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Θεσσαλονίκη 30/03/18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Eνημέρωση μετά τη συνάντηση στο υπουργείο Yγείας
Την Παρασκευή 30/3 μετά την Ολομέλεια του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έγινε η
προγραμματισμένη συνάντηση στο υπ. Υγείας με τον υπ. κ. Α. Ξανθό και τον αναπλ.
γ,γ κ. Σ. Βαρδαρό.
Τέθηκαν πολλά ζητήματα και οι βασικότερες απαντήσεις συνοπτικά ήταν οι εξής:
1)Για την προκήρυξη θέσεων μονίμων στην Π.Φ.Υ. Παρόλο που ζητήσαμε να γίνει
η προκήρυξη για τις 500 θέσεις που είχαν εξαγγείλει και χωριστά οι 450 για τους
απολυμένους όπως είχαν αναφέρει στις προγραμματικές δηλώσεις τους, μας είπαν
ότι η δυνατότητα τώρα είναι μόνο για 500 με κύριο προσόν την προϋπηρεσία στο
ΙΚΑ και πιθανό να γίνει μέχρι τέλος Ιουνίου
2)Για την νέα παράταση των επικουρικών που ανακοινώθηκε διευκρίνισαν μετά
επίμονες ερωτήσεις μας ότι αφορά τους γιατρούς με ΕΣΠΑ, και για τους υπόλοιπους
δεν θα ανανεωθεί η θητεία τους. Με τη λήξη θα απολύονται και θα
προσλαμβάνεται ο επόμενος από τη λίστα. Εκεί προτείναμε να επισπευτεί η
προκήρυξη των θέσεων ώστε να μην υπάρξουν κενά.
3)Για την ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων από τις ΥΠΕ που είχαμε προτείνει (πχ
ενιαίο έντυπο μισθοδοσίας κ.α.) μας αναφέρθηκε ότι στο επόμενο ΚΕΣΥΠΕ θα
προσκληθούν 2 μέλη της Ολομέλειας.
4)Για το θέμα των αυξημένων κρατήσεων πρόνοιας κ.α. επιδώσαμε εκ νέου το
έγγραφο με τις προτάσεις μας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας στις
19/2/18.
Προηγουμενως στην Ολομέλεια ανατέθηκε σε μέλος να παραλάβει και νέα
γνωμοδότηση που είναι ετοιμη, ωστε να ενισχύσουμε τη θέση μας.
5)Για το θέμα της αυτόματης μετατροπής βάσει εγκυκλίου, των παθολόγων,
γενικών γιατρών και παιδιάτρων των Κ.Υ. σε οικογενειακούς γιατρούς τονίσαμε
ότι είναι άτοπο, δημιουργεί προβλήματα και επί πλέον δεν υπάρχει η αναγκαία
διοικητική υποστήριξη όπως στις ΤΟ.Μ.Υ.

Ο υπουργός ανέφερε ότι θα γίνει σταδιακά.
6)Για την απόφαση του Σ.τ.Ε. που αφορά στην επαναφορά των μισθών ΕΣΥ στα
προ του 92 επίπεδα ο υπουργός ανέφερε ότι το αίτημα είναι δίκαιο αλλά
δημοσιονομικά δεν υπάρχει δυνατότητα.
7)Η επικείμενη Αξιολόγηση θα μετατεθεί για αργότερα.
8)Αναφέραμε ότι πολλές φορές η συνύπαρξη Κ.Υ και ΤΟ.Μ.Υ δημιουργεί
προβλήματα χωροταξίας λόγω έλλειψης χώρου και βέβαια αυτό αποτελεί
τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού.
Ο υπουργός ανέφερε ότι η αλλαγή σχεδιασμού έγινε λογω μη ανεύρεσης χώρων για
τις ΤΟ.Μ.Υ.
9)Για την παράταση του ωραρίου αναφέραμε ότι πέραν των προβλημάτων
φύλαξης κ.α. δεν εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους και επιβαρύνει το προσωπικό.
Έγινε αποδεκτό να συζητηθεί εκ νέου και να δοθούν στοιχειά από την προηγούμενη
εμπειρία.
