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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Συνάντηση με τον υπουργό υγείας.

Συνάδελφοι:
Σήμερα Παρασκευή 22/12/17 έγινε η προγραμματισμένη συνάντηση της
Ομοσπονδίας μας με τον υπουργό υγείας κ. Ξανθό
Τα θέματα που τέθηκαν έχουν ως εξής:
1) Η τακτική μισθοδοσία και το μέλλον των επικουρικών γιατρών
Απάντηση κ. Ξανθού:
Είμαστε θετικοί για τους επικουρικούς και γι’ αυτό επεκτείναμε τις συμβάσεις τους.
Θα προκηρύξουμε το επόμενο διάστημα 450 θέσεις για την ΠΦΥ (με κύριο προσόν
την προϋπηρεσία), 500 για τα ΤΕΠ και 500 για τα νοσοκομεία, ώστε να έχουν την
δυνατότητα να ενταχτούν. Θα μετρήσει η προϋπηρεσία τους και είναι ανυπόστατη
η φήμη περί δήθεν αυξημένης μοριοδότησης όσων επιστρέψουν από το εξωτερικό.
2) Η μείωση των μισθών των συναδέλφων ΠΑΑ

Απάντηση:
Έχουν αυξηθεί οι κρατήσεις όπως και στους άλλους κλάδους...
Ανταπάντηση:
Η δέσμευση σας στη συνάντηση του καλοκαιριού ήταν για μικρή αύξηση.
Επισημάναμε ότι το 4% στην κράτηση για την πρόνοια που επιβλήθηκε σύμφωνα με
την εγκύκλιο Πετρόπουλου τον 8ο του 17 αντίκειται στο άρθρο 96 του νόμου
4461/17 που αφορά τους παλαιούς ασφαλισμένους (ελπίζουμε να διερευνηθεί).
3) Η αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής μισθοδοσίας σε συναδέλφους της 2ης

και 6ης ΥΠΕ οδηγεί συναδέλφους να οφείλουν χιλιάδες ευρώ στον ΕΦΚΑ
λόγω της μη καταβολής, από την υπηρεσία των εισφορών τους. Σημειωτέον
ότι οι συνάδελφοι και τα μέλη των οικογενειών τους θεωρούνται
ανασφάλιστοι
Απάντηση:
Έγινε κατανοητό το σημαντικό αυτό θέμα (το είχαμε αναφέρει και στην συνάντηση
του περασμένου Οκτωβρίου).
Ανταπαντήσαμε, μετά από μια ένταση που δημιουργήθηκε, ότι είναι απαράδεκτη η
μη καταβολή των δεδουλευμένων μισθών και περιμένουμε να δοθούν οι εντολές

στους υπηρεσιακούς παράγοντες για την επίλυση του θέματος. Το επόμενο βήμα
θα είναι η προσφυγή στην επιθεώρηση Εργασίας.
4) Αναφέραμε τις ελλείψεις προσωπικού και υλικών και προτείναμε την

επίσπευση της προκήρυξης των θέσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, αν
είναι δυνατόν και εντός Ιανουαρίου για την εξομάλυνση της κατάστασης.
Ενδεικτικά αναφέραμε ότι στα Ιωάννινα δεν λειτουργούσε το ακτινολογικό
επί 6 μήνες διότι η ΥΠΕ δεν διέθετε κονδύλιο 2.000 ευρώ για την
ακτινοφυσική μελέτη (μόλις ενημερωθήκαμε ότι δόθηκε η έγκριση), ότι για
6 μήνες δεν λειτουργούσαν οι 4 από τις 5 οδοντιατρικές έδρες με
αποτέλεσμα οι 6 οδοντίατροι να βλέπουν εκ περιτροπής τα περιστατικά (το
πρόβλημα λύθηκε τις προηγούμενες ημέρες), ότι στο Ηράκλειο δεν υπάρχει
ψηφιοποιητής στο Κ.Υ. που εξυπηρετεί 1500 άτομα ημερησίως. Ζητούν
επίσης από τους παιδιάτρους της Θεσσαλονίκης να εφημερεύσουν στη
Φλώρινα!!! κλπ, κλπ
Απάντηση:
Δεν προλάβαμε να προκηρύξουμε τις θέσεις έως το τέλος Δεκεμβρίου του 17, αλλά
θα προκηρυχτούν εντός του 18 (στη Θεσσαλονίκη προ 10 ημερών μας είπαν έως το
τέλος Φεβρουαρίου...)
5) Για τις συνδικαλιστικές διώξεις στην 3 η και 4η ΥΠΕ με την υποβολή μήνυσης

κατά πρόεδρου και γεν. γραμματέα του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης
επιδώσαμε το επίμαχο έγγραφο και τονίσαμε το πόσο ολισθηρός είναι
αυτός ο δρόμος.
Απάντηση:
Θα αποσυρθεί η μήνυση...

