01/17 πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη της 

Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας στην Αθήνα και στις 
14.00μμ έγινε η προγραμματισμένη συνάντηση στο υπουργείο Υγείας 
στην οποία μετείχαν ο υπουργός κ. Α. Ξανθός, ο αν. γ.γραμματέας κ. Σ. 
Βαρδαρός και η νομική σύμβουλος του υπουργού κα. Ξ. Παπαδόπουλου. 
Στην αρχή τέθηκαν εξ μέρους του προέδρου συνοπτικά όλα τα θέματα 
όπως το νομοσχέδιο για την Ψυχική Υγεία (Ψ.Υ.) τα θέματα των 
επικουρικών, η κρίση των γιατρών άνευ ειδικότητας με πιστοποιητικό, οι 
προσλήψεις κλπ. Από πλευράς μας εισηγηθήκαμε το εξής:  

1. Σχετικά με την εγκύκλιο του Σ. Βαρδαρού τονίσαμε την αντίθεση 
μας για τις παρενέργειες που δημιούργησε και ζητήσαμε την 
απόσυρση και άμεση συνεργασία ώστε να επιλύονται τέτοιου 
είδους θέματα.  

2. Σχετικά με το νομοσχέδιο για την Ψ.Υ. ζητήσαμε να μας 
δηλώσουν ποτέ θα κατατεθεί και διευκρινίσαμε με την νομικό ότι 
το άρθρο 26 που είχαμε στα χέρια μας από το νομοσχέδιο 
περιλαμβάνει τις ειδικές περιπτώσεις της 3ης  και 4ης  ΥΠΕ. Τους 
επιδώσαμε άλλη επεξεργασμένη τροπολογία που αφορά μόνο στην 
3η  και 4η ΥΠΕ, για τους συναδέλφους που δεν κρίθηκαν ή 
απολύθηκαν αναδρομικά, ώστε σε περίπτωση που δεν κατατεθεί το 
νομοσχέδιο για την ΨΥ, να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλο 
νομοσχέδιο.  

3. Για το θέμα της μη αναγνώρισης της προϋπηρεσίας κατά τη 
διάρκεια της διαθεσιμότητας που αφορά όλους τους εργαζόμενους 
του υπουργείου Υγείας που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, επιδώσαμε 
επεξεργασμένη έτοιμη τροπολογία ώστε να προστεθεί άμεσα στο 
υπό κατάθεση νομοσχέδιο. 

4. Ειδικά για τους 17 συναδέλφους της 3ης  και 4ης  ΥΠΕ που δεν 
κρίθηκαν και έχουν κλειστά τα ιατρεία τους ζητήσαμε ειδική 
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μεταχείριση για την άμεση κρίση τους αμέσως μετά την ψήφιση 
του νομοσχεδίου, πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή.  

5. Αναφέραμε όλα τα τρέχοντα προβλήματα θέρμανσης, ελλείψεις 
υλικών κλπ και τονίσαμε ότι γιατροί και οδοντίατροι με 
αυταπάρνηση κρατούν το σύστημα ανοιχτό παρ’όλες τις ελλείψεις 
υλικών και ανθρώπινου δυναμικού. Στην απάντηση του υπουργού 
ότι έχουν προσλάβει επικουρικούς για την κάλυψη των αναγκών 
ανταπαντήσαμε  δίνοντας τους γραπτώς επικαιροποιημένα 
στοιχεία ότι σε αντικατάσταση των 600 απολύθηκαν από 3η και 4η 
ΥΠΕ προσλήφθηκαν μόνο 79 επικουρικοί. 

6. Επιδώσαμε την επιστολή που είχαμε αποστείλει στο γραφείο του 
πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη (http://www.seypika-
thes.gr/el/Portals/0/Templates/υπομνημα061216.pdf) που περιλαμβάνει όλες τις 
θέσεις της Ομοσπονδίας και τα ειδικά θέματα της 3ης  και 4ης ΥΠΕ 
και τονίσαμε ότι η μόνη άμεση και οικονομική λύση είναι η 
επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων μας, και αν 
υπάρξει πρόβλημα με τους θεσμούς να χρησιμοποιηθεί η 
προκήρυξη των 1.860 θέσεων του ΑΣΕΠ του 2009 το οποίο 
ολοκληρώθηκε το 2012. 

7. Για τους επικουρικούς επιδώσαμε έγγραφο με τα αιτήματα τους 
(μοριοδότηση, ηλικιακό όριο, εκπαιδευτικές άδειες, τριετή 
παράταση, πριμοδότηση για τους ήδη υπηρετούντες σε νέα 
προκήρυξη). Η νομικός μας εξήγησε ότι σχετικά με τις 
εκπαιδευτικές άδειες  στο άρθρο 24 παρ. 2 του νομοσχεδίου για 
την Ψ.Υ.  περιλαμβάνονται 5 ημέρες εκπαιδευτικής άδειας για τους 
επικουρικούς.  