10)Για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων
ζητήσαμε από τον υπουργό "να σηκώσει το τηλέφωνο και να δώσει εντολες". Ειδικά
στην 3η και 4η ΥΠΕ η καθυστέρηση είναι εξωπραγματική.*
11)Τονίσαμε ότι μόνο κατ' όνομα είμαστε γιατροί ΕΣΥ και αναφέραμε τις γνωστές
διαφορές με τους νοσοκομειακούς συναδέλφους μας. Εδώ τονίσαμε ότι η άρση της
ΠΑΑ για όσους δεν την επιθυμούν θα έλυνε το πρόβλημα της απροθυμίας των νέων
γιατρών να ενταχθούν στη δημόσια ΠΦΥ και θα απέτρεπε την μαζική φυγή στο
εξωτερικό των νέων, και όχι μόνο, γιατρών.
Ο υπουργός ανέφερε τις γνωστές θέσεις του και τόνισε ότι καταληκτική ημερομηνία
είναι η 31/12/18 και δεν θα δοθεί άλλη παράταση.
12)Για την αύξηση του χρόνου εξέτασης στα 15 λεπτά που είχαμε θέσει ο κ.
Βαρδαρός ανέφερε ότι είναι έτοιμο. Ζητήσαμε να προσέξει μήπως αυτό προκύπτει
με ακύρωση των διαλειμμάτων που δεν είναι επιθυμητό. Ειναι σαφές ότι πρέπει να
μειωθεί ο αριθμός των ραντεβού.
13)Για τα φάρμακα χωρίς συνταγή ο υπουργός ανέφερε ότι αρχικά αυτό θα αφορά
σε πρώτη φάση τα αντιβιοτικά.
14)Προτάθηκε τροπολογία ώστε οι γιατροί που δεν υπηρετούσαν η δεν έκαναν την
αίτηση έως 30/9/17 και κέρδισαν δικαστήρια να μπορούν να ενταχτούν ανεξάρτητα
από την αίτηση η του αν υπηρετούσαν. Φάνηκε ότι είναι υπό σκέψη.
15)Ζητήσαμε να γίνει προκήρυξη των θέσεων των υπεύθυνων ώστε να
αποφευχθούν οι αυθαίρετες και χαριστικές αναθέσεις.

16)Ζητήθηκε η επανατοποθέτηση απολυμένων βάσει δικαστικών αποφάσεων σε
συσχετισμό με την εγκύκλιο του υπουργού που πρέπει να ενημερώνεται
17)Άλλα θέματα που τέθηκαν ήταν το θέμα των ελεγκτών της 25ης Μαρτίου, οι
ελλείψεις υλικών, οι μετακινήσεις εκτός νομού γιατρών Κ.Υ για να καλύψουν
ανάγκες νοσοκομείων (πχ στη Φλώρινα οι παιδίατροι της Θεσσαλονίκης κ.α.).
Επίσης η αναγνώριση της διαθεσιμότητας ως προϋπηρεσία, η απουσία τεχνικής
υπηρεσιας, οι απλήρωτοι συνάδελφοι της 2ης και 6ης ΥΠΕ, οι συνδικαλιστικές
διώξεις κ.α.
*Λίγο πριν την συνάντηση στον ίδιο όροφο του υπ. Υγείας, με την κα. Μαρία
Τσινάρη, αναζητήσαμε στο αρμόδιο γραφείο την κα Μανάτου και εντοπίσαμε την
διαπιστωτική πράξη της 4ης ΥΠΕ. Η κα Μανάτου μας ανέφερε ότι θα διαβιβαστούν
στην Υ.Δ.Ε την ερχόμενη Δευτέρα και ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα.
Την ενημερώσαμε ότι πιθανώς την ερχόμενη Δευτέρα (αν δεν έφυγαν σήμερα) θα
σταλούν και οι αντίστοιχες της 3ης ΥΠΕ (χθεσινή ενημέρωση από την 20η μας
επίσκεψη τους τελευταίους 2 μήνες!!!).
Στην ιστοσελίδα μας αναρτήσαμε νέα λίστα 8 συναδέλφων με την αντίστοιχη
εξουσιοδότηση που πρέπει να στείλουν στον νομικό κ.Χαικάλη για την εκδίκαση του
νοσοκομειακού επιδόματος. Παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά την
ιστοσελίδα για την άμεση ενημέρωσή σας
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