6) Ζητήσαμε να εφαρμοστεί το 15λεπτο ραντεβού (και για ορισμένες

ειδικότητες περισσότερο).
Απάντηση: (από τον κ. Σ. Βαρδαρό)
Τα επιστημονικά συμβούλια των ΥΠΕ άργησαν να στείλουν τις εισηγήσεις τους για
το θέμα, αλλά πλέον έχουν απαντήσει και στο επόμενο διάστημα θα γίνουν οι
τροποποιήσεις.
7) Για το θέμα της χορήγησης φαρμάκων χωρίς συνταγή

Απάντηση:
Θα ληφθεί μέριμνα ειδικά για τη μη χορήγηση αντιβιοτικών χωρίς συνταγή από τα
φαρμακεία.
8) Η αναγνώριση του μήνα της διαθεσιμότητας ως προϋπηρεσία, θέμα που

έχουμε θέσει τουλάχιστον 5 φορές!!! Απαιτείται μια απλή τροπολογία...
9) Τέθηκαν επίσης θέματα των τεχνικών υπηρεσιών, μικρού ταμείου κλπ
10) Στην ερώτηση αν υπάρχει σκέψη για χρησιμοποίηση των γιατρών των Κ.Υ.

στις ΤΟΜΥ η απάντηση δεν ήταν σαφής παρ' όλο που προσομοίαζε ως
αρνητική.

11) Προτείναμε την ύπαρξη ενιαίας γραμμής στις ΥΠΕ σε όλα τα θέματα και

επίσης τη συμμετοχή μέλους του Δ.Σ. της Ολομέλειας στις συνεδριάσεις του
ΚΕΣΥΠΕ. Επίσης προτείναμε οι οικονομικές υπηρεσίες του υπουργείου να
επεξεργαστούν ενιαίο εκκαθαριστικό έντυπο με τις ορθές παροχές και
κρατήσεις ώστε να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των ΥΠΕ.
12) Σχετικά με το θέμα των ελεγκτών του Κ.Υ της 25ης Μαρτίου ζητήσαμε να
γίνουν δεκτές οι παραιτήσεις τους, από τη θέση του ελεγκτή, οι οποίες
εκκρεμούν εδώ και 7 μήνες, εφόσον δεν τους επιτρέπουν το θεραπευτικό
έργο. Ο διοικητής επικαλείται ότι το υπουργείο δεν απάντησε .
Απάντηση: (κ. Βαρδαρός).
Το υπουργείο δεν έχει γνώση των παραιτήσεων, είναι θέμα του διοικητή!!!
13) Το ηλεκτρονικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ χρήζει ριζικής αναμόρφωσης διότι
πλέον με την προσθήκη των πρωτοκόλλων και την ηλεκτρονική αναγραφή
των υλικών απαιτεί αυξημένο χρόνο. Επίπλέον δεν διασφαλίζεται το
απόρρητο της συνταγογράφησης και των ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων.
14) Απλήρωτες εφημερίες, όπως πχ στο Κ.Υ. της Λεωφ. Αλεξάνδρας, από το
περασμένο καλοκαίρι...
Απάντηση:
Ο υπουργός εξεπλάγη και ζήτησε να μάθει τον λόγο, το ίδιο βέβαια ρωτήσαμε κι
εμείς...
Συνάδελφοι είναι προφανές ότι προτεραιότητα για το υπουργείο είναι η
επιτυχία του εγχειρήματος των ΤΟΜΥ, εμείς εκφράσαμε την αμφιβολία μας για την
επιτυχή έκβασή του και μάλιστα αναφέραμε στον υπουργό ότι οι ΤΟΜΥ θα ήταν
απόλυτα επιτυχείς και οι γιατροί θα διαγκωνίζονταν για την κατάληψη μιας θέσης
αν δεν υπήρχε ο όρος της ΠΑΑ (αυτή η επισήμανση δεν χαροποίησε τον υπουργό)...

Τις ολόθερμες ευχές για καλές γιορτές με υγεία, αγάπη, δημιουργία και
δύναμη για όλους μας . Καλή χρονιά με ειρήνη, ανθρωπιά και αλληλεγγύη.
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