8. Ζητήσαμε διευκρινίσεις για την επαναπρόσληψη 400 απολυμένων 
που ανέφερε στα ΜΜΕ ο κ. Πολάκης και εκφράσαμε την λύπη μας 
για την μη παρουσία του για να του δηλώσουμε τον εκνευρισμό 
που προκαλούν οι συνεχείς αναφορές του στους απολυμένους 
συναδέλφους μας χωρίς να προωθείται λύση για την 
επαναπρόσληψη τους .  

9. Για τους γιατρούς άνευ ειδικότητας διευκρινίσαμε εκ νέου ότι δεν 
είναι απονομή ειδικότητας αλλά βαθμολογική και μισθολογική 
κρίση (είχαν υπάρξει αντιδράσεις από τους ειδικούς γενικούς 
ιατρούς).  

 
Συνοπτικά οι απαντήσεις του υπουργού : 1. Η κατάθεση του νομοσχεδίου θα γίνει ως το τέλος 

Φεβρουάριου, οι όποιες καθυστερήσεις προέκυψαν από το ΓΛΚ αλλά δεν 
αφορούν στο άρθρο 26.  

2. Για τους συνάδελφους επικουρικούς που τελειώνει η θητεία 
τους στις 30/9/17 η λογική είναι να μην υπάρχουν διαρροές αλλά και να 
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χρησιμοποιηθεί όλη η υπάρχουσα λίστα. Σε περίπτωση που δεν 
καλύπτονται οι θέσεις μπορεί να δοθεί εκ νέου σύμβαση. 
Χρησιμοποιώντας το ΕΣΠΑ θα δοθεί δικαίωμα για μονοετείς συμβάσεις.  
Ο κ.Σ. Βαρδαρός συμπλήρωσε ότι οι τριετείς συμβάσεις αφορούν σε 
ειδικές περιπτώσεις όπως σε ΤΕΠ, ΕΚΑΒ, ογκολογικά τμήματα κλπ, ενώ 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι μονοετείς.  

3.Ο υπουργός γενικά ανέφερε ότι ο σκοπός είναι  να 
προκηρυχθούν 2.000 μόνιμες θέσεις ΠΑΑ και εκεί εμμένοντας στην 
ερώτηση μας για τους 400 που ανέφερε ο κ. Πολάκης, του εκμαιεύσαμε 
ότι μπορεί να υπάρχουν και 300-400 θέσεις που θα αφορούν γιατρούς 
που απολύθηκαν αλλά με την προϋπόθεση ότι μέχρι το τέλος 2017 να 
κλείσουν τα ιατρεία τους (ή μπορεί και να είναι θέσεις ΠΑΑ χωρίς 
μεταβατικό στάδιο) και βέβαια επιλέγοντας ορισμένες ειδικότητες που  
θα έχουν το πλεονέκτημα της μοριοδότησης μέσω της προϋπηρεσίας. 
Είναι εμφανές πλέον ότι δυστυχώς στους σχεδιασμούς για το νέο 
σύστημα δεν εμπεριέχονται οι επαναπροσλήψεις όλων των συναδέλφων. 

 
 
 
Όσον αφορά την πληρωμή της 2ης δόσης των αναδρομικών της 

3ης ΥΠΕ αναζητήσαμε προσωπικά τα έγγραφα που απεστάλησαν από την 
ΥΠΕ διότι δεν πειστήκαμε ότι η δίμηνη καθυστέρηση οφείλεται μόνο στο 
μεσοδιάστημα των εορτών. Πριν την συνάντηση με τον υπουργό, ήρθαμε 
σε επαφή με το αρμόδιο τμήμα, εντοπίσαμε τον φάκελο ο οποίος ήταν 
αδρανοποιημένος και στο ερώτημα των υπάλληλων γιατί απεστάλη ο 
φάκελος στο υπουργείο ενώ μπορούσαν τα αναδρομικά να δοθούν 
εφάπαξ αντί απάντησης, τους φέραμε επιτόπου σε τηλεφωνική 
επικοινωνία με τον αρμόδιο υπεύθυνο οικονομικών της 3ης ΥΠΕ κ. 
Τσώνο, ώστε να διευκρινιστεί το θέμα. Σήμερα 25/1/17 σε νέα 
επικοινωνία μας με το υπουργείο και την 3η ΥΠΕ, ενημερωθήκαμε ότι 
τακτοποιήθηκε το θέμα και αύριο 26/1/17 θα υπογραφούν τα έντυπα 
ώστε να αποσταλούν στην ΥΔΕ. Την Παρασκευή 3/2/17 θα βρισκόμαστε 
στην Αθήνα για την Ολομέλεια της Ομοσπονδίας και θα 
παρακολουθήσουμε εκ νέου την πορεία τους ώστε να μην προκύψει νέα 
εμπλοκή. 
  

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 Σάββας Παρασκευόπουλος                                       Νικολέτα Μανιάτη   

Χειρουργός Ουρολόγος                                                    Χειρουργός 